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P R Z E D  M O  W A  A U  T O  R A

ZGOD NIE z czę sto po wta rza ną obiet ni cą roz po czy na my wy ja -
śnie nie ty pu i an ty ty pu 2 Księ gi Moj że szo wej, za czy na jąc od hi -

sto rii nie wo li Izra ela w Egip cie i je go wy zwo le nia. Na stęp nie przej -
dzie my do hi sto rii po dró żo wa nia przez Izra el od Mo rza Czer wo -
ne go do Sy na ju i przy mie rza, a za koń czy my hi sto rią bu do wy
Przy byt ku oraz usta no wie nia w nim służ by. Uży wa jąc wy ja śnia -
ją cych alu zji do tej hi sto rii ze Sta re go i No we go Te sta men tu, nasz
dro gi Pa stor po dał nam tak wie le an ty ty picz nych my śli na jej te -
mat, że ła twe sta ło się do strze że nie jej głów nych po zo sta łych an -
ty ty picz nych my śli oraz szcze gó łów, któ rych nie wy ja śnił.

III

P R Z E D  M O  W A  W Y  D A W  C Y

AN GIEL SKA edy cja te go dzie ła po raz pierw szy uka za ła się w ro ku
1948. Po tych wie lu la tach po krze pia ją cy jest fakt, że te raz, po raz

pierw szy, sta je się ono do stęp ne dla bra ci w Pol sce oraz dla osób pol -
skie go po cho dze nia w Eu ro pie i nie tyl ko. Znaj du je się w nim ko lej -
na wspa nia ła i ob szer na pre zen ta cja pió ra Br. John so na, ostat nie go
człon ka gwiezd ne go i ksią żę cia la ody cej skie go okre su Ko ścio ła (Mich.
5:5). Ty tuł te go bar dzo ob szer ne go trak ta tu, Exo dus, jest ta ki sam jak
bi blij nej księ gi. Mię dzy okład ka mi te go to mu znaj du je się dro bia zgo -
we wy ja śnie nie ty picz nej i an ty ty picz nej hi sto rii do świad czeń Izra -
ela zwią za nych z nie wo lą w Egip cie, czter dzie sto ma la ta mi wę drów -
ki po pu sty ni, osta tecz nym przy by ciem do Ka na anu oraz je go pod -
bo jem pod wo dzą Moj że sza i Jo zu ego. Ci dwaj prze wod ni cy Izra ela
przed sta wia ją Pa na Je zu sa ja ko wo dza lu du Bo że go w je go po dró żo -
wa niu z obec ne go złe go świa ta do Kró le stwa. 

Ostat nie 106 stron jest po świę co nych Księ gom Przy po wie ści,
Ka zno dziei Salomona oraz Pie śni nad Pie śnia mi.

Wy da je my to wspa nia łe bi blij ne ar cy dzie ło w ce lu re li gij ne go
roz wo ju umy słu i ser ca uspra wie dli wio nych i po świę co nych oraz
wszyst kich tych, któ rzy sta ra ją się po zna wać Bo ga i Je go Bo ski plan.
Niech wszy scy ko rzy sta ją cy z Exo du su zo sta ną po bło go sła wie ni,
w mia rę jak bę dą się w nie go za głę biać.

Wasz brat w służ bie Mi strza,
RALPH HE RZIG

Che ster Springs, PA, U. S.A.
Lipiec, 2007.



W pierw szej czę ści 2 Moj że szo wej, ja ką zba da my, Bóg do star czył
nam ty pu znie wo le nia rze czy wi ste go i pro spek tyw ne go lu du Bo -
że go w okre sie dru gie go złe go świa ta oraz je go wy zwo le nia
pod ko niec Wie ku Ewan ge lii i na po cząt ku Ty siąc le cia. Ob raz ten
jest tak zna mien ny ja ko za po wiedź an ty ty pu, że do star cza nam
jed nych z naj pięk niej szych hi sto rycz nych na uk ty picz nych, ja kie
moż na zna leźć w Bi blii. Ta sa ma uwa ga do ty czy po zo sta łych
dwóch czę ści 2 Moj że szo wej, ja kie zo sta ną zba da ne w tej książ ce.
Po boż na i do kład na ana li za ty pu i an ty ty pu 2 Księ gi Moj że szo wej
mu si oczy wi ście przy nieść bar dzo ob fi te bło go sła wień stwo dla
umy słu i ser ca. Z mo dli twą, by Pan w ten spo sób wy ko rzy stał ni -
niej sze stu dium, z chęt nym ser cem przy stę pu je my do wy ło że nia
go dro gim dzie ciom Bo żym, ra du jąc się w ocze ki wa niu na ich
przy szłe bło go sła wień stwa z te go ty tu łu. Z bra ku cza su i miej sca
na sze wy ja śnie nia nie bę dą mo gły być tak szcze gó ło we, jak
na przy kład w przy pad ku 4 Moj że szo wej 1-14; 26; 31, po da ne
w EPI FA NICZ NYCH WY KŁA DACH PI SMA ŚWIĘ TE GO 8 i 9.
Ufa my jed nak, że oka żą się wy star cza ją ce dla wy ja śnie nia każ dej
gru py ty pów ja ko za po wie dzi an ty ty pów, cho ciaż gdy by czas
i miej sce na to po zwa la ły, mo gli by śmy po dać o wie le bar dziej
szcze gó ło we opra co wa nie an ty ty pów. Uwa gę tę po da je my po to,
by wy ja śnić, dla cze go na sze ko men ta rze w tym to mie bę dą krót -
sze niż za zwy czaj w od nie sie niu do ty picz nych te ma tów.

W prze ci wień stwie do twier dzeń wyż szych kry ty ków uzna je -
my za zgod ne z Bi blią to, iż au to rem Pię ciok się gu, a więc i 2 Moj -
że szo wej, jest Moj żesz. Po zro zu mie niu an ty ty pów Pię ciok się gu
zo sta nie uzna ne je go Bo skie na tchnie nie i au tor stwo Moj że sza. Dla
wie rzą cych, któ rzy nie ro zu mie ją tych an ty ty pów, wy star cza ją ce
bę dą licz ne alu zje do Moj że sza ja ko au to ra, za war te w Sta rym
i No wym Te sta men cie. W ostat nich la tach na uka bi blij ne go licz bo -
wa nia do star czy ła pew nych do wo dów na ten te mat, za do wa la ją -
cych dla każ de go. Te trzy po wo dy spra wia ją, że au tor nie mu si za -
głę biać się w szcze gó ły na ten te mat. Za tem roz pocz nie on swe wy -
ja śnie nia bez dal sze go wstę pu. Po sy ła on tę książ kę z żar li wą mo -
dli twą, by Pan po bło go sła wił jej mi sję. 

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

Filadelfia, Pa., U.S.A.
16 mar ca, 1944 IV
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ROZ DZIAŁ I

NIE WO LA IZRA ELA
I PRZY GO TO WA NIE DO WY ZWO LE NIA

2 Moj że szo wa 1: 6-4: 31

UWA GI OGÓL NE – ZA MY SŁY FA RA ONA – PIERW SZE I DRU GIE CZTER DZIE -
ŚCI LAT MOJ ŻE SZA – DWAJ FA RA ONO WIE – PO SŁA NIE MOJ ŻE SZA PRZEZ
BO GA – IMIĘ BO GA – PRZE SŁA NIA DLA IZRA ELA I FA RA ONA – WA HA NIE
MOJ ŻE SZA – RZECZ NIK – PO WRÓT DO EGIP TU

PRZED wy ja śnie niem wer set po wer se cie 2 Moj. 1:6-15:21
pra gnie my po dać kil ka uwag co do ogól ne go ty picz ne go

i an ty ty picz ne go tła od po wied nich wer se tów, ja ko pod sta wy,
na któ rej bę dzie my bu do wać szcze gó ły po ja wia ją ce się w oma -
wia nych wer se tach bi blij nych. W an ty ty pie obej mu je to czas
od za koń cze nia się po to pu aż do Wie ku na stę pu ją ce go po Ma -
łym Okre sie, przy koń cu Ty siąc le cia. Więk szość tej hi sto rii
(2 Moj. 1:6-13:22) jest ty pem wa run ków pa nu ją cych w dru gim
złym świe cie, tj. od za koń cze nia się po to pu aż do usta no wie nia
ziem skiej sfe ry Kró le stwa. 2 Moj. 14-15:21 ob ra zu je wa run ki
w Ty siąc le ciu i po Ty siąc le ciu. Egipt ja ko kraj ilu stru je dru gi zły
świat – po rzą dek rze czy od po to pu do Ty siąc le cia (Iz. 10:24-27;
19:1-25; 27:12,13; 30:2,3,31; Obj. 11:8). Fa ra on, król Egip tu, jest
ty pem sza ta na ja ko bo ga, księ cia obec ne go świa ta (Iz. 19:11;
30:2,3; Ja na 12:31; 14:30; 15:1; Efez. 2:2). Izra eli ci re pre zen tu ją
tych, któ rzy w Wie kach Pa triar chów i Ży dow skim by li, w obec -
nym Wie ku są, a w na stęp nej dys pen sa cji bę dą lu dem Bo żym
(Iz. 8:14; Gal. 6:16; Jer. 31:31-33; Oz. 11:1; Mat. 19:28). Cie mię że -
nie Izra ela przed sta wia cie mię że nie ro dza ju ludz kie go w sta nie
klą twy, a wzdy cha nie i płacz Izra ela – wzdy cha nie i płacz ludz -
ko ści z po wo du su ro wo ści klą twy (Mat. 11:28; Rzym. 8:20-22).
Egip cja nie ob ra zu ją sług sza ta na, ich do stoj ni cy – je go upa -
dłych anio łów oraz przy wód ców wśród lu dzi, na to miast po zo -



sta li Egip cja nie re pre zen tu ją ogół sług sza ta na (Iz. 19:2,4,11-18;
20:4; 30:4-7; 31:3). Prze ło że ni po sta wie ni nad Izra elem przez
fa ra ona re pre zen tu ją grzech, błąd i śmierć, któ re okrut nie ob -
cho dzą się z ludz ko ścią w sta nie klą twy (1 Kor. 15:24-26; Obj.
21:4). Te uwa gi ogól ne po zwo lą nam le piej zro zu mieć tło ca -
łe go an ty ty pu. Je ste śmy obec nie przy go to wa ni do zba da nia
szcze gó łów. W ce lu za osz czę dze nia miej sca nie bę dzie my
w peł ni cy to wać wer se tów, lecz po da my je dy nie ich nu me ry
wraz z ta ki mi od nie sie nia mi do nich, któ re każ de mu po sia da -
ją ce mu przed so bą otwar tą Bi blię po zwo lą po wią zać na sze
ko men ta rze z od po wied ni mi wer se ta mi. Roz po czy na my
od 2 Moj. 1:6.

(2) Wzmian ka o śmier ci Jó ze fa i je go po ko le nia (w.6) w an -
ty ty pie ozna cza zmia nę póź niej szych wy da rzeń w od nie sie niu
do tych zwią za nych z Jó ze fem i je go brać mi. Wiel ki przy rost
Izra eli tów (w.7) jest ty pem wiel kie go przy ro stu lu du Bo że go
w licz bie, zna jo mo ści, ła sce i służ bie w cza sie dru gie go złe go
świa ta. W Wie ku Pa triar chów lud Bo ży był nie licz ny. Je go
przy rost w an ty ty pie roz po czął się w cza sie ty picz ne go przy -
ro stu Izra eli tów w Egip cie (w.7) i trwał przez ca ły Wiek Ży -
dow ski i Ewan ge lii. Szcze gól nie w okre sie te go dru gie go Wie -
ku przy rost ten na peł nił an ty ty picz ną zie mię (chrze ści jań -
stwo). No wy fa ra on Egip tu (w.8), nie zna ją cy Jó ze fa, jest ty pem
sza ta na w je go ro li nie oka zy wa nia uczu cia ani życz li wo ści
wo bec sług Bo ga, na wet wo bec tych naj bar dziej wy bit nych
wśród nich. Je go po wsta nie re pre zen tu je roz po czę cie przez
sza ta na pro wa dze nia wo bec lu du Bo że go bar dziej uciąż li wej
po li ty ki od tej pro wa dzo nej wcze śniej. W an ty ty pie ta no wa
po li ty ka roz po czę ła się od uci ska nia cie le sne go Izra ela w Egip -
cie, a za koń czy ła tuż przed tym, gdy wąż za czął wy rzu cać
po tok wód ze swej pasz czy, by przez tak zwa ne oświe ce nie
po ko nać pro te stu ją cy ko ściół, szcze gól nie w XVIII -wiecz nej
Fran cji. Wraz z po cząt kiem tak zwa ne go oświe ce nia sza tan
prze stał (cze go ty pem jest śmierć fa ra ona z cza su uci sku
– 2 Moj. 2:23) uży wać do tych cza so wych bez po śred nich me tod
uci sku i zmie nił me to dy wiel kich prze są dów i prze mo cy na ta -

8 E x o d u s



kie, któ re bar dziej przy po mi na ły me to dy anio łów świa tło ści, co
w co raz więk szym stop niu jest je go me to dą po stę po wa nia
od ro ku 1748 (TP’70,12). Za uważ my bo wiem, że fa ra on z cza -
su uci sku nie był tym sa mym, co fa ra on z cza su wyj ścia. Cza -
sow nik jest w wer se cie 9 po wi nien być za stą pio ny przez sta je
się [B.G. nie po da je w tym wer se cie żad ne go cza sow ni ka; in ne
pol skie prze kła dy uży wa ją cza sow ni ków jest, stał się, sta li się
– przy pis tł.]. Sło wa fa ra ona skie ro wa ne do Egip cjan o nie bez -
piecz nym przy ro ście Izra ela re pre zen tu ją wzbu dza nie przez
sza ta na obaw wśród Egip cjan, miesz kań ców Ka na anu, a tak -
że na ro dów ota cza ją cych Izra el w Pa le sty nie, przed praw dzi -
wy mi Izra eli ta mi i ich sprzy mie rzeń ca mi; obaw wśród na ro -
dów po gań skich przed pier wot ny mi chrze ści ja na mi oraz ich
sym pa ty ka mi; obaw sek ciar skich pa pi stów przed świę ty mi
i ich sym pa ty ka mi w ciem nych wie kach; obaw sek ciar skich
ka to li ków przed re for ma cyj ny mi ru cha mi pro wa dzo ny mi
przez jed nost ki i ich sym pa ty ka mi oraz pro wa dzo ny mi przez
sek ty i ich sym pa ty ka mi, jak rów nież obaw sek ciar skich pro te -
stan tów przed słu ga mi Bo ży mi w ich gro nie. Tak jak fa ra on sta -
rał się wzmóc peł ne za zdro ści oba wy Egip cjan przed Izra eli ta -
mi przez wy ol brzy mia nie ich licz by i si ły, tak czy ni i sza tan we
wszyst kich ilu stra cjach an ty ty pu po da nych w po przed nim
zda niu. W od nie sie niu do si ły du cho wej oświad cze nie to jest
praw dzi we, cho ciaż nie by ło to my ślą sza ta na.

(3) Ra dze nie Egip cja nom przez fa ra ona (w.10), by wpro wa -
dzi li me to dy ogra ni cze nia licz by i si ły Izra ela jest ty pem su ge -
ro wa nia przez sza ta na swym słu gom me tod, przez któ re licz -
ba i wpływ lu du Bo że go mo gły by być ogra ni czo ne. W an ty ty -
pie za czę ło się to od sza tań skiej su ge stii za bi ja nia izra el skich
nie mow ląt płci mę skiej, a kon ty nu acją te go by ło su ge ro wa nie
Izra elo wi, aby nie był wier ny Bo gu na pu sty ni, za cza sów sę -
dziów, kró lów, star szych, uczo nych w Pi śmie, fa ry ze uszy, sa -
du ce uszy itp., wy mie rza jąc to zwo dze nie szcze gól nie w przy -
wód ców Izra ela. Tę sa mą za sa dę za sto so wał wo bec na sze go Pa -
na, Dwu na stu Apo sto łów, Sie dem dzie się ciu Uczniów oraz
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póź niej szych wo dzów lu du Bo że go, a tak że wo bec za stę pów
chrze ści jan. Tak jak w ty pie ce lem tych su ge stii by ło uczy nie -
nie Izra ela nie licz nym, sła bym, słu żal czym i znie wo lo nym
w Egip cie, by w ten spo sób unie moż li wić mu wspo ma ga nie
wro ga, tak w an ty ty pie ce lem od po wied nich su ge stii sza ta -
na by ło zmniej sze nie li czeb no ści, osła bie nie, pod da nie i znie -
wo le nie lu du Bo że go oby dwu Wie ków, tak by nie był on po -
moc ny dla Bo ga w Je go ata kach na kró le stwo sza ta na i by
w ten spo sób nie wy zwo lił się z te go kró le stwa.

(4) Pierw szy krok fa ra ona w tym uci ska niu, po cią ga ją cy
za so bą usta no wie nie nad Izra eli ta mi prze ło żo nych, by cie -
mię ży li ich cięż ką pra cą, jest ty pem zwięk sze nia przez sza ta -
na uci ska ją ce go wpły wu grze chu, błę du i śmier ci – ja ko pro ce -
su umie ra nia – na lud Bo ży. Nie ule ga żad nej wąt pli wo ści, że
spo tę go wa nie mo cy śmier ci ja ko pro ce su umie ra nia, w jej
wpły wie na lud Bo ży, zo sta ło za po cząt ko wa ne przez sza ta -
na za po śred nic twem fa ra ona z cza su znie wo le nia. Utra pie nia
do świad czeń na pu sty ni oraz sze rze nie się cho rób, gło du, nie -
szczęść i wo jen pod czas Wie ku Ży dow skie go po więk sza ły su -
ro wość pro ce su umie ra nia. Nie zli czo ne woj ny, re wo lu cje, głód,
za ra zy, nie szczę ścia itd. Wie ku Ewan ge lii są do wo dem uci ska -
ją ce go cha rak te ru prze ło żo ne go – śmier ci – wo bec lu du Bo że -
go. Grzech za czął uci skać lud Bo ży szcze gól nie w cza sie po dró -
ży przez pu sty nię i kon ty nu ował to od dzia ły wa nie przez ca ły
Wiek Ży dow ski, przy czym nę ka ły go grze chy je go wła sne
oraz in nych. Licz ne grze chy Wie ku Ewan ge lii, obej mu ją ce ca -
ły za kres zła mo ral ne go i re li gij ne go, z pew no ścią jesz cze bar -
dziej wzmo gły cie mię że nie lu du Bo że go przez prze ło żo ne go
– grzech. Tak że błąd, ja ko prze ło żo ny, cie mię żył go fi zycz nie,
umy sło wo, ar ty stycz nie, mo ral nie i re li gij nie. Sza ta no wi już
na pu sty ni uda ło się za ra zić Izra el błę da mi po gan, cze go do wo -
dem są epi zo dy ze zło tym ciel cem oraz Ba al Fe go ra. Na si li ło się
to w okre sie sę dziów oraz w trak cie pa no wa nia nie któ rych
kró lów Izra ela i Ju dy. Cho ciaż wraz z wy pę dze niem skoń czy -
ło się w Izra elu bał wo chwal stwo, z wy jąt kiem pew nych okre -
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sów uci sku Sy ryj czy ków za rzą dów An tio cha Epi fa ne sa, po ja -
wi ły się błę dy for ma li zmu, fa ry zej stwa i sa du cej stwa. Błę dy sta -
le na si la ją cej się apo sta zji cie mię ży ły lud Bo ży w cza sie Wie ku
Ewan ge lii, spo tę go wa ne błę da mi pro te stanc kie go sek ciar stwa.
Jak bar dzo był on uci śnio ny błę da mi sze ściu prze sie wań Żni -
wa! Trud no jest prze ce nić cie mię że nie ser ca i umy słu lu du Bo -
że go z po wo du trzech wiel kich błę dów: wy zna nio wej trój cy,
ludz kiej nie śmier tel no ści i wiecz nych mąk, nie wspo mi na jąc
już o mszy i rze czach z nią zwią za nych, po ku cie, ce li ba cie księ -
ży, za kon ni ków i za kon nic oraz o Bo skim pra wie kle ru, kró lów
i ary sto kra cji, z du żą do miesz ką kal wiń skiej pre de sty na cji. Po -
wyż sze fak ty z pew no ścią do wo dzą, że prze ło żo ny mi ro dza -
ju ludz kie go są grzech, błąd i śmierć.

(5) Zbu do wa nie przez Izra eli tów Py tom (mia sto, dom za cho -
dzą ce go słoń ca) oraz Ra me ses (zro dzo ny z słoń ca) ko lej no przed -
sta wia lud Bo ży Wie ku Ży dow skie go, bu du ją cy no mi nal ny
ko ściół ży dow ski, co mia ło być koń cem kul tu Ba ala, bo ga słoń -
ca (sza ta na), oraz lud Bo ży Wie ku Ewan ge lii, bu du ją cy no mi -
nal ny ko ściół chrze ści jań ski, któ ry w rze czy wi sto ści po cho dzi
od sza ta na, bo ga słoń ca. To, że ty picz ne mia sta zo sta ły na zwa -
ne mia sta mi skła du, mia sta mi skar bu re pre zen tu je fakt, że no mi -
nal ny ko ściół ży dow ski był mia stem skła du, skar bu ży dow -
skich wy zna nio wych na uk, a no mi nal ny ko ściół chrze ści jań ski
– mia stem skła du, skar bu wy zna nio wych na uk chrze ści jań -
skich. Tak jak w mia rę na si la nia się uci sku Izra el się roz mna żał
(w.12), tak sta łe wy sił ki sza ta na, by znisz czyć lud Bo ży oby dwu
Wie ków, do pro wa dzi ły do je go wzro stu w licz bie, wie dzy, ła -
sce i służ bie, cze go do wo dem są wy sił ki re for ma cyj ne wzmac -
nia ją ce oby dwa do my Izra ela po sro gich do świad cze niach i od -
stęp stwach, a tak że na przy kład fakt wy ra żo ny sło wa mi: „Krew
mę czen ni ków jest na sie niem Ko ścio ła” (Rzym. 8:28; 2 Kor.
4:16-18). Jak ty picz ny przy rost za smu cał Egip cjan, szcze gól nie
fa ra ona, tak an ty ty picz ny przy rost za smu cał sza ta na i je go
sług. Jak roz mna ża nie się Izra eli tów skło ni ło Egip cjan
do zwięk sze nia ob cią żeń dla Izra ela (w.13), tak w oby dwu

11Niewola Izraela  i  przygotowanie  do wyzwolenia



Wie kach opi sa ny wy żej przy rost lu du Bo że go po bu dzał sza ta -
na i je go sług do więk sze go uci ska nia i prze śla do wa nia, co wi -
dać w sta le mno żą cych się cię ża rach klą twy na prze strze ni
dwóch oma wia nych Wie ków. Lud Bo ży z pew no ścią miał
w oby dwu Wie kach bar dzo cięż kie do świad cze nia (w.14)
– z po wo du an ty ty picz nej gli ny (grze chu), ce gły (błę du) oraz
prac po lo wych (śmier ci). Te cięż kie do świad cze nia nie kie dy
pod da wa ły ich naj cięż szej pró bie.

(6) Szi fra (pięk no; w.15 [w B.G. Ze fo ra – przy pis tł.]) jest ty pem
no mi nal ne go ko ścio ła ży dow skie go, a Pua (wspa nia łość [w B.G.
Fua – przy pis tł.]) – no mi nal ne go ko ścio ła chrze ści jań skie go. Tak
jak aku szer ki po ma ga ją mat kom w ro dze niu oraz po uro dze niu
dziec ka, tak an ty ty picz na Szi fra – ja ko an ty ty picz na aku szer ka
– po ma ga ła praw dzie Sta re go Te sta men tu i jej słu gom, an ty ty -
picz nej mat ce lu du Bo że go Wie ku Ży dow skie go, roz wi jać wo -
dzów (sy nów) oraz człon ków (cór ki) cie le sne go Izra ela. Na to -
miast an ty ty picz na Pua, ja ko an ty ty picz na aku szer ka, po ma ga ła
praw dzie Wie ku Ewan ge lii i jej słu gom, an ty ty picz nej mat ce lu -
du Bo że go Wie ku Ewan ge lii, roz wi jać wo dzów (sy nów) oraz
człon ków (cór ki) du cho we go Izra ela. Tak jak fa ra on zwró cił się
do Szi fry i Puy, by za an ga żo wać je do re ali za cji swych nik czem -
nych pla nów, tak uczy nił i sza tan wo bec no mi nal nych ko ścio łów
ży dow skie go i chrze ści jań skie go. Po le ce nie da ne im przez fa ra -
ona (w.16), by w trak cie wy ko ny wa nia obo wiąz ków po łoż ni -
czych za bi ja ły nie mow lę ta płci mę skiej, jest ty pem po le ce nia sza -
ta na dla no mi nal nych ko ścio łów ży dow skie go i chrze ści jań skie -
go, by od su wa ły od spo łecz no ści i służ by no wo roz wi ja ją cych się
wo dzów już na po cząt ku ich dzia łal no ści. Tak się nie sta ło (w.17),
za co oby dwu no mi nal nym ko ścio łom na le ży się uzna nie, cho ciaż
one czę sto czy ni ły to wo bec do brze roz wi nię tych wo dzów w oby -
dwu do mach Bo że go Izra ela, np. Saul wo bec Da wi da, Je cho niasz
i Se de kiasz wo bec Je re mia sza, pa pie stwo wo bec Be ren ga riu sza
z To urs, Pio tra Abe lar da itp. Za cho wy wa nie przez nie tych dzie -
ci przy ży ciu jest pięk nie zi lu stro wa ne, np. w tro sce He le go
o chłop ca Sa mu ela, w po mo cy udzie lo nej przez wie lu Izra eli tów
Da wi do wi w je go pro ble mach z Sau lem itp. oraz w za chę cie, ja -
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ką wo dzo wie ta cy jak Lu ter, Cran mer, We sley itp. zna leź li w no -
mi nal nym ko ście le w cza sie po cząt ko we go roz wo ju do ro li wo -
dzów. Na ga na fa ra ona udzie lo na aku szer kom (w.18) za oca la nie
Izra el skich nie mow ląt płci mę skiej jest ty pem na ga ny sza ta -
na za po śred nic twem je go sług dla człon ków oby dwu Izra elów,
któ rzy po ma ga li roz wi ja ją cym się wo dzom. Po bu dza nie przez
sza ta na nie za do wo le nia Sau la z po wo du ko biet ogła sza ją cych
wyż szość Da wi da nad nie go, z po wo du Jo na ta na, ka pła nów Nob
oraz żoł nie rzy Da wi da za wspie ra nie go – to przy kła dy an ty ty pu
ga nie nia Szi fry przez fa ra ona. Gniew pa pie stwa oraz kro ki od we -
to we wo bec chrze ści jań skich wład ców i pod da nych za „ochra nia -
nie he re ty ków”, np. wo bec Fry de ry ka Mą dre go i Sak soń czy ków
za ich po cząt ko wą ochro nę Lu tra, wo bec ra dy mia sta i oby wa te -
li Zu ry chu za po cząt ko we ochra nia nie Zwin gle go itp. – to an ty -
ty py ga nie nia Puy przez fa ra ona. Wie lu z nas w więk szym lub
mniej szym stop niu z do świad cze nia wie, jak przez lu dzi z ko ścio -
łów no mi nal nych by li śmy za chę ca ni do kon ty nu owa nia chrze ści -
jań skiej służ by, gdy prze ja wia li śmy pierw sze ozna ki szcze gól -
nej ak tyw no ści. 

(7) Od po wiedź aku sze rek (w.19) nie by ła żad nym fał szy wym
wy bie giem. Na wet dzi siaj ła twość i szyb kość ce chu je po ro dy ży -
dow skich ma tek. W an ty ty pie wska zu je to, jak szyb ko praw da
i słu dzy Sta re go Te sta men tu do pro wa dza li wo dzów do zaj mo wa -
nia wy so kich po zy cji, co moż na za uwa żyć w szyb ko ści, z ja ką
pro ro cy by li wpro wa dza ni na ten urząd. Do bry mi przy kła da mi
z cie le sne go Izra ela są Sa mu el, Je re miasz, Eze chiel, Da niel, Oze -
asz, Eliasz, Jan Chrzci ciel itp. Na stęp ny mi przy kła da mi są Je zus,
Apo sto ło wie oraz człon ko wie sze ściu gwiazd po Apo sto łach. Mo -
gli by śmy wska zać na Lu tra ja ko wspa nia łą ilu stra cję szyb kie go
po ja wie nia się w peł ni przy go to wa ne go re for ma to ra. Nasz Pa stor
to ko lej ny sto sow ny przy kład, któ ry ja ko mło dy czło wiek bez
wyż sze go, śred nie go czy se mi na ryj ne go wy kształ ce nia szyb ko
stał się w peł ni przy go to wa nym wo dzem. Teo rie wy zna nio we
oraz ich prak ty ki i słu dzy są an ty ty picz ny mi mat ka mi egip ski mi.
Fakt, że egip skie mat ki ro dzi ły dłu go i z wiel kim tru dem jest ty -
pem te go, jak wie lu po trze ba lat, by przy go to wać wo dzów wśród
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sług sza ta na. Mu szą oni prze cho dzić przez dłu gi okres szko le nia
w wyż szych in sty tu cjach edu ka cyj nych, na stęp nie od by wać dłu -
gie prak ty ki ja ko pod wład ni, by w koń cu stać się przy wód ca mi.
Za nim jed nak no mi nal ne ko ścio ły ży dow ski i chrze ści jań ski zda -
ły so bie spra wę z fak tu roz wi nię cia się wo dzów w oby dwu praw -
dzi wych Izra elach, ci po ja wia li się ja ko w peł ni przy go to wa ni
przez praw dę i jej sług, cze go ty pem by ło ro dze nie dzie ci przez
izra el skie mat ki bez po mo cy i wie dzy Szi fry i Puy. Do bre trak to -
wa nie przez Bo ga (w.20) tych dwóch aku sze rek ilu stru je sprzy -
ja nie i bło go sła wie nie no mi nal ne mu cie le sne mu i du cho we mu
Izra elo wi, ja ko ko ścio łom, za ta ką an ty ty picz ną opie kę nad roz -
wi ja ją cy mi się wo dza mi oby dwu Izra elów (Ps. 45:10). To do bre
trak to wa nie przez Bo ga aku sze rek, pro wa dzą ce do jesz cze więk -
sze go roz wo ju Izra ela, jest ty pem te go, jak Je go bło go sła wień stwa
dla oby dwu an ty ty picz nych no mi nal nych ko ścio łów do pro wa -
dzi ły do więk sze go roz wo ju lu du Bo że go w oby dwu Wie kach.
Po boż ność wo bec Bo ga, oka za na przez oby dwa no mi nal ne ko -
ścio ły, dzię ki cze mu ko rzy sta ły one z Bo skiej ochro ny i in nych
bło go sła wieństw, jest an ty ty pem bo go boj no ści oby dwu aku sze -
rek, któ re otrzy ma ły do my od Bo ga (w.21).

(8) Po le ce nie fa ra ona (w.22), by he braj skie nie mow lę ta płci
mę skiej by ły wrzu ca ne do rze ki jest ty pem po le ce nia sza ta na, by
roz wi ja ją cych się wo dzów w Izra elu cie le snym i du cho wym to -
pić w po gań stwie i świa to wo ści. Tą rze ką jest Nil, a w tym miej -
scu ob ra zu je on na ro dy bę dą ce w har mo nii z obec nym złym
świa tem. Gdy nie po wiódł się pierw szy wy si łek sza ta na – by no -
mi nal ne ko ścio ły ży dow ski i chrze ści jań ski odłą cza ły od spo łecz -
no ści i służ by roz wi ja ją cych się wo dzów lu du Bo że go w oby -
dwu Wie kach – uciekł się on do ko lej nej mi ster nej me to dy ich
nisz cze nia, tzn. sta rał się to pić ich w świec kich i fał szy wych re li -
gij nych prak ty kach. W cza sie Wie ku Ży dow skie go pró bo wał to
czy nić przez wpro wa dza nie do Izra ela po gań skiej świec ko ści
i po gań skich re li gii. Stąd wy sił ki wpro wa dze nia w Izra elu kul tu
Ba ala, Asta rot, Mo lo cha itd. w okre sie sę dziów i kró lów; stąd wy -
sił ki pod bi cia i opa no wa nia Izra ela przez bli skie i da le kie lu dy
w tam tym cza sie; stąd wy sił ki za pro wa dze nia ma nier, sys te mów
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i zwy cza jów ota cza ją cych na ro dów, z ich wszyst ki mi de gra du ją -
cy mi i upodla ją cy mi za bo bo na mi i nie mo ral no ścią. Gdy po wie -
lu wie kach wy sił ki te speł zły na ni czym, sza tan zmie nił tak ty kę
i w cza sie grec kiej i rzym skiej do mi na cji usi ło wał pod dać ich
wpły wom grec kim i rzym skim. Jed na z naj bar dziej zna czą cych ta -
kich prób mia ła miej sce za pa no wa nia An tio cha Epi fa ne sa, któ -
ry przez tor tu ry i śmierć si łą pró bo wał de pra wo wać Ży dów, nisz -
czyć ży dow ską służ bę w Świą ty ni i prze kształ cić ją w służ bę bał -
wo chwal czą, ofia ru jąc na wet na mie dzia nym oł ta rzu krew świ -
ni i sta wia jąc po sąg Zeu sa w świąt ni cy naj święt szej, co spro wo -
ko wa ło po wsta nie ma cha bej skie, w wy ni ku któ re go Gre cy zo sta -
li prze pę dze ni. Wcze śniej jed nak wie lu Ży dów, łącz nie z naj -
wyż szym ka pła nem, przy ję ło grec kie wie rze nia i zwy cza je. Ale
sza tan tru dził się da rem nie: no wo roz wi ja ją cy się wo dzo wie nie
zo sta li za to pie ni w świa to wo ści. Bez wzglę du bo wiem na cha rak -
ter ży dow skie go for ma li zmu, sku tecz nie blo ko wał on wy sił ki
wpro wa dze nia po gań stwa do Izra ela. 

(9) Naj więk sze wy sił ki w tym wzglę dzie sza tan po zo sta wił
jed nak na Wiek Ewan ge lii. Wkrót ce, przez od stęp stwo dzia ła -
ją ce już za dni św. Paw ła (2 Tes. 2:7), sza tan usi ło wał uczy nić ko -
ściół świa to wym i stop nio wo wpro wa dzał ta kie zmie nio ne na -
uki, prak ty ki i od czu cia, że oko ło 315 r. n.e. za wła ści wą rzecz
uzna no po łą cze nie rzym skie go ce sar stwa z ko ścio łem. Unia ta
za owo co wa ła de gra du ją cym i ze świec cza ją cym du chem, na -
uka mi i prak ty ka mi, zwią za ny mi z ta ką unią. W 17,18 oraz 19
roz dzia le Ob ja wie nia unię ko ścio ła z pań stwem – sym bo licz ne
cu dzo łó stwo – ob cią ża się wi ną za wszyst kie fał szy we dok try -
ny, świa to we prak ty ki i świec kie go du cha, ja kie ni czym plu ga -
wa po wódź za la ły ko ściół no mi nal ny. To umoż li wi ło wpro wa -
dze nie do ko ścio ła no mi nal ne go wszyst kich za sad ni czych teo -
re tycz nych i prak tycz nych ele men tów po gań skich re li gii
pod chrze ści jań ski mi na zwa mi, a tak że osa dze nie na tro nie,
w Ko ście le, pa pie stwa – czło wie ka grze chu. Przy czy ni ło się to
nie wąt pli wie do uczy nie nia ko ścio ła no mi nal ne go Ba bi lo nem.
Nie speł ni ło jed nak ce lu sza ta na za to pie nia w świa to wo ści no -
wo roz wi ja ją cych się wo dzów lu du Bo że go. Po gań skie prze śla -
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do wa nia pierw szych czte rech wie ków na szej ery mia ły na uwa -
dze ten sam cel. Jed nak po mi mo te go, a na wet wła śnie z te go po -
wo du, po wsta wa li wier ni wo dzo wie i pro wa dzi li ta kie ru chy, ja -
kie prze wi dział Bóg. Tak jak fa ra on po le cił swe mu lu do wi (już
nie he braj skim aku szer kom) re ali za cję w ty pie te go okrut ne go
edyk tu, tak sza tan, przez du cha, ja kie go wzbu dził w prze śla -
dow czym po gań skim ce sar stwie rzym skim oraz w ko ście le no -
mi nal nym w wy ni ku zła zwią za ne go i wy ni ka ją ce go z unii ko -
ścio ła i pań stwa, we zwał wszyst kich swo ich sług do za ta pia nia
po ja wia ją cych się wo dzów lu du Bo że go wśród na ro dów w zna -
cze niu czy nie nia ich świa to wy mi, a tym sa mym – czę ścią lu dzi
bę dą cych w har mo nii z obec nym złym świa tem. Mia ło to miej -
sce przez ca ły Wiek Ewan ge lii, nie tyl ko w ko ścio łach grec kim
i rzym skim, lecz tak że w ko ścio łach pro te stanc kich. Na wet w na -
szych cza sach ten sam duch wi docz ny jest w prze sie wa niu zjed -
no cze nio wym (kom bi na cjo ni zmu) i re for mi zmu. Po le ce nie kie -
ro wa ne jest do wszyst kich lu dzi fa ra ona, a nie do Szi fry i Puy,
co ob ra zu je fakt, że sza tan nie dą żył do za ta pia nia w świec ko -
ści wśród na ro dów roz wi ja ją cych się sług Bo ga przez no mi nal -
ne ko ścio ły ży dow ski i chrze ści jań ski, lecz przez wszyst kie jed -
nost ki bę dą ce je go słu ga mi – przez ich przy kła dy, na uki
i wpływ. Nie dbał za bar dzo o to, co sta nie się z ty mi, któ rzy nie
są przy wód ca mi – nie mow lę ta mi płci żeń skiej, po nie waż wie -
dział, że je śli za to pi w świa to wo ści roz wi ja ją cych się wo dzów,
nie bę dzie się mu siał oba wiać o swo je kró le stwo ze stro ny tych,
któ rzy nie są przy wód ca mi, tak jak w ty pie fa ra on nie zaj mo wał
się nie mow lę ta mi płci żeń skiej, lecz nie mow lę ta mi płci mę skiej
z Izra ela. Tak koń czy my ana li zę 2 Moj. 1:6-22.

(10) Po dej mu je my obec nie roz wa że nie 2 roz dzia łu 2 Moj -
że szo wej, któ re uka że kil ka bar dziej in te re su ją cych rze czy.
Po nie waż klucz do te go roz dzia łu tkwi w ty picz nym zna cze -
niu Moj że sza, naj pierw na szą uwa gę zwró ci my wła śnie
na to. Ogól nie mó wiąc, Moj żesz jest ty pem na sze go Pa na.
Jest tak w ca łej hi sto rii 2 Moj że szo wej, jak po twier dza ją to
na stę pu ją ce uwa gi: Tak jak Izra el zo stał ochrzczo ny w Moj -
że sza, tak my je ste śmy chrzcze ni w Chry stu sa (1 Kor. 10:1,2;
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Rzym. 6:3,5). Tak jak Moj żesz pro wa dził Izra el do Ka na anu,
tak Chry stus pro wa dzi nas do nie biań skie go Ka na anu (Żyd.
3:1-4:3). Tak jak Moj żesz był pró bo wa ny przez cie le sny Izra -
el, tak Chry stus jest pró bo wa ny przez Izra el du cho wy (1 Kor.
10:9). Od rzu ce nie przez Moj że sza du cha egip skie go i przy ję -
cie du cha izra el skie go jest ty pem Chry stu sa od rzu ca ją ce go
świa to wość i przyj mu ją ce go du cha du cho we go Izra ela. Usta -
no wie nie przez Moj że sza ty picz nej Pas chy jest ty pem usta no -
wie nia przez na sze go Pa na Pas chy an ty ty picz nej (Żyd. 11:24-
28). Za tem Moj żesz w hi sto rii 2 Moj że szo wej jest ty pem na -
sze go Pa na. Ten fakt jest klu czem do an ty ty pu hi sto rii po da -
nej w 2 Moj. 1-15. Tym klu czem z ła ski Bo ga mo że my otwo -
rzyć ca ły ten frag ment, w ty pie i an ty ty pie, i w ten spo sób
uzy skać do stęp do bar dzo pięk nie wznie sio ne go i ume blo wa -
ne go an ty ty picz ne go do mu. Sko ro Moj żesz (wy cią gnię ty, tj.
z wo dy) jest ty pem Chry stu sa, je go oj ciec Am ram (wy so ki lud;
w.1, por. z 2 Moj. 6:20) re pre zen tu je w tym ty pie Bo ga ja ko
Oj ca na sze go Pa na w Je go czło wie czeń stwie. Jo che bed (uwiel -
bio na [w B.G. Jo cha bed – przy pis tł.]), mat ka Moj że sza (2 Moj.
6:20), dla ce lów spło dze nia i uro dze nia Moj że sza jest ty pem
(1) obiet nic do ty czą cych uczy nie nia Je zu sa peł no praw nym
człon kiem Izra ela oraz (2) sług, któ rzy ni mi usłu gi wa li. Obiet -
ni ce te obej mu ją obiet ni ce do ty czą ce na sie nia nie wia sty
(1 Moj. 3:15), Abra ha ma (1 Moj. 22:16-18), Iza aka (1 Moj.
21:12), Ja ku ba (1 Moj. 28:14), Ju dy (1 Moj. 49:10), Da wi da
(Dz.Ap. 2:30) itd., a tak że obiet ni ce mó wią ce o Je go na ro dze -
niu (Iz. 7:14-16; 9:6; Mich. 5:2 itd.). Słu dzy słu żą cy ty mi obiet -
ni ca mi obej mu ją oso by wy mie nio ne w po wyż szym zda niu,
jak rów nież Moj że sza i pro ro ków, któ rzy mó wi li o wpro wa -
dze niu Je zu sa do Izra ela ja ko człon ka te go na ro du, a tak że
Ma rię, Jó ze fa, pa ste rzy, mę dr ców, Sy me ona i An nę. Nie któ -
rzy mo gą dzi wić się, dla cze go w mat ce uwzględ nia my Jó ze -
fa, pa ste rzy, mę dr ców, Sy me ona i An nę. Od po wia da my, że
nikt nie był uwa ża ny za peł no praw ne go człon ka Izra ela
w chwi li na ro dze nia, ani na wet w chwi li ob rze za nia, lecz do -
pie ro po cząw szy od przed sta wie nia go Pa nu w świą ty ni 40.
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dnia. A wszyst kie wspo mnia ne oso by słu ży ły w związ ku
z od po wied ni mi czy na mi i wy da rze nia mi.

(11) Na pod sta wie te go wi dzi my, że na ro dzin Je zu sa (w.2)
nie trak tu je my ja ko peł ne go an ty ty pu na ro dzin Moj że sza. Uwa -
ża my ra czej, że na ro dzi ny Moj że sza są ty pem na stę pu ją cych rze -
czy: po czę cia Je zu sa, roz wo ju ja ko za rod ka, na ro dzin, ob rze za -
nia i przed sta wie nia w świą ty ni. Jó zef i in ne oso by w tym usłu -
gu ją ce sta ją się więc czę ścią an ty ty picz nej mat ki. Za tem spło dze -
nie Moj że sza przez Am ra ma ilu stru je udzie le nie przez Bo ga
obiet nic, że Je zus sta nie się w peł ni człon kiem Izra ela. Po czę cie
i roz wi ja nie Moj że sza przez Jo che bed (uwiel bio na, tzn. za szczy -
co na w ten spo sób) ob ra zu je sług obiet nic otrzy mu ją cych i w peł -
ni roz wi ja ją cych je w ce lu wpro wa dze nia Je zu sa ja ko peł no -
praw ne go człon ka Izra ela. Pięk ne ry sy Moj że sza oraz wy jąt ko -
wo szyb ki roz wój od na ro dze nia do ukoń cze nia trze cie go mie -
sią ca ży cia są ty pem wspa nia łych cech cia ła, ser ca i umy słu na -
sze go Pa na, od chwi li przed sta wie nia Go w świą ty ni aż do dwu -
na ste go ro ku ży cia. Ja ko do sko na łe nie mow lę, dziec ko i chło piec,
nasz Pan w okre sie tych dwu na stu lat w co raz więk szym oczy -
wi ście stop niu prze ja wiał nad zwy czaj pięk ne ce chy fi zycz ne,
umy sło we, ar ty stycz ne, mo ral ne i re li gij ne, co jest an ty ty pem
trzech mie się cy ukry wa nia Moj że sza. Ukry wa nie Moj że sza jest
ty pem ochro ny, ja kiej Jó zef, Ma ria i mę dr cy udzie li li dziec ku Je -
zu so wi przed gnie wem He ro da i je go sy na, co obej mo wa ło wy -
jazd mę dr ców do do mu in ną dro gą niż przez Je ru za lem, uciecz -
kę Jó ze fa i Ma rii z Dziec kiem do Egip tu, po zo sta wa nie tam aż
do śmier ci He ro da, prze nie sie nie się z Be tle jem w Ju dzie do Na -
za re tu w Ga li lei ja ko sta łe go miej sca za miesz ka nia, by nie pod -
le gać bli skiej ju rys dyk cji Ar che lau sa, sy na He ro da, oraz trzy -
ma nie Go bli sko Na za re tu aż do dwu na ste go ro ku ży cia. Nie -
moż li wość ukry wa nia Moj że sza (w.3) przez Jo che bed dłu żej
niż przez trzy mie sią ce, praw do po dob nie z po wo du je go wy jąt -
ko wo szyb kie go roz wo ju oraz po cząt ków cho dze nia i mó wie nia,
jest ty pem fak tu, że zgod nie z ocze ki wa nia mi izra el ski chło piec
w wie ku dwu na stu lat, zbli ża ją cy się do wie ku swej kon fir ma -
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cji (13 lat), miał oka zać za in te re so wa nie oraz gor li wość dla Bo -
ga i Bo skiej re li gii. W wie ku dwu na stu lat Je zus po ja wił się za -
tem przed Pa nem na trzech wiel kich ży dow skich świę tach: Pas -
chy, Pięć dzie siąt ni cy oraz Świę cie Na mio tów, gdzie po win no się
roz po cząć Je go re li gij ne cho dze nie i mó wie nie. Ple cion ka z trzci -
ny, po uczy nie niu jej wo do od por ną, re pre zen tu je sta ran ne na -
ucza nie re li gij ne oraz ćwi cze nie cha rak te ru, ja kich Ma ria, Jó zef,
ra bin z Na za re tu, Le wi ci itp. udzie li li chłop cu Je zu so wi, szcze -
gól nie gdy zbli żał się On do dwu na ste go ro ku ży cia, przy go to -
wu jąc Go do prze by wa nia wśród lu dzi (wód Ni lu), bez ka la nia
się czy też za gro że nia dla Je go cha rak te ru i wie dzy. Wło że nie
Moj że sza do ple cion ki jest ty pem pod da nia Je zu sa ta kie mu wy -
cho wa niu i na uce. Po zo sta wie nie dziec ka przez Jo che bed w si -
to wiu w po bli żu brze gu rze ki przed sta wia przy pro wa dze nie
Je zu sa przez Jó ze fa, Ma rię oraz ich po zo sta łych krew nych
do świą ty ni, do gro na lu dzi bar dziej re li gij nych, a więc mniej
nie bez piecz nych dla Je zu sa. Ob ser wo wa nie roz wo ju wy pad -
ków przez Mi riam (w.4) jest ty pem za in te re so wa nia Ma rii i Jó -
ze fa re zul ta tem pierw szej wi zy ty Je zu sa w świą ty ni oraz je go
prze by wa nia wśród zgro ma dzo nych tam Ży dów.

(12) Sek ciar stwo ży dow skie, jak wszel kie sek ciar stwo w oby -
dwu Izra elach Bo ga, jest po cho dze nia sza tań skie go i ja ko ta kie
– an ty ty pem cór ki fa ra ona (w.5). Jej słu żą ce są ty pem na stę pu -
ją cych grup sług sek ciar stwa ży dow skie go: fa ry ze uszy, uczo -
nych w Pi śmie, sa du ce uszy, es seń czy ków, he ro dia nów itd. Jej
przy by cie, by umyć się w rze ce, jest ty pem za bie gów ży dow skie -
go sek ciar stwa, by oczy ścić się przed na ro da mi i wśród na ro -
dów, szcze gól nie w Je ru za lem, sto li cy i miej scu zgro ma dzeń
wie lu lu dów. Ży dow skie sek ciar stwo sta ra ło się bo wiem uspra -
wie dli wić – omyć – przed na ro da mi i wśród na ro dów, w cza sie
gdy Je zus li czył dwa na ście lat. Wy żej wspo mnia ni słu dzy ży -
dow skie go sek ciar stwa współ pra co wa li w tym dzie le, cze go ty -
pem są słu żą ce, to wa rzy szą ce księż nicz ce na brze gu rze ki. Ży -
dow skie sek ciar stwo do strze gło w świą ty ni u Je zu sa ja ko chłop -
ca, prze by wa ją ce go wśród in nych Ży dów w Je ru za lem, pew ne
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prze ja wy cech umy słu i ser ca, cze go ty pem jest do strze że nie
przez księż nicz kę ple cion ki, pły wa ją cej po rze ce wśród si to wia.
To, że znaj do wa ło się ono na płyt kiej wo dzie jest ty pem te go, że
Ży dzi w tam tym cza sie znaj do wa li się na obrze żach na ro dów
obec ne go złe go świa ta. Słu żą ca po sła na przez księż nicz kę
do przy nie sie nia ple cion ki ob ra zu je star szych, ja ko gru pę,
w tych ich człon kach, z któ ry mi Je zus miał spo łecz ność w świą -
ty ni przez trzy dni. Do brze zna ne jest ów cze sne sek ciar stwo
star szych Izra ela ja ko gru py. Ich sek ciar skie za sa dy, od no śne na -
uki ży dow skie go sek ciar stwa, wzbu dzi ły ich za in te re so wa nie
w po szu ki wa niu tak obie cu ją cych chłop ców jak Je zus. Nie po -
trze ba by ło du żo cza su, by ich sek ciar skie pra gnie nia roz pa li ły
się i dą ży ły do po zy ska nia Go dla na uki i prak ty ki ich szko ły.
Otwo rze nie ple cion ki przez księż nicz kę ilu stru je ży dow skie
sek ciar stwo w tych uczo nych w Pi śmie, któ rzy py ta li Je zu sa
o Je go prze ko na nia i ży cie, co da ło im pe wien po gląd na Je go
roz wój w tych dwóch aspek tach („uj rza ła dzie cię”). Tak jak nie -
mow lę w 95 % przy pad ków pła cze, gdy jest głod ne, tak płacz
nie mow lę cia Moj że sza jest ty pem wiel kie go gło du praw dy u na -
sze go Pa na, gło du po kar mu dla Je go świę te go ser ca i umy słu,
cze go do wo dem jest chęt ne słu cha nie przez Nie go star szych
oraz za da wa nie im py tań, jak rów nież od po wia da nie na ich
py ta nia. Tak jak płacz Moj że sza po ru szył ser ce księż nicz ki, tak
głód praw dy u Je zu sa, oka za ny przez Je go py ta nia, od po wie dzi
i sku pie nie uwa gi, po ru szył ser ca sek ciar stwa, co wi docz ne by -
ło u uczo nych w Pi śmie, z któ ry mi Je zus stu dio wał przez te
trzy dni. Roz po zna nie Moj że sza przez księż nicz kę ja ko he braj -
skie go chłop ca ilu stru je fakt, że ży dow skie sek ciar stwo, re pre -
zen to wa ne przez tych uczo nych w Pi śmie, po strze ga ło Je zu sa ja -
ko pięk ny przy kład chłop ca, któ ry był praw dzi wym Izra eli tą. 

(13) Tak jak wte dy na sce nie po ja wi ła się Mi riam (w.7)
z ofer tą zna le zie nia księż nicz ce he braj skiej opie kun ki dla Moj -
że sza, tak pod ko niec trzech dni stu dio wa nia przez Je zu sa
na sce nie po ja wi li się Ma ria i Jó zef, po szu ku ją cy Je zu sa. Ucze -
ni w Pi śmie, któ rzy nie wąt pli wie za trosz czy li się o po sił ki i za -
kwa te ro wa nie dla Je zu sa w cza sie tych trzech dni, chęt nie kon -
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ty nu owa li by to w nie skoń czo ność. Jed nak ana lo gicz nie do su -
ge stii Mi riam, by zna leźć dla Moj że sza he braj ską opie kun kę,
Ma ria i Jó zef za pro po no wa li, by dal sze kształ ce nie Je zu sa by ło
kon ty nu owa ne tak jak wcze śniej, lecz od tej po ry na ko rzyść ży -
dow skie go sek ciar stwa re pre zen to wa ne go w uczo nych w Pi -
śmie. Zgo da na to ze stro ny uczo nych w Pi śmie jest an ty ty pem
zgo dy księż nicz ki na su ge stię Mi riam (w.8). Po pro sze nie Jo -
che bed o to, by by ła opie kun ką, jest ty pem opatrz no ścio we go
po wo ła nia po wyż szych osób do dal sze go kształ ce nia Je zu sa.
Wy da nie przez księż nicz kę po le ce nia mat ce Moj że sza (w.9),
by wy cho wy wa ła dla niej to dziec ko, ob ra zu je od da nie Je zu sa
przez ży dow skie sek ciar stwo opi sa nej po wy żej an ty ty picz nej
mat ce w ce lu wy cho wa nia Go w kar no ści i czci dla Bo ga, w in -
te re sie sek ciar stwa. Za pła ta za ofe ro wa na mat ce Moj że sza re pre -
zen tu je ko rzy ści, ja kich ży dow skie sek ciar stwo udzie li ło an ty -
ty picz nej mat ce. Z po wo du za in te re so wa nia dziec kiem księż -
nicz ka nie wąt pli wie czę sto od wie dza ła Moj że sza w cza sie je go
wy cho wy wa nia i wrę cza ła je go mat ce za pła tę, tak jak nie wąt -
pli wie przy póź niej szych (nie za pi sa nych) wi zy tach Ma rii, Jó ze -
fa i Je zu sa w świą ty ni, gdzie zgod nie z pra wem mie li się po ja -
wiać trzy ra zy w ro ku (Pas cha, Pięć dzie siąt ni ca i Świę to Na mio -
tów), ży dow skie sek ciar stwo oka zy wa ło za in te re so wa nie roz -
wo jem Je zu sa i udzie la ło za szczy tów (za pła ty) wy cho waw com
tak wspa nia łe go chłop ca i mło dzień ca. Za bra nie Je zu sa przez
Ma rię, Jó ze fa i in nych do Na za re tu, gdzie mógł być wy cho wy -
wa ny da lej przez an ty ty picz ną mat kę (Ma rię, Jó ze fa, Je go na -
uczy cie li, ra bi na itp.) ja ko praw dzi wy Izra eli ta i gdzie, jak wszę -
dzie w Ga li lei, sek ciar stwo Ju dei i Je ru za lem w pew nym stop -
niu by ło nie obec ne – jest an ty ty pem zgo dy mat ki Moj że sza
na zo sta nie pro po no wa ną opie kun ką. Do ra sta nie Moj że sza
(w.10) jest ty pem mło dzień cze go roz wo ju na sze go Pa na w mą -
dro ści i ła sce u Bo ga i lu dzi (Łuk. 2:52).

(14) Jak pod kre śli li śmy w przy pad ku Iza aka (P „24,142, ak.4),
któ ry był kar mio ny pier sią aż do pią te go ro ku ży cia, wschod ni
zwy czaj kar mie nia pier sią przez pięć lat je dy ne go lub naj młod -
sze go sy na nie wąt pli wie miał miej sce w przy pad ku Moj że sza. Re -
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li gij ne przy go to wa nie Moj że sza przez je go mat kę i oj ca, któ re po -
mi mo bał wo chwal stwa Egip tu za cho wa ło go w wie rze Izra ela, nie
mo gło być za nie cha ne du żo wcze śniej, aż za szcze pi ło re li gię Izra -
ela w je go ser cu i umy śle z ta ką si łą, że w cza sie po by tu na dwo -
rze fa ra ona, aż do 40. ro ku ży cia, po zo stał on od por ny na wpły -
wy po wszech nie prak ty ko wa ne go wo kół nie go bał wo chwal stwa.
W cza sie tych 35 lat je go mat ka nie wąt pli wie od cza su do cza su
go od wie dza ła i przy po mi na ła mu o wie rze przod ków. Cza sem
kar mie nia Je zu sa, ja ko an ty typ cza su kar mie nia pier sią Moj że sza
dla cór ki fa ra ona, był okres od Je go 12. do 20. ro ku ży cia, kie dy to
wkro czył On w wiek mę ski z punk tu wi dze nia przy na leż no ści
do po ko le nia Ju dy, tj. człon ka po ko le nia nie po świę co ne go (nie -
le wic kie go). Osią gnię cie przez Nie go wie ku 20 lat uczy ni ło Go
człon kiem sy na go gi z peł nym pra wem gło su, ze wszyst ki mi obo -
wiąz ka mi ta kie go człon ko stwa. W tym cza sie, ja ko an ty typ przy -
pro wa dze nia Moj że sza do księż nicz ki po za koń cze niu kar mie nia
go pier sią, Je zus zo stał przy pro wa dzo ny do ży dow skie go sek ciar -
stwa. Przy ję cie Go ja ko je go sy na od po wia da przy ję ciu Moj że sza
przez księż nicz kę. Zna cze nie imie nia Moj żesz (wy cią gnię ty) nie
tyl ko pa su je do ty picz ne go wła ści cie la te go imie nia, któ ry był
wy cią gnię ty z wo dy przez księż nicz kę, lecz jest ty pem od cią ga -
nia na sze go Pa na przez ży dow skie sek ciar stwo od na ro dów, po -
nie waż ży dow skie sek ciar stwo sta ra ło się utrzy my wać Izra eli -
tów z da la od na ro dów po gań skich.

(15) W wie ku czter dzie stu lat Moj żesz od wie dził swój lud
(w.11) i wy cią gnął z opre sji jed ne go z je go człon ków. Św. Pa weł
(Żyd. 11:24-26) po wo łu je się na to ja ko na wy rze cze nie się przez
nie go księż nicz ki ja ko swo jej mat ki i wy bra nie urą gań oraz (ty -
picz nych) cier pień Chry stu sa z lu dem Bo żym za miast przy jem -
no ści, grze chów i bo gactw Egip tu. To ty picz nie łą czy za tem od -
po wied nie do świad cze nia Moj że sza ze służ bą na sze go Pa na,
w cza sie któ rej Je zus od ma wiał po słu szeń stwa ży dow skie mu
sek ciar stwu i wy rze kał się go ja ko Swej sym bo licz nej mat ki. Peł -
ny roz wój Moj że sza w tym cza sie jest ty pem peł nej do sko na ło -
ści czło wie czeń stwa na sze go Pa na, gdy roz po czy nał Swą służ bę.
Tak jak Moj żesz przy szedł do swych bra ci w ich nie do li, tak Je -
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zus przez Swą służ bę od wie dzał ludz kość, by po móc w jej nie do -
li. Jak Moj żesz ze współ czu ciem przy glą dał się cię ża rom Izra ela,
tak Je zus ze współ czu ciem pa trzył na ogrom ne cię ża ry, któ ry mi
sza tan obar czył ro dzaj ludz ki w sta nie klą twy pod wzglę dem fi -
zycz nym, umy sło wym, ar ty stycz nym, mo ral nym i re li gij nym.
Za uwa że nie przez Moj że sza egip skie go prze ło żo ne go bi ją ce go
Izra eli tę jest ty pem do strze że nia przez na sze go Pa na grze chu, naj -
gor sze go z an ty ty picz nych prze ło żo nych Egip tu, nę ka ją ce go
ludz kość. Za bi cie prze ło żo ne go przez Moj że sza (w.12) ilu stru je
za bi cie przez na sze go Pa na grze chu w Swym wła snym ży ciu
oraz ofiar ni cze za bi cie go dla ludz ko ści. Fakt, że Moj żesz uczy nił
to skry cie, je śli cho dzi o Egip cjan, jest ty pem uczy nie nia od po -
wied nich dwóch rze czy przez na sze go Pa na bez wie dzy sług
sza ta na na ten te mat w owym cza sie. Ukry cie przez Moj że sza cia -
ła prze ło żo ne go w pia chu jest ty pem usu nię cia przez na sze go Pa -
na grze chu przez znisz cze nie je go mo cy po tę pia nia nas przed Bo -
giem. Wer se ty 11 i 12 uka zu ją nam za tem ty picz nie te aspek ty
służ by Je zu sa, któ re zwią za ne są z Je go współ czu ciem dla ro dza -
ju ludz kie go z po wo du cię ża rów klą twy oraz z ak tyw ny mi środ -
ka mi, ja kie pod jął On na rzecz ludz ko ści prze ciw ko grze cho wi, ja -
ko głów ne mu gra bież cy czło wie ka. 

(16) Ko lej ny aspekt Je go służ by jest ty picz nie przed sta wio ny
w wer se tach 13 i 14 w sło wach: „wy szedł szy zaś dnia dru gie go”.
Dwaj he braj scy mę żo wie z wer se tu 13 re pre zen tu ją dwie kla sy
w Izra elu w cza sie służ by na sze go Pa na: z jed nej stro ny kler – sa -
du ce uszy, fa ry ze uszy i uczo nych w Pi śmie, a z dru giej stro ny la -
ikat – szcze gól nie cel ni ków i grzesz ni ków. Te dwie kla sy są ko lej -
no przed sta wio ne przez star sze go i młod sze go sy na z przy po wie -
ści o sy nu mar no traw nym. Ich kłót nia re pre zen tu je wza jem ną
wal kę tych dwóch klas. He braj czyk, któ ry krzyw dził swo je go
bra ta, jest ty pem stron nic twa kle ry kal ne go, któ re bar dzo nie spra -
wie dli wie krzyw dzi ło la ikat, szcze gól nie cel ni ków i grzesz ni ków
Izra ela. Skar ce nie przez Moj że sza krzyw dzą ce go He braj czy ka
ilu stru je skar ce nie przez na sze go Pa na sa du ce uszy, uczo nych
w Pi śmie i fa ry ze uszy za krzyw dze nie przez nich la ika tu, szcze -
gól nie cel ni ków i grzesz ni ków Izra ela. Ta kie na ga ny Je zu sa wo -
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bec sa du ce uszy, uczo nych w Pi śmie i fa ry ze uszy moż na zna leźć
w przy po wie ściach o sy nu mar no traw nym oraz o fa ry ze uszu
i cel ni ku mo dlą cych się w świą ty ni, w kry ty ce Je zu sa wo bec Szy -
mo na za po tę pia nie grzesz ni cy, któ ra omy ła Je go no gi łza mi i wy -
tar ła je wła sny mi wło sa mi, a szcze gól nie w po tę pie niu ich przez
Nie go w Mat. 23. Od rzu ce nie Moj że sza przez krzyw dzą ce go He -
braj czy ka jest ty pem od rzu ce nia, i to aż na śmierć, na sze go Pa -
na przez stron nic two kle ry kal ne, jak su ge ru je Szcze pan (Dz.Ap.
7:35). Uwa ża li oni bo wiem, że Je zus dą ży do znisz cze nia ich ja ko
kla sy („czy my ślisz mnie za bić?”). Są dzi li tak na pod sta wie te go,
że zy skał licz nych zwo len ni ków ich kosz tem, a tak że na pod sta -
wie te go, że prze ciw sta wiał się ich po stę po wa niu. Strach Moj że -
sza, iż wy szło na jaw, że za bił Egip cja ni na jest ty pem oba wy na -
sze go Pa na wśród po kus (na pu sty ni, w Get se ma ne), że prze ciw -
sta wia nie się przez sza ta na i je go sług Je go dzia ła niom, zmie rza -
ją cym do znisz cze nia grze chu, wy ja wi ło (prze ciw nie do Je go wy -
sił ków ukry wa nia te goż) Je go me sjań skie dzie ło nisz czą ce grzech.
Tak oba wiał się nie ko rzyst ne go roz wo ju wy pad ków dla Sie bie, że
drżał na myśl o zwią za nej z tym jesz cze więk szej opo zy cji ja ko
zbyt sil nej do znie sie nia przez Nie go, jak na przy kład po ka zu ją
Je go do świad cze nia w Get se ma ne. To, że Fa ra on do wie dział się
o tym za bój stwie (w.15) ilu stru je sza ta na, któ ry z po wo du swo -
jej nie zdol no ści do na kło nie nia Je zu sa do grze chu i znie chę ce nia
do ofia ry uświa da mia so bie, że Je zus za bi ja grzech w Swo ich oso -
bi stych kon tak tach z grze chem oraz w Swej ofie rze za nie go. Usi -
ło wa nie za bi cia Moj że sza przez fa ra ona za ten czyn ob ra zu je wy -
sił ki sza ta na, któ rych kul mi na cją by ło ukrzy żo wa nie na sze go Pa -
na, by zmu sić Go do grze chu, a tym sa mym do śmier ci ja ko
grzesz ni ka. Uciecz ka Moj że sza jest ty pem zwy cię stwa na sze go
Pa na ja ko no we go stwo rze nia w śmier ci Je go czło wie czeń stwa
oraz Je go zmar twych wsta nia w Bo skiej na tu rze. Uda nie się przez
Moj że sza do zie mi Ma diań skiej re pre zen tu je wnie bo wstą pie nie
na sze go Pa na. Stud nia, przy któ rej usiadł Moj żesz, przed sta wia
Sta ry Te sta ment ja ko ów cze sny skar biec praw dy, wo dy ży wo ta.
Sie dze nie tam ilu stru je zaj mo wa nie się przez na sze go Pa na na -
uka mi Sta re go Te sta men tu po przez służ bę Apo sto łów oraz in -
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nych sług praw dy, od Pięć dzie siąt ni cy aż do koń ca Ży dow skie -
go Żni wa – od 33 do 69 r. n.e.

(17) Ka płan (w.16) Ma dia ni tów, Ra gu el (przy ja ciel Bo ga) oraz
Je tro (zna ko mi tość, nad zwy czaj ność), jest ty pem Bo ga: Je tro ja ko
Bo ga mą dro ści i spra wie dli wo ści, na to miast Ra gu el ja ko Bo ga
mi ło ści i mo cy. Je go sie dem (licz ba Bo skiej zu peł no ści) có rek, któ -
re by ły pa ster ka mi, re pre zen tu je ogół praw dzi wych sług Bo ga
w Izra elu, jesz cze nie naw ró co nych na chrze ści jań stwo. Wy pa sa -
nie przez nie stad Ra gu ela ilu stru je, jak praw dzi wi słu dzy Bo ga
w nie chrze ści jań skim kra ju usi ło wa li udzie lać każ dej ilo ści praw -
dy, ja ką mo gli po zy skać ze Sta re go Te sta men tu, tym Izra eli tom,
któ rzy pod da wa li się ich służ bie. Wy cią ga nie przez nie wo dy ze
stud ni ob ra zu je stu dio wa nie i po zna wa nie przez izra el skich sług
praw dy na uk Sta re go Te sta men tu i przy swa ja nie ich so bie. Na -
peł nia nie przez nie ko ryt re pre zen tu je peł ne przy go to wy wa nie
przez nich lek cji na te mat na uk Sta re go Te sta men tu, tak by mo -
gli udzie lać ich tym, któ ry mi się opie ko wa li. Pa ste rza mi (w.17),
któ rzy ich od ga nia li, by li na ucze ni w Pi śmie, fa ry ze usze i sa du -
ce usze – ży dow ski kler – któ rzy sek ciar sko sprze ci wia li się praw -
dzi wym izra el skim słu gom praw dy Sta re go Te sta men tu, ja ka
wte dy by ła na cza sie dla nie naw ró co nych praw dzi wych Izra eli -
tów. Jed ną z me tod uży wa nych w tym ce lu przez złych pa ste rzy
by ło za szcze pia nie błę du; in ną – wpa ja nie ludz kich tra dy cji; ko -
lej ną – oszczer stwo; jesz cze in ną – opo zy cyj na pro pa gan da. Prze -
ciw sta wie nie się pa ste rzom przez Moj że sza jest ty pem ob ja wia -
nia i kar ce nia przez na sze go Pa na ty rań skie go kle ru w Izra elu
za po śred nic twem Apo sto łów i in nych sług praw dy. Po moc
udzie lo na przez Moj że sza cór kom Ra gu ela jest ty pem Je zu sa
udzie la ją ce go pod staw chrze ści jań stwa przez Apo sto łów itd. ta -
kim izra el skim słu gom praw dy, któ rzy sprze ci wia li się ży dow -
skie mu kle ro wi. Na po je nie ich stad przez Moj że sza ob ra zu je Je -
zu sa, któ ry za po śred nic twem Apo sto łów itp. po dał ele men tar ne
chrze ści jań skie na uki na śla dow com ta kich izra el skich sług praw -
dy Sta re go Te sta men tu. Ten an ty typ prze bie gał ja ko pierw szy
etap pro pa gan do wej dzia łal no ści chrze ści jań skiej wo bec praw dzi -
wych Izra eli tów, po cząw szy od Pięć dzie siąt ni cy aż do koń ca Ży -
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dow skie go Żni wa, na tym eta pie po zo sta wia jąc od bior ców ta kiej
służ by nie naw ró co ny mi. Ich na wró ce nie i po świę ce nie po ka za -
ne jest w wer se tach 18-20.

(18) Py ta nie Ra gu ela (w.18) su ge ru je, że je go cór ki za zwy -
czaj wol no wy ko ny wa ły swo ją pa ster ską pra cę, co jest ty pem
fak tu, że ży dow scy słu dzy Sta re go Te sta men tu ro bi li bar dzo
ma łe po stę py ze swy mi zwo len ni ka mi. Szyb kie za koń cze nie
pra cy w tym dniu ob ra zu je fakt, że dzię ki po mo cy praw dy
chrze ści jań skiej do ko na li szyb kie go po stę pu w swej pra cy. Za -
da nie py ta nia przez Ra gu ela jest ty pem wzbu dze nia przez Bo -
ga py ta nia w umy słach praw dzi wych Izra eli tów co do po wo -
du uzy ska nia przez nich szyb kich i owoc nych re zul ta tów w ich
pra cy. Od po wiedź (w.19) có rek Ra gu ela ob ra zu je fakt, że ta cy
Izra eli ci uzna wa li przed Bo giem po moc, ja ką otrzy my wa li
od Je zu sa przez Apo sto łów. Ko lej ne py ta nia Ra gu ela do je go
có rek z wer se tu 20 są ty pem wzbu dza nia przez Bo ga w umy -
słach praw dzi wych Izra eli tów, ja ko sług praw dy Sta re go Te sta -
men tu, my śli skła nia ją cych ich do na wró ce nia i po świę ce nia.
Pierw sze py ta nie (Gdzie on jest?) su ge ro wa ło ta kim Izra eli -
tom roz wa że nie urzę du Chry stu sa. Dru gie py ta nie (Dla cze go
zo sta wi ły ście te go czło wie ka [bez za pro sze nia go tu taj]?) ty -
picz nie su ge ru je ta kim Izra eli tom nie sto sow ność nie przy ję cia
Chry stu sa i nie po świę ce nia się Je mu. Sta je się to oczy wi ste ze
słów: „Oto sto ję u drzwi i ko ła czę; je śli ktoś usły szy głos mój
i otwo rzy drzwi, wej dę do nie go i bę dę z nim wie cze rzał, a on
ze mną” (Obj. 3:20). Po le ce nie (Za wo łaj cie go, aby jadł chleb)
jest ty pem na po mnie nia ta kich Izra eli tów przez Bo ga, by się
na wró ci li i po świę ci li (Dz.Ap. 3:17; Rzym. 12:1). Za wo ła nie,
za pro sze nie go przez nie jest ty pem na wró ce nia, na to miast
przy ję cie go – ty pem po świę ce nia ta kich Izra eli tów. Spo ży cie
przez nie go wie cze rzy ra zem z ni mi ob ra zu je spo łecz ność Je -
zu sa z ta ki mi po świę co ny mi jed nost ka mi w du chu, Sło wie
i opatrz no ściach Bo ga. Chęć Moj że sza do za miesz ka nia z Ra -
gu elem (w.21) ilu stru je za do wo le nie na sze go Pa na z po łą cze -
nia się w nie bie z Oj cem. Da nie przez Ra gu ela Ze fo ry (ptak)
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Moj że szo wi za żo nę jest ty pem da nia Je zu so wi przez Bo ga
Ko ścio ła ja ko Je go Ob lu bie ni cy (Ps. 45:11,12). Ger son (ob cy,
uchodź ca - w.22) jest ty pem uspra wie dli wio nych z wia ry, któ -
rzy przy lgnę li do Ko ścio ła. Fakt, że Ze fo ra uro dzi ła go Moj że -
szo wi w zie mi Ma dia ni tów re pre zen tu je to, że dzię ki współ pra -
cy Je zu sa i Ko ścio ła po wsta ła kla sa uspra wie dli wio nych z wia -
ry, gdy nasz Pan był z da la od zie mi, do mu uspra wie dli wio -
nych – w nie bie, kra ju ob cym dla czło wie ka Je zu sa. To wła śnie
ta kie ze sta wie nie fak tów czy ni imię Ger so na ty picz nym w zna -
cze niu przed chwi lą wy ja śnio nym.

(19) Wer set 23 po twier dza, że fa ra on z cza su uci ska nia jest
in ny od fa ra ona z cza su wyj ścia. Śmierć te go pierw sze go nie
ozna cza oczy wi ście śmier ci sza ta na, a po wsta nie te go dru gie -
go nie ozna cza ist nie nia dwóch sza ta nów. Ro zu mie my, że
śmierć pierw sze go fa ra ona ob ra zu je za prze sta nie przez sza ta -
na od gry wa nia ro li wy ma ga nej przez wcze śniej sto so wa ną
po li ty kę w rzą dze niu je go kró le stwem, a po wsta nie dru gie go
– je go wy stą pie nie w cał ko wi cie od mien nej ro li w ta kim pa no -
wa niu. Do ro ku 1748, kie dy roz po czął się okres tak zwa ne go
oświe ce nia, sza tan wła dał swym kró le stwem, je śli cho dzi
o znie wa la nie ludz ko ści, szcze gól nie po przez na stę pu ją ce trzy
dok try ny: (1) Bo skie pra wo kró lów (tzn. kró lo wie są przed sta -
wi cie la mi Bo ga, któ rzy czy nią do kład nie to, cze go Bóg pra -
gnie; Bóg sank cjo nu je za tem wszyst kie ich czy ny, np. mak sy -
mą zwo len ni ków Bo skie go pra wa kró lów jest, że „król nie mo -
że czy nić zła”); (2) Bo skie pra wo kle ru (tzn. kler jest rzecz ni -
kiem Bo ga, przez któ re go Bóg prze ma wia do lu dzi; dla te go lu -
dzie bez kwe stio no wa nia ma ją wie rzyć i prak ty ko wać to, cze -
go kler ich na ucza); oraz (3) Bo skie pra wo ary sto kra cji (tzn. jest
Bo skim upodo ba niem, by ogrom na więk szość dóbr i bo gactw
zie mi znaj do wa ła się w rę kach nie licz nych – ary sto kra tów
– a po zo sta ła część ludz ko ści by ła im pod da na ja ko nie wol ni -
cy, chło pi pańsz czyź nia ni lub pra cow ni cy, za do wo le ni z te go,
co ich pa no wie udzie la ją im z dóbr zie mi). Te trzy dok try ny
umoż li wi ły sza ta no wi uci ska nie ro dza ju ludz kie go, po nie waż
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przez skut ki tych trzech rosz czeń, na rzu co nych ludz ko ści, ko -
rzyst nym uczy nił dla kró lów, kle ru i ary sto kra cji obro nę te go,
cze go on pra gnął. Przez te trzy gru py pa no wał on więc
nad ogrom ną więk szo ścią ludz ko ści, jak rów nież kon tro lo wał
te trzy kla sy, da jąc im ko rzy ści z pro wa dze nia ta kiej po li ty ki,
ja kiej pra gnął. Sza tan, spra wu ją cy ro lę cie mięz cy zwie dzio nej
ludz ko ści przez te trzy błę dy, jest przed sta wio ny przez fa ra ona
uci ska ją ce go Izra el. Jed nak z po cząt kiem okre su oświe ce nia,
od ro ku 1748, sza tan prze stał od gry wać tę ro lę i – jak zo sta ło to
po ka za ne w sym bo lu wę ża wy rzu ca ją ce go ze swej pasz czy
po wódź wód, by znisz czyć pro te stu ją cą nie wia stę (pro te stu ją -
cy Ko ściół) – za czął wy stę po wać w in nej ro li: w ro li daw cy
świa tła, daw cy praw dy, ostrych prawd prze ciw nych trzem
dok try nom Bo skie go pra wa. Po stę pu jąc tak, jest an ty ty pem
fa ra ona z cza su wyj ścia. Na si czy tel ni cy mo gą za po znać się ze
szcze gó ła mi tej my śli w C 61-66 oraz TP „70,12. Tak jak do ro -
ku 1748 sza tan od gry wał ro lę ty ra na nad ludz ko ścią za po -
śred nic twem trzech wy mie nio nych wy żej dok tryn, tak po -
cząw szy od ro ku 1748 zmie nił on swe po stę po wa nie. Po rzu ce -
nie po przed niej po li ty ki jest zo bra zo wa ne przez śmierć fa ra -
ona, na to miast przy ję cie tej dru giej – przez po wsta nie na stęp -
ne go fa ra ona.

(20) Jed nak tak jak Izra eli ci cier pie li pod rzą da mi oby dwu fa -
ra onów (w.23), tak ludz kość cier pi w oby dwu aspek tach pro-
wa dzo nej przez sza ta na po li ty ki. W tym dru gim aspek cie,
przy więk szym oświe ce niu, od czu wa ona ucisk sza ta na jesz cze
bar dziej. Dla te go od 1748 ro ku po ja wia ją się znacz nie częst sze
wo ła nia o uwol nie nie od zła wy ni ka ją ce go z prze kleń stwa.
Wo ła nia Izra eli tów do cie ra ją ce do Bo ga są ty pem wzdy chań
i cier pień ludz ko ści prze ma wia ją cych do współ czu cia Bo ga,
zwra ca ją cych Je go uwa gę na po trze bę ulże nia czło wie ko wi
w cier pie niu w sta nie klą twy i wy zwo le nia go z niej. Pierw sze
po cząt ki nio są ce go ulgę od dzia ły wa nia Bo ga mia ły miej sce
w re for ma cji za po śred nic twem jed no stek przez po nad 150 lat,
po cząw szy od 1309 ro ku. Jest to po ka za ne w szy bie Stud ni Pi -
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ra mi dy, sty ka ją cym się z Przej ściem Dol nym. Na stęp nym kro -
kiem nio są cym ulgę by ła re for ma cja przez sek ty, ma ją ca swój
po czą tek po usta niu wy żej wspo mnia nej po mo cy, co jest sym -
bo li zo wa ne w po zio mym bie gu ostat niej czę ści Przej ścia Dol ne -
go. Re for ma cja przy uży ciu si ły po przez re wo lu cję ame ry kań -
ską i fran cu ską przy nio sła jesz cze wię cej ulgi, co jest sym bo li -
zo wa ne przez po sze rze nie od po wied niej czę ści po zio me go
frag men tu Przej ścia Dol ne go. Wszyst ko to za wie ra się w an ty -
ty pie wo ła nia Izra ela, do cho dzą ce go do Bo ga, oraz w wy słu cha -
niu przez Bo ga ich wzdy cha nia (w.23,24). Ten etap nie sie nia
ulgi osią gnął swój punkt kul mi na cyj ny w upo ko rze niu pa pie -
stwa przez Na po le ona. Wspo mnie nie w ty pie przez Bo ga
na przy mie rze (w.24) od po wia da w an ty ty pie po cząt ko wi
wpro wa dze nia przez Bo ga w ro ku 1799 więk szej do zy wie dzy
i wy na laz czo ści, ce chu ją cych dzień Je go przy go to wa nia. Przez
te dwie rze czy On nie tyl ko znisz czy kró le stwo sza ta na, i tym
spo so bem wy zwo li z je go szpo nów cier pią cy, uci ska ny świat,
lecz tak że do ko nu je nie zbęd nych przy go to wań do Kró le stwa.
Wej rze nie Bo ga na Izra el i zbli że nie się do nie go ze współ czu -
ciem (w.25) jest ty pem zwró ce nia przez Bo ga szcze gól nej uwa -
gi, po cząw szy od ro ku 1799, na cier pią cą, dep ta ną ludz kość
oraz zbli że nie się do niej w ce lu jej wy zwo le nia, ze współ czu -
ciem z po wo du cier pień, ja kie spo ty ka ją ją z rąk sza ta na.

(21) Po wyż sza część te go roz dzia łu by ła omó wie niem,
w ty pie i an ty ty pie, 2 Moj. 1:6-2:25. Prze cho dzi my za tem
do 2 Moj że szo wej 3. Wy pa sa nie przez Moj że sza sta da Je tra
do chwi li ob ja wie nia się mu przez Bo ga (w.1) jest ty pem spra -
wo wa nia przez na sze go Pa na w Wie ku Ewan ge lii funk cji pa -
ste rza wo bec lu du Pa na z punk tu wi dze nia Bo skiej mą dro ści
i spra wie dli wo ści (Je tro), od koń ca Ży dow skie go Żni wa aż
do pew ne go cza su w trak cie dnia przy go to wa nia Je ho wy,
krót ko przed roz po czę ciem się ru chu Mil le ra (2 Moj. 4:14).
Od nie sie nie to wska zu je bo wiem, że w cza sie póź niej szej
czę ści tej roz mo wy ruch Mil le ra (la ta 1829-1844) był już w to -
ku. Po nad to, w mia rę na stę po wa nia an ty ty pów wy da rzeń
z 2 Moj. 4:20,24-26 – ten pierw szy od 1844 do 1846, a ten dru gi
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od 1846 do 1874 – roz mo wy mię dzy Bo giem i Moj że szem ob ra zu -
ją roz mo wy mię dzy Bo giem i Chry stu sem, roz po czę te na dłu go
przed ro kiem 1844, co udo wod nią fak ty, ja kie przy to czy my póź -
niej. Za pro wa dze nie przez Moj że sza (w.1) sta da w głąb pu sty ni,
tj. na po łu dnio wy, a tym sa mym dol ny skraj pła sko wy żu Pół wy -
spu Sy naj skie go, ilu stru je przy pro wa dze nie przez na sze go Pa -
na lu du Bo że go do czę ści dnia przy go to wa nia po prze dza ją cej
po czą tek ru chu Mil le ra w ro ku 1829. Przy pro wa dze nie go przez
Moj że sza (w.1) do gó ry Bo żej Ho reb (pu sty nia) jest ty pem do pro -
wa dze nia przez Je zu sa lu du Bo że go do cza su i dzia łal no ści ru chu
Mil le ra (1829-1844), kie dy jesz cze nie był czas na na dej ście wy da -
rzeń zwią za nych z dru gim ad wen tem i Kró le stwem (gó ra Bo ża
Ho reb, pu sty nia). Rze czy te by ły jed nak sze ro ko dys ku to wa ne ja -
ko nie da le kie, a za wie dzio ne ocze ki wa nia do wo dzą, że wciąż by -
ły one czę ścią ich po dró ży po pu sty ni.

(22) Anio łem Pań skim (w.2) [w an giel skim the An gel of the Lord,
z przed im kiem okre ślo nym the, wska zu ją cym na jed ne go szcze gól -
ne go anio ła – przy pis tł.] był nasz Pan w Swej przed ludz kiej eg zy -
sten cji ja ko spe cjal ny po sła niec Bo ga (Dz.Ap. 7:30,35,38). Gdy by
cho dzi ło o ko goś in ne go niż na sze go Pa na, wy ra że nie to brzmia ło -
by: anioł Pa na [w an giel skim: an an gel of the Lord, z przed im kiem nie -
okre ślo nym an, wska zu ją cym na ja kie goś anio ła, jed ne go z wie lu
– przy pis tł.] (Łuk. 1:11,19). W tym i w na stęp nym roz dzia le prze -
ma wiał On ja ko usta Bo ga, w pierw szej oso bie, przed sta wia jąc
w ten spo sób Je ho wę. Pło ną cy krzak re pre zen tu je Ko ściół w sta nie
cier pie nia. To, że krzak nie spło nął w wy ni ku ognia, któ ry go tra -
wił, ilu stru je za cho wa nie Ko ścio ła wśród prze śla do wań, cier pień
i prób. Uka za nie się Anio ła Pań skie go Moj że szo wi w pło ną cym
krza ku jest ty pem uka za nia się Je ho wy na sze mu Pa nu w Je go cier -
pią cym Ko ście le, w któ rym – ja ko w Swej Świą ty ni – miesz kał On
przez Swe go Du cha (Efez. 2:19-22). Pierw sze do strze że nie tych zja -
wisk przez Moj że sza jest ty pem roz wa żań na sze go Pa na mię dzy ro -
kiem 1799 a 1829, do ty czą cych Ko ścio ła w je go cier pie niach, pró -
bach i prze śla do wa niach, ja ko do strze gal nych fak tów, lecz nie ja -
ko rze czy w tym cza sie szcze gó ło wo ana li zo wa nych, co na stęp ny
wer set opi su je nie co peł niej.
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(23) Po dej ście Moj że sza (w.3) w ce lu przyj rze nia się cu do wi,
ja ki roz gry wał się na je go oczach, ilu stru je zwró ce nie więk szej
uwa gi na sze go Pa na, ja kiś czas przed ro kiem 1829, na cier pie nia
Ko ścio ła, któ re go nie nisz czy ły. Typ był wspa nia łym zja wi -
skiem (w.3), a an ty typ jesz cze wspa nial szym. Rze czy wi ście za -
dzi wia ją ce jest bo wiem to, że cier pie nia Ko ścio ła nie znisz czy ły
go, lecz ra czej za cho wa ły. „Krew mę czen ni ków jest na sie niem
Ko ścio ła”. To wy da rze nie świad czy o pre cy zyj nych zdol no -
ściach ob ser wa cyj nych u ty picz ne go i an ty ty picz ne go Moj że sza.
Ca ła na stę pu ją ca roz mo wa w an ty ty pie to w więk szym lub
mniej szym stop niu wy ja śnie nie Je ho wy udzie lo ne na sze mu Pa -
nu, do ty czą ce za cho wa nia i roz wo ju Ko ścio ła w je go cier pie -
niach, pró bach i prze śla do wa niach. To, że Bóg wo łał (w.4), by
zwró cić uwa gę Moj że sza, jest ty pem wo ła nia przez Je ho wę
do Chry stu sa, by zwró cić Je go uwa gę. Po wtó rze nie imie nia Moj -
że sza, w ce lu pod kre śle nia, jest ty pem wiel kie go na ci sku, ja ki po -
ło żył Bóg po bu dza jąc uwa gę Je zu sa. Dro dzy bra cia, roz mo wa
mię dzy Bo giem i Moj że szem przy to czo na w tym i w na stęp nym
roz dzia le z pew no ścią jest czymś zdu mie wa ją cym do roz wa że -
nia w ty pie, a szcze gól nie w an ty ty pie. W an ty ty pie przed sta wia
ona bo wiem dłu gą roz mo wę mię dzy Bo giem i Chry stu sem, ma -
ją cą miej sce tuż przed ro kiem 1829 i trwa ją cą do 1844, w cza sie
któ rej Bóg udzie lał Mu in struk cji co do spo so bu wy zwo le nia Ko -
ścio ła i świa ta z kró le stwa i nie wo li sza ta na. Ni gdzie in dziej nie
jest ty picz nie ani fak tycz nie przed sta wio na w Bi blii roz mo wa
mię dzy Ni mi, przy po mi na ją ca wiel ko ścią tę roz mo wę. Przy stę -
pu jąc do jej ana li zy, z pew no ścią wy pa da nam an ty ty picz nie
zdjąć na sze obu wie, po nie waż zie mia, na któ rej w ta kiej ana li -
zie sto imy, jest świę ta. Od po wiedź Moj że sza (w.4) na to we zwa -
nie („Otom ja”) jest ty pem go to wo ści na sze go Pa na, by z uwa -
gą słu chać i słu żyć Je ho wie. Za rów no Moj żesz, jak i nasz Pan są
w tym dla nas pięk nym przy kła dem do na śla do wa nia.

(24) Po in for mo wa nie Moj że sza przez Bo ga (w.5), by zdjął
swe pa ster skie san da ły, ja ko przy go to wa nie do otrzy ma nia
ob ja wie nia na te mat wy zwo le nia Izra ela z kró le stwa fa ra ona,
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jest ty pem po in for mo wa nia przez Je ho wę Swe go Sy na, by
– ja ko przy go to wa nie do otrzy ma nia ob ja wie nia na te mat
wy zwo le nia Ko ścio ła i świa ta z kró le stwa sza ta na – zmie nił
Swe po stę po wa nie z ro li pa ste rza (sto py i ich okry cie w sym -
bo lach bi blij nych re pre zen tu ją po stę po wa nie), do tych czas
przez Nie go prak ty ko wa ne, na po stę po wa nie zgod ne z ta ką
funk cją wy ko naw czą. Za kaz zbli ża nia się Moj że sza, za nim to
uczy ni, jest ty pem po le ce nia Bo ga dla na sze go Pa na, by nie
przy stę po wał do sfe ry ob ja wie nia na te mat oba le nia kró le -
stwa sza ta na i wy zwo le nia lu du Bo że go, do pó ki nie wpro wa -
dzi w czyn in nych cech niż te, któ re na le ża ły do Je go dzia łal -
no ści ja ko Pa ste rza. Ko niecz ność ta kie go za cho wa nia się Moj -
że sza i na sze go Pa na jest oczy wi sta. To, że zie mia, na któ rej
stał Moj żesz, by ła świę ta jest ty pem fak tu, że sfe ra, do któ rej
wpro wa dza ła na sze go Pa na Je go służ ba, by ła od dzie lo -
na od sfe ry po przed niej czę ści Je go służ by i by ła po świę co -
na Bo gu dla zu peł nie in ne go ce lu i dzie ła. W za ka zie „nie
zbli żaj się tu” kry je się też myśl o tym, że od Moj że sza i Je zu -
sa by ła wy ma ga na po sta wa peł nej czci dla Bo ga w no wej sfe -
rze dzia ła nia. Każ dy z Nich miał pa mię tać o wyż szo ści Bo ga
i Ich pod da niu się Je mu, wraz ze zwią za nym z tym sza cun -
kiem i czcią z Ich stro ny wo bec Nie go. Sło wa (w.6) „Jam jest
Bóg oj ca twe go” są alu zją do Am ra ma – ty pu Bo ga ja ko Oj ca
Je zu sa, tu taj an ty ty pu Moj że sza. Oświad cze nie przez Bo ga
Moj że szo wi, że jest On Bo giem Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba
– bę dą ce od nie sie niem do Przy mie rza Po twier dzo ne go Przy -
się gą w je go aspek tach izra elic kich – jest ty pem przy po mnie -
nia przez Bo ga Je zu so wi, iż jest On Twór cą Przy mie rza Po -
twier dzo ne go Przy się gą w je go peł niej szych za ry sach. Fakt,
że to pa triar chal ne przy mie rze by ło pod sta wą wy zwo le nia
przez Bo ga po tom ków Izra ela z Egip tu przed sta wia su ge stię,
że je go peł niej sze za ry sy są pod sta wą wy zwo le nia przez Bo -
ga praw dzi we go obec ne go i przy szłe go na sie nia z sym bo -
licz ne go Egip tu. Fakt, że Abra ham ja ko otrzy mu ją cy to przy -
mie rze jest tu taj ty pem Bo ga, zwłasz cza w Je go mi ło ści, Iza -
ak – ty pem Chry stu sa ja ko od bior cy te go przy mie rza, a Ja kub
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– ty pem Ko ścio ła ja ko od bior cy te go przy mie rza, na su wa
myśl o Bo gu i Na sie niu, Gło wie i Cie le, ja ko od bior cach obiet -
nic, dla któ rych i przez któ rych ma ją być bło go sła wio ne na -
ro dy zie mi. Za tem Bóg w Swej mą dro ści, spra wie dli wo ści
i mo cy ob ja wia się tu taj ty picz ne mu i an ty ty picz ne mu Moj -
że szo wi ja ko Ten, któ ry w in te re sie wszyst kich wy peł ni Przy -
mie rze dla Bo ga ja ko mi ło ści oraz dla Je go szcze gól ne go Na -
sie nia. Peł ne czci po chy le nie gło wy przez Moj że sza, tak by nie
pa trzeć na Bo ga, przed sta wia głę bo ką cześć na sze go Pa na,
któ ra skło ni ła Go do te go, by upo rczy wie nie wpa try wał się
w Bo ga, gdy Ten ob ja wiał się Chry stu so wi ja ko Wy peł nia ją -
cy obiet ni ce Przy mie rza Po twier dzo ne go Przy się gą.

(25) Wy raź ne do strze ga nie przez Bo ga (w.7) nie do li Izra -
ela ja ko Je go lu du w Egip cie ob ra zu je współ czu ją ce do strze -
ga nie przez Bo ga nie do li an ty ty picz ne go Izra ela ja ko Je go
lu du w sym bo licz nym Egip cie, obec nym złym świe cie. Usły -
sze nie przez Nie go je go wo ła nia z po wo du uci sku prze ło żo -
nych jest ty pem Je go współ czu ją ce go zro zu mie nia krzy ków
an ty ty picz ne go Izra ela z po wo du ob cią żeń i okru cieństw
grze chu, błę du i śmier ci. Uzna nie (po zna nie) je go utra pień
ilu stru je Je go współ czu ją ce zro zu mie nie smut ku Je go lu du
w sta nie klą twy. Tu taj – za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie
– wiel ki umysł i ser ce Bo ga są otwar te dla ty picz ne go i an ty -
ty picz ne go Moj że sza po przez zro zu mie nie i współ czu cie dla
Je go uci ska ne go lu du. Za rów no w przy pad ku cie le sne go, jak
i du cho we go Izra ela „we wszel kim uci sku ich i on był uci śnio -
ny”, i dla te go za pla no wał po sła nie ty picz ne go i an ty ty picz ne -
go po słań ca Swej ła ski w ce lu ich wy zwo le nia (Iz. 63:9). Wy -
ra że nie „zstę pu ję [do słow ne tłu ma cze nie w.8], abym wy ba wił
ich”, po ka zu ją ce Moj że szo wi, że Bóg uru cha mia przez nie go
sze reg dzia łań pro wa dzą cych do wy zwo le nia Izra ela spod
wła dzy Egip cjan, jest ty pem oświad cze nia Bo ga wo bec Je zu -
sa, że po przez przy go to wa nia i fakt Je go dru gie go ad wen tu
uru cha mia sze reg dzia łań i wy da rzeń, któ re do pro wa dzą
do wy zwo le nia lu du Bo że go spod wła dzy sza ta na i je go sług.
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Uży cie przez Bo ga cza su te raź niej sze go wska zu je, że już był
za ję ty od po wied ni mi dzia ła nia mi, cze go do wo dzą ob ja wia nie
się przez Nie go Moj że szo wi w ty pie i an ty ty pie oma wia nych
obec nie wy da rzeń, a tak że do tych cza so we dzia ła nia dnia
przy go to wa nia Je ho wy.

(26) Bóg nie tyl ko roz po czął ty picz ne i an ty ty picz ne dzie -
ło wy zwa la nia, w każ dym przy pad ku po le ca jąc wy zwo li cie -
lo wi, aby wy zwo lił Je go lud z nie wo li od no śnych Egip cjan
i Egip tów, lecz tak że po le cił im przy pro wa dzić Je go lud do ty -
picz ne go i an ty ty picz ne go Ka na anu (w.8). Ka na an jest ty -
pem sfe ry praw dy i du cha praw dy – naj pierw w obec nym ży -
ciu kon flik tów, a póź niej w przy szłym ży ciu nie koń czą ce go
się szczę ścia i świę to ści. To, że w ty pie był za miesz ka ny przez
in ne na ro dy niż Izra eli ci re pre zen tu je ten aspekt sfe ry praw -
dy i jej du cha ja ko dep ta ny oraz opa no wa ny przez róż ne for -
my zła w po sta ci grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści.
Wspo mnia nych tu taj sześć na ro dów (6 jest licz bą kom plet ne -
go zła i nie do sko na ło ści) jest ty pem peł ni zła. Gdy wy mie nio -
nych jest sie dem na ro dów Ka na anu (po mi nię ci są tu taj Ger -
gie zej czy cy – Joz. 3:10; 24:11), ro zu mie my, że cho dzi o sie dem
pierw szo rzęd nych nie łask, za wie ra ją cych w so bie wszyst kie
nie ła ski, ja ko prze ci wień stwa sied miu wyż szych pierw szo -
rzęd nych łask, któ re za wie ra ją w so bie wszyst kie po zo sta łe ła -
ski; na ro dy te ozna cza ją też błę dy two rzo ne i wspie ra ne przez
te nie ła ski. Po mi mo tych in tru zów oby dwa Ka na any są jed nak
do bry mi i za sob ny mi kra ina mi – ten ty picz ny pod wzglę dem
świec kim, a ten an ty ty picz ny pod wzglę dem fi zycz nym, umy -
sło wym, ar ty stycz nym, mo ral nym i re li gij nym. Ob fi tość
(opły wa nie) mle ka te go pierw sze go jest ty pem ob fi to ści praw -
dy, na to miast je go miód jest ty pem ob fi tych ra do ści i in nych
na gród praw dy w tym i w przy szłym ży ciu. W ty pie i an ty -
ty pie ta do bra i roz le gła zie mia mia ła stać się zie mią lu du Bo -
że go na pod sta wie obiet ni cy jej Daw cy oraz pod bo ju w Je go
imie niu. W cza sie Wie ku Ewan ge lii wier ni wy brań cy wal czą
o tę sfe rę praw dy i jej du cha i, po jej pod bi ciu, odzie dzi czą ją
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na wiecz ność na du cho wym po zio mie w nie bie. Na to miast
nie wy bra ni bę dą wal czyć o nią w Wie ku Ty siąc le cia, a wier -
ni w tej wal ce pod ko niec Ma łe go Okre su odzie dzi czą ją
na ludz kim po zio mie w no wej zie mi.

(27) Wer set 9 jest do bit nym po wtó rze niem rze czy wy ra żo -
nych w ty pie i an ty ty pie wer se tu 7 (a tak że w 2 Moj 2:23-25).
Za rów no w ty pie, jak i an ty ty pie przez to po wtó rze nie Bóg
chciał pod kre ślić Swo ją po sta wę wo bec obiet nic oraz zwró cić
uwa gę na tę po sta wę ty picz ne mu i an ty ty picz ne mu Po słań co -
wi. Za chę ce nie Moj że sza przez Bo ga (w.10), by z uwa gi na cier -
pie nia Izra ela przy jął mi sję od Nie go, udał się do fa ra ona ja ko
Je go am ba sa dor i wy pro wa dził Je go lud, Izra el, z Egip tu, jest
ty pem za chę ce nia Chry stu sa przez Bo ga, by z uwa gi na cier pie -
nie ludz ko ści przy był w dru gim ad wen cie z mi sją od Nie go,
udał się do sza ta na ja ko Bo ży Am ba sa dor i wy pro wa dził z te -
raź niej sze go złe go świa ta an ty ty picz ny lud Bo ży. Po kor na od -
po wiedź Moj że sza (w.11), tak od mien na w du chu od du cha
tych, któ rzy wdzie ra ją się tam, gdzie anio ło wie bo ją się stą pać,
jest ty pem po ko ry na sze go Pa na, któ ra po wstrzy my wa ła Go
od przy ję cia mi sji dru gie go ad wen tu, by zo stać Am ba sa do rem
Bo ga do kró le stwa sza ta na i wy zwo lić lud Bo ży z kró le stwa
ciem no ści. Ta ka po sta wa na sze go Pa na ro bi tym więk sze wra -
że nie, że ja ko Lo gos już był On wyż szy od Lu cy fe ra, a tym bar -
dziej stał się ta kim od chwi li Swe go zmar twych wsta nia, wnie -
bo wstą pie nia i uwiel bie nia. W Je go przy pad ku by ło by cał ko wi -
cie wła ści we nie zwłocz ne przy ję cie od po wied niej ofer ty Bo ga
w chwi li wy su nię cia tej su ge stii przez Nie go. Po ko ra z pew no -
ścią jest klej no tem, a tu taj w na szym Pa nu świe ci naj wspa -
nial szym bla skiem. Po ko ra, któ rą za dni Swe go cia ła uczy nił On
czę ścią Swo je go cha rak te ru, nie opu ści ła Go w uwiel bio nym
sta nie. Z pew no ścią jest w tym dla nas przy kła dem, aby śmy
w obec nym cza sie po ni ża li się, jed no cze śnie znie chę ca jąc
do się ga nia po wła dzę wśród lu du Bo że go! Nie za wod na obiet -
ni ca Bo ga (w.12), że bę dzie z Moj że szem w tej mi sji – ozna cza -
ją ca Je go ła skę, wspar cie, współ pra cę i kie row nic two – re pre -
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zen tu je nie za wod ną obiet ni cę Bo ga, że bę dzie z Chry stu sem
w tej mi sji, co ozna cza Je go ła skę, wspar cie, współ pra cę i kie -
row nic two. Tak jak do wo dem (zna kiem i pie czę cią) te go, że mi -
sja Moj że sza po cho dzi ła od Bo ga miał być suk ces osią gnię ty
przez nie go po wy zwo le niu Izra ela z Egip tu w po sta ci do pro -
wa dze nia go do słu że nia Bo gu przy Sy na ju, tak Bóg udzie lił Je -
zu so wi – ja ko do wo du w for mie obiet ni cy, że Je go mi sja po cho -
dzi od Bo ga – za pew nie nia o jej suk ce sie w tym, że po wy zwo -
le niu lu du Bo że go z kró le stwa sza ta na, przez Je go Kró le stwo
do pro wa dzi On lud Bo ży do wiecz nej służ by dla Bo ga w do -
sko na łej spra wie dli wo ści.

(28) Py ta nie Moj że sza, ja kie imię Bo ga po wi nien po dać
py ta ją cym go Izra eli tom, nie od no si się do na zwy Bo ga, po -
nie waż Bóg był zna ny pod imie niem Je ho wy Abra ha mo wi,
Iza ako wi i Ja ku bo wi. Na wet przed po to pem lu dzie na zy wa -
li Go tym imie niem. W 2 Moj. 6:3 Bóg przez okre śle nie Je ho -
wa nie mógł za tem mieć na my śli Swo jej na zwy. Jak za uwa -
ży li śmy już w na szych pi smach, sło wo imię mię dzy in ny mi
ozna cza tak że (a) cha rak ter (2 Moj. 33:18,19; 34:5-7,14; Ps.
34:4; 91:14; 111:9); oraz (b) na tu rę (Ps. 83:19; 99:3; Iz. 42:8;
62:2; 63:16; Obj. 2:12). W od po wie dzi Bo ga (w.14) „Je stem, któ -
ry je stem” oraz „Je stem” nie jest po da na na zwa, lecz po ka za -
ny jest Je go cha rak ter i na tu ra. Imię Bo ga, któ re obec nie wy -
ma wia my Je ho wa, po cho dzi od zmien nej for my cza sow ni ka
od da ne go tu taj ja ko „Je stem”. Wy ma wia nie imie nia Bo ga ja -
ko Je ho wa nie jest po praw ne. Naj praw do po dob niej imię Bo -
ga po win no być wy ma wia ne Jah we. Z po wo du fał szy wej czci
star si i na ucze ni w Pi śmie nie chcie li wy ma wiać imie nia Bo -
ga. Kie dy kol wiek oni sa mi lub ich ucznio wie na po ty ka li na to
sło wo, za miast nie go uży wa li sło wa ado nai (Pan). Ja ko przy -
po mnie nie, by nie wy ma wiać te go imie nia, do spół gło sek te -
go sło wa, J -h -v -h, do da li sa mo gło ski sło wa ado nai, skąd po -
cho dzi wy mo wa Je ho wa. Tak więc po praw ny spo sób wy ma -
wia nia na zwy Bo ga zo stał świa do mie za gu bio ny z po wo du
fał szy wej czci. He braj skie sło wa prze tłu ma czo ne Je stem, któ -
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ry je stem oraz Je stem nie po da ją nam oczy wi ście imie nia Bo ga,
po nie waż w he braj skim sło wa te są na stę pu ją ce: ehy eh asher
eheh i ehy eh. Su ge ru ją one cha rak ter i na tu rę Bo ga, tj. wska zu -
ją na pew ne przy mio ty Je go cha rak te ru i isto ty.

(29) Wy ra że nie „Je stem, któ ry je stem” jest he braj skim idio -
mem, któ ry po wta rza cza sow nik głów ny uży ty w zda niu,
i ozna cza: Je stem tym, kim chcę być. Przy to czy my kil ka przy kła -
dów te go he braj skie go idio ma tycz ne go po wta rza nia cza sow -
ni ka głów ne go, ja kie wy stę pu je tu taj, dzię ki cze mu ten ro dzaj
idio mu sta nie się zro zu mia ły: „po ślij te go, ko go po słać masz”
(2 Moj. 4:13), tj. po ślij te go, któ re go wy bie rzesz lub któ re go ze chcesz
wy brać. „Po szli, gdzie po szli” (1 Sam. 23:13), tj. po szli tam, gdzie
chcie li lub gdzie im się po do ba ło. „Gdyż ja idę, gdzie idę” (2 Sam.
15:20), tj. gdyż idę tam, gdzie chcę lub gdzie mi się po do ba. „Za trzy -
maj się tam, gdzie się za trzy masz” (2 Król. 8:1), tj. za trzy maj się
tam, gdzie chcesz lub gdzie ci się po do ba. Po wtó rze nie cza sow ni -
ka, wy stę pu ją ce w po wyż szych czte rech przy kła dach, ilu -
stru je je go uży cie w 2 Moj. 3:14, gdzie je go zna cze nie jest za -
tem na stę pu ją ce: Je stem tym, kim chcę być. Wy ra że nie „Je stem”
w ostat nim zda niu wer se tu 14 od no si się do Bo skich przy mio -
tów isto ty, na to miast wy ra że nie „Je stem, któ ry je stem”
w pierw szym zda niu wer se tu 14 od no si się do Je go przy mio -
tów cha rak te ru. Je śli cho dzi za tem o przy mio ty isto ty, wer set
14 mó wi o Bo skiej sa mo eg zy sten cji, wiecz no ści, nie śmier tel -
no ści, su pre ma cji, nie ogra ni czo no ści, nie za leż no ści itd., a je -
śli cho dzi o przy mio ty cha rak te ru – o Bo skiej mą dro ści, spra -
wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy. Skła da ją się one bo wiem na cha -
rak ter, któ ry On pra gnie oka zy wać lub któ re go oka zy wa nie
Mu się po do ba.

(30) Za tem py ta nie Moj że sza z wer se tu 13 jest ty pem py -
ta nia na sze go Pa na o to, co ma ogło sić lu do wi Bo że mu na te -
mat Bo skich przy mio tów isto ty i cha rak te ru. I rze czy wi ście,
w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii od po wia dał On na ta kie py ta nia,
co czy nił w Straż ni cach, to mach, bro szu rach, trak ta tach, ka za -
niach, Praw dzie, Zwia stu nie oraz w Epi fa nicz nych wy kła dach Pi -
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sma Świę te go. Po le ce nie Moj że szo wi (w.15), by ogło sił, iż Bóg
Przy mie rza z Izra elem po słał go z ta ką pro kla ma cją Swo ich
przy mio tów isto ty i cha rak te ru, ja ko na le żą cych do Nie go
na wie ki, by pa mię ta ły o tym wszyst kie po ko le nia, przed sta -
wia po le ce nie Bo ga da ne na sze mu Pa nu, aby przez za ma ni -
fe sto wa nie od wiecz ne go ce lu Bo ga – Je go pla nu – w Przy mie -
rzu, opo wie dział o Je go przy mio tach isto ty i cha rak te ru ja ko
na le żą cych do Nie go na wie ki, by pa mię ta ły o tym wszyst kie
po ko le nia. Uczy nił On to w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii przez
gło sze nie praw dy na cza sie. Głów ną pro kla ma cją praw dy
pa ru zyj nej i epi fa nicz nej jest bo wiem świę ty cha rak ter i wspa -
nia ła oso ba Bo ga. Te ma ty te ja ko py ta nia są naj waż niej sze
w umy słach lu du Bo że go, o czym Je zus wie dział, i stąd Je go
py ta nie, któ re go ty pem jest py ta nie z wer se tu 13.

(31) W wer se cie 15 na zwa Bo ga, Jah we, wy stę pu je w swo -
jej re gu lar nej for mie. Po cho dzi ona od cza sow ni ka ha vah, któ -
ry wy stę pu je w su mie tyl ko 9 ra zy w he braj skim Sta rym Te -
sta men cie, ja ko od mia na re gu lar nej for my hay ah cza sow ni ka
być, któ ry w he braj skim Sta rym Te sta men cie wy stę pu je ty sią -
ce ra zy. W wer se cie 14 he braj skie wy ra że nia cy to wa ne po wy -
żej w ak. 28 po cho dzą od re gu lar nej for my hay ah. W for mie
Jah we sło wo to ozna cza: On jest, tzn. jest ono w trze ciej oso -
bie, na to miast wy ra że nia w wer se cie 14 po da ne są w pierw -
szej oso bie: „Je stem, któ ry je stem” oraz „Je stem”. Dzie je się
tak dla te go, że Bóg mó wi tam o so bie w Swych przy mio tach
isto ty i cha rak te ru. Jest tak sa mo wła ści we, by Bóg mó wił
o so bie w pierw szej oso bie, jak wła ści we jest to, aby śmy my
mó wi li o Nim w trze ciej oso bie, cho ciaż mó wiąc o so bie, z re -
gu ły uży wa On for my oso by trze ciej. Mó wie nie przez Bo ga
o so bie ja ko o Bo gu Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba ma w wer se -
cie 15 to sa mo ty picz ne i an ty ty picz ne zna cze nie, co w wy ja -
śnio nym po wy żej wer se cie 6. Po now ne po le ce nie przez Bo -
ga Moj że szo wi, by zwra ca jąc się do Izra ela po wo łał się
na swo ją mi sję od Bo ga, ma na ce lu pod kre śle nie i jest ty pem
po wtór ne go pod kre śle nia przez Bo ga na sze mu Pa nu, by
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zwra ca jąc się do lu du Bo że go w cza sie dru gie go ad wen tu, od -
wo łał się do Nie go, po przez Je go Po słań ca La ody cei, ja ko po -
słań ca Bo ga do lu du Bo że go. Za le ce nie przez Bo ga Moj że szo -
wi, by za pew nił Izra el o Je go przy mio tach isto ty i cha rak te ru
ja ko wiecz nych i do za pa mię ta nia przez wszyst kie po ko le nia,
ob ra zu je za le ce nie przez Bo ga Je zu so wi, by an ty ty picz ne mu
Izra elo wi przed sta wił Je go przy mio ty isto ty i cha rak te ru ja ko
wiecz ne i do za pa mię ta nia przez wszyst kie po ko le nia.

(32) Po le ce nie Bo ga (w.16) da ne Moj że szo wi, by naj pierw
zgro ma dził star szych Izra ela (zob. 2 Moj. 4:29 i 30, pierw sza
część), ilu stru je po le ce nie Bo ga da ne Je zu so wi w Je go dzie le
dru gie go ad wen tu, by praw dę na te mat Swo jej mi sji naj pierw
uczy nił zro zu mia łą dla wo dzów lu du Bo że go, a na stęp nie
prze ka zał lu do wi (2 Moj. 4:30, dru ga część). Od nie sie nie do Bo -
ga ja ko Bo ga Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba tak że i tu taj ma to sa -
mo ty picz ne zna cze nie, co w wer se tach 6 i 15. Po le ce nie da ne
Moj że szo wi, by za pew nił star szych, ja ko przed sta wi cie li Izra -
ela, o współ czu ją cym ob ser wo wa niu przez Bo ga ich sa mych
oraz rze czy czy nio nych im w Egip cie, a to w ce lu za chę ce nia
star szych, a po przez nich lu du, przed sta wia po le ce nie Bo ga da -
ne Je zu so wi, by w Swym dru gim ad wen cie w Swych człon kach
gwiezd nych za pew nił wo dzów, ja ko przed sta wi cie li lu du Bo -
że go, o współ czu ją cym ob ser wo wa niu przez Bo ga ich sa mych
oraz rze czy czy nio nych im w te raź niej szym złym świe cie, a to
w ce lu za chę ce nia wo dzów, a po przez nich lu du Bo że go. My -
śli wer se tu 17 w ty pie i an ty ty pie są ta kie, jak my śli za war te
w wer se cie 8, tu taj po wtó rzo ne ja ko po sel stwo do prze ka za nia
star szym i lu do wi. Za pew nie nie Moj że sza przez Bo ga, że star -
si i lud przyj mą je go po sel stwo jest ty pem za pew nie nia Bo ga,
że wo dzo wie lu du Bo że go, jak rów nież sam lud Bo ży, uwie rzy
po sel stwu na te mat wy zwo le nia Ko ścio ła i świa ta z kró le stwa
sza ta na. 2 Moj. 4:31 po ka zu je speł nie nie te go pro roc twa w ty -
pie, a fak ty, po cząw szy od ro ku 1874, po twier dza ją je w an ty -
ty pie. Po le ce nie udzie lo ne w wer se tach 16 i 17 – a pro ro czo
obie ca ne w pierw szej czę ści wer se tu 18, ja ko ma ją ce się wy peł -
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nić – w an ty ty pie ozna cza pry wat ną pra cę do ko ny wa ną wśród
lu du Pa na w za kre sie sto sow nych te ma tów, po cząw szy od ro -
ku 1874. Po le ce nie Moj że szo wi oraz star szym, by sta nę li
przed fa ra onem w an ty ty pie wy peł ni ło się po przez pu blicz ną
pra cę Je zu sa i wo dzów lu du Bo że go, po cząw szy od ro ku 1874.
Za tem w wer se tach 16-18, zgod nie z roz ka zem Bo ga, ty picz nie
przed sta wio na jest pra ca wo bec bra ci oraz wo bec pu blicz no ści,
po cząw szy od ro ku 1874. Tak więc pu blicz ne po sel stwo by ło
ad re so wa ne tak że do sza ta na, ja ko an ty ty pu fa ra ona, w cza so -
pi smach, to mach, bro szu rach, trak ta tach, ka za niach, wy kła -
dach, roz mo wach itd. na te ma ty praw dy.

(33) Treść po sel stwa do fa ra ona w ty pie i an ty ty pie jest
przed sta wio na w dru giej czę ści wer se tu 18. O Je ho wie jest tu -
taj po wie dzia ne ja ko o „Je ho wie, Bo gu He braj czy ków”, co łą czy
ich z Abra ha mem He braj czy kiem [któ ry przy był, tzn. Abram
przy był od wscho du rzek Eu frat i Jor dan], a więc i z Iza akiem
i Ja ku bem, bę dąc ukry tą alu zją do Przy mie rza Po twier dzo ne -
go Przy się gą. Po ka zu je to, jak w pra cy pu blicz nej po sel stwo
na te mat wy zwo le nia Ko ścio ła i świa ta z kró le stwa sza ta na zo -
sta ło po da ne ja ko po cho dzą ce od Bo ga, Twór cy i przy szłe go
Re ali za to ra te go Przy mie rza, cho ciaż nie zo sta ło to tak wy raź -
nie po da ne lu do wi Pa na, gdyż ta kie po stę po wa nie jest na tu ral -
ne i wła ści we w tych oko licz no ściach. Sło wa, że spo tkał się
On z Moj że szem i star szy mi są ty pem pu blicz nych na uk na te -
mat po le ce nia da ne go przez Bo ga Chry stu so wi i wo dzom lu -
du Bo że go, aby prze ma wia li w Je go imie niu ja ko Je ho wy, Bo -
ga Przy mie rza ze Swym lu dem. Po po wo ła niu się na swo je
upo waż nie nie mie li oni za tem przed sta wić proś bę Je ho wy
– za rów no w ty pie, jak i an ty ty pie. Za uważ my, że za rów no
w ty pie, jak i an ty ty pie proś ba ta mia ła być uprzej mie sfor mu -
ło wa na: „pro szę”. I rze czy wi ście, za rów no w ty pie, jak i an ty -
ty pie proś ba ta po cząt ko wo by ła sfor mu ło wa na grzecz nie i bez
ja kich kol wiek gróźb, któ re za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie
po ja wi ły się do pie ro wte dy, gdy ty picz ny i an ty ty picz ny fa ra -
on bez czel nie od rzu cił tę proś bę, zga nił tych, któ rzy ją przed -
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sta wi li, i jesz cze bar dziej gnę bił lud Bo ży (2 Moj. 5:1-23). Isto -
tą tej proś by by ło „niech pój dzie my”, „po zwól me mu lu do wi
pójść”, tj. uwol nij nas ja ko lud Bo ży z two je go uci sku i two je -
go pa no wa nia. Po le ce nie, by pro si li o uda nie się w trzy dnio wą
po dróż, ilu stru je po le ce nie Chry stu so wi i wo dzom lu du Bo że -
go w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii, by pro si li o po zwo le nie na pod -
ję cie sym bo licz nej po dró ży z kró le stwa sza ta na do w peł ni pa -
nu ją cych wa run ków Kró le stwa. Trzy dni te go ty pu przed sta -
wia ją (1) Dzień Ewan ge lii w je go czę ści obej mu ją cej Pa ru zję
i Epi fa nię, (2) Dzień Ty siąc le cia oraz (3) Dzień, Wiek na stę pu -
ją cy po Ty siąc le ciu, w je go czę ści zwa nej Ma łym Okre sem.

(34) Wśród He braj czy ków wy ra że nie trzy dni za zwy czaj
nie ozna cza trzech okre sów, z któ rych każ dy obej mu je peł ne
24 go dzi ny, lecz z re gu ły do wol ną dłu gość cza su, któ ra do ty -
czy trzech dni, każ dy o dłu go ści 24 go dzin. I tak, mó wie nie
o Chry stu sie ja ko znaj du ją cym się w ser cu zie mi przez trzy dni
i trzy no ce nie ozna cza okre su 72 go dzin, lecz okres do ty czą cy
(lecz nie obej mu ją cy cał ko wi cie) piąt ku, so bo ty i nie dzie li, kie -
dy znaj do wał się On w ser cu zie mi. Praw dę mó wiąc, do 72 go -
dzin prze by wa nia tam przez Nie go, tzn. od Je go poj ma nia
w Get se ma ne do zmar twych wsta nia, za bra kło od 18 do 21 go -
dzin. Po nie waż jed nak rze czy wi sta dłu gość te go cza su ob ję ła
trzy dni i no ce, zgod nie z he braj skim idio mem wła ści wie mo -
gła być wy ra żo na okre śle niem trzy dni i trzy no ce. Wła śnie tak
jest w przy pad ku roz wa ża nych tu taj trzech dni. An ty ty picz -
na po dróż – bieg po świę co ne go ży cia – od by wa się więc (1)
w cza sie koń ca Wie ku Ewan ge lii, obej mu ją ce go okres od ro ku
1874 aż do rze czy wi ste go opusz cze nia kró le stwa i nie wo li sza -
ta na przez Ma lucz kie Stad ko, Wiel ką Kom pa nię i Mło do cia -
nych God nych i ich go to wo ści do udzia łu w Kró le stwie – słu -
że nia Je ho wie na wie ki; w tym sa mym cza sie świat rze czy wi -
ście bę dzie wy zwo lo ny z kró le stwa i nie wo li sza ta na, lecz jesz -
cze nie z ich skut ków, i do trze do sta nu, w któ rym Kró le stwo
bę dzie go to we do pa no wa nia nad nim w ce lu wy zwo le nia go
z ta kich skut ków. (2) Od by wa się ona tak że w cza sie usu wa nia
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klą twy, w mia rę po stę po wa nia przez ludz kość Go ściń cem
Świą to bli wo ści do do sko na ło ści. (3) Od by wa się też w cza sie
Ma łe go Okre su, kie dy przez bez po śred nie po świę ce nie się Je -
ho wie i przez wier ne je go wy peł nia nie w koń co wej pró bie te -
go okre su an ty ty picz ni Izra eli ci zło żą ofia rę po ka za ną w ty pie
ja ko pro ro czą proś bę z wer se tu 18.

(35) W ty pie po dróż na zwa na jest po dró żą na pu sty nię, po -
nie waż w każ dej z jej trzech czę ści ja ko po świę ce nie ozna cza ona
od dzie le nie od kró le stwa sza ta na w rze czy wi sto ści i w du chu.
Po le ce nie po pro sze nia o zgo dę na zło że nie ofia ry pod ko niec tej
po dró ży, trze cie go dnia, jest ty pem po le ce nia Je ho wy da ne go
Chry stu so wi, by On oraz wo dzo wie lu du Bo że go w cza sie dru -
gie go ad wen tu w pu blicz nej służ bie przed sta wi li proś bę, by lu -
do wi Bo że mu po zwo lo no obrać ta ką dro gę, któ ra wszyst kich je -
go człon ków do pro wa dzi do ży cia w peł ni po świę co ne go i wier -
ne go, co w przy pad ku ich wszyst kich za koń czy się wraz z koń -
cem Ma łe go Okre su. W an ty ty pie proś ba ta nie zo sta ła przed sta -
wio na sło wa mi, lecz po przez akt gło sze nia po sel stwa, któ re go
speł nie nia pra gnę ło ser ce. Za uważ my, że nie któ rzy koń czą ta -
ki bieg w pierw szym z tych dni – Ma lucz kie Stad ko i Wiel ka
Kom pa nia; nie któ rzy, je śli cho dzi o ich czło wie czeń stwo – Sta -
ro żyt ni God ni i Mło do cia ni God ni – koń czą go na po cząt ku
dru gie go dnia; je śli na to miast cho dzi o no we stwo rze nia God -
nych, koń czą go oni w cza sie trze cie go dnia, co do ty czy też
wszyst kich w ich czło wie czeń stwie – nie któ rzy koń czą po dróż
w spo sób po czy ta ny, a po zo sta li – rze czy wi sty. Wy ra że nie trzy
dni nie ozna cza więc, że kto kol wiek skła da ofia rę Bo gu do pie ro
trze cie go dnia, lecz że do te go cza su uczy nią to wszy scy z nich,
tj. rzecz ta przed sta wio na jest z punk tu wi dze nia skoń czo ne go
ob ra zu, co jest czę stym za sto so wa niem bi blij nym.

(36) Bóg po wie dział (w.19) do Moj że sza, że wie, iż fa ra on
wy pu ści lud do pie ro pod przy mu sem po tęż nej mo cy, co jest
ty pem Bo żej za po wie dzi da nej Je zu so wi, przed 1829 do 1844 r.,
że sza tan wy pu ści lud Bo ży do pie ro wte dy, gdy zo sta nie do te -
go zmu szo ny przez Bo ską moc. Po in for mo wa nie Moj że sza
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przez Bo ga (w.20), że uży je Swo jej mo cy i ude rzy Egipt wie lo -
ma cu da mi, ja kich tam do ko na – dzie się cio ma pla ga mi, a tak -
że in ny mi czy na mi Moj że sza i Aaro na, np. ich po tycz ką z Jan -
ne sem i Jam bre sem – ilu stru je po in for mo wa nie na sze go Pa -
na przez Bo ga o za sto so wa niu przez Nie go wie lu cu dów
w obec nym złym świe cie: trzech biad, sied miu ostat nich plag
oraz in nych po ty czek Je zu sa i Ko ścio ła z fał szy wy mi na uczy -
cie la mi w praw dzie i po za nią. Za rów no w ty pie, jak i an ty ty -
pie od po wied nie czy ny mia ły uwol nić lud Bo ży (w.20). Obiet -
ni ca (w.21), że Bóg udzie li ła ski lu do wi wśród Egip cjan, w wy -
ni ku cze go wy cho dząc, nie odej dą po zba wie ni ziem skich klej -
no tów i szat, jest ty pem obiet ni cy Bo ga, że tak przy chyl nie
po kie ru je spra wa mi dla Swe go lu du wśród sług sza ta na, że wy -
cho dząc, nie odej dą po zba wie ni an ty ty picz nych klej no tów
i szat, co nie ba wem po ka że my.

(37) Bo ska za po wiedź da na Moj że szo wi, że każ da go spo dy -
ni po pro si swo ją egip ską są siad kę oraz każ dą Egip cjan kę prze -
by wa ją cą w do mu ta kiej są siad ki o klej no ty srebr ne i zło te
oraz sza ty, jest ty pem Bo skiej za po wie dzi da nej Je zu so wi, że
praw da i jej słu dzy [każ dy izra el ski dom re pre zen tu je dom
wia ry (F 569, ak. 1); żo na (Iz. 54) ob ra zu je sym bo licz ną żo nę Je -
ho wy, praw dę i jej sług] przez swój cha rak ter, po stę po wa nie
i po sta wę otrzy ma ją od ko ścio ła no mi nal ne go [są siad ki] oraz
ko biet w nim prze by wa ją cych [de no mi na cji] Bo skie praw dy
[klej no ty srebr ne i zło te (1 Kor. 3:12-15)], wy ję te z ich wy znań,
oraz ła ski [sza ty], wy ję te z ich od po wied nich do świad czeń
z ty mi sym bo licz ny mi ko bie ta mi. Bo ska za po wiedź da na Moj -
że szo wi, że izra el skie mat ki wło żą te da ry na swo ich sy nów
i cór ki ilu stru je to, jak Bóg za po wie dział Chry stu so wi, że praw -
da i jej słu dzy po przez swe na uki, przy kła dy itp. bę dą przy -
ozda biać tych, dla któ rych bę dą mat ką – sy no wie re pre zen tu -
ją po świę co nych okre su Pa ru zji i Epi fa nii, a cór ki tych, któ rzy
sta ną się lu dem Bo żym w na stęp nym Wie ku, a te raz oka zu ją
sym pa tię dla praw dy – sy nów pro ro ków. Bo ska za po wiedź
da na Moj że szo wi, że w ten spo sób Izra eli ci złu pią Egip cjan ob -
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ra zu je to, jak Bóg za po wie dział Chry stu so wi, że przez wy żej
opi sa ne po stę po wa nie praw da i jej słu dzy po zba wią sług sza -
ta na Bo skiej praw dy oraz do brych cech, ja kie po sia da ją, po zo -
sta wia jąc im ich błę dy i wa dy. W hi sto rii 2 Moj że szo wej spra -
wa ta jest wspo mi na na jesz cze dwu krot nie (11:2; 12:35,36) – raz
ja ko po le ce nie, a raz ja ko akt hi sto rycz ny. Szcze gó ły te omó wi -
my przy wy ja śnia niu 2 Moj. 12:35,36.

(38) Obec nie roz po czy na my ana li zę 2 Moj że szo wej 4 roz -
dzia łu. Tłu ma cze nie (w.1): nie uwie rzą mi; nie usłu cha ją; rzek ną: nie
uka zał się to bie Pan naj wy raź niej nie pa su je do te go kon tek stu,
cho ciaż sa mo w so bie jest gra ma tycz nie cał kiem po praw ne.
Rów nie gra ma tycz nie po praw ne jest uży cie sło wa mo gą. Po wo -
dem, dla któ re go sło wo mo gą le piej tu taj pa su je jest to, że nie mo -
że my so bie wy obra zić, by po za pew nie niu Bo ga, iż du cho wy
Izra el za re agu je przy chyl nie (2 Moj. 3:18), nasz Pan mó wił Je ho -
wie, że tak nie bę dzie. Sło wo mo gą su ge ru je moż li wość ich po -
wąt pie wa nia, do pó ki nie otrzy ma ją wy star cza ją cych do wo dów,
w wy ni ku któ rych uwie rzą. Po nie waż w rze czy wi sto ści na praw -
dę tak by ło, sło wo mo gą naj wy raź niej jest wła ści wym tłu ma cze -
niem w tym przy pad ku z uwa gi na kon tekst. Tłu ma cze nie to
rzu ca tak że lep sze świa tło na Moj że sza, gdyż nie po win ni śmy
za kła dać, że za prze czał on Pa nu, chy ba że zo sta ło by to wy raź -
nie stwier dzo ne. Od po wiedź Bo ga wska zu je, że za rów no w ty -
pie, jak i an ty ty pie po sła niec pra gnął być wy po sa żo ny w tak
moc ne li sty uwie rzy tel nia ją ce, by prze ko nać lu dzi o Bo skim po -
cho dze niu swej mi sji, w prze ciw nym ra zie bo wiem mo gli by
mieć po wo dy do po wąt pie wa nia. Pro po nu je my więc, by sło wa
mo gą użyć ja ko cza sow ni ka po moc ni cze go dla tych trzech ko lej -
nych cza sow ni ków.

(39) Za uważ my, że w od po wie dzi Bóg po dał trzy zna ki.
Pod ko niec pierw sze go i dru gie go z nich Bóg po wie dział, że je -
śli Izra eli ci nie uwie rzą pierw sze mu zna ko wi, da ny zo sta nie
dru gi, a je śli i to ich nie prze ko na, udzie lo ny zo sta nie trze ci,
któ ry ich prze ko na. Ten po wtó rzo ny cel zna ków jest ko lej -
nym po twier dze niem my śli, że sło wo mo gą po win no być wsta -
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wio ne ja ko cza sow nik po moc ni czy przy od po wied nich cza -
sow ni kach w wer se cie 1. Gdy spoj rzy my na an ty typ, stwier -
dza my, że nie któ rzy zo sta li prze ko na ni przez głos pierw sze go
zna ku, lecz nie wszy scy. Z tych nie prze ko na nych, nie któ rzy
by li prze ko na ni przez głos dru gie go zna ku, lecz nie wszy scy.
Po zo sta li by li prze ko na ni przez głos trze cie go zna ku. Tak też
by ło w ty pie, na co wska zu ją sło wa wer se tu 8: „Je śli ci nie
uwie rzą i nie usłu cha ją gło su zna ku pierw sze go, te dy uwie rzą
gło so wi zna ku dru gie go”. Nie ma po trze by, by śmy in ter pre to -
wa li wer se ty 2-9, po nie waż nasz Pa stor po dał nam in ter pre ta -
cję gło su trzech zna ków tak pięk nie i szcze gó ło wo, że zby -
tecz nym za da niem by ło by dla nas tak krót kie ich wy ja śnie nie,
jak po zwa la nam na to miej sce, gdy by śmy ze chcie li je tu po dać.
Pro si my o prze czy ta nie Z „07, 276-281. Krót kie stresz cze nie tej
in ter pre ta cji po da ne jest w Ko men ta rzach do Bi blii na te mat
2 Moj. 4:2-9, któ re tak że moż na z ko rzy ścią prze czy tać. Za -
uważ my raz jesz cze od nie sie nie do Przy mie rza Abra ha mo we -
go w wer se cie 5, któ re jest siód mym od nie sie niem od 2 Moj.
2:24 do koń ca roz dzia łu 4.

(40) Po ko ra Moj że sza (w.10) da ła mu po wód do uzna nia, że
nie na da je się do tej mi sji na pod sta wie trzech fak tów – bra ku elo -
kwen cji, gdyż nie był ora to rem, trud no ści w wy po wia da niu się
oraz trud no ści w my śle niu (ję zyk w zna cze niu na ucza nia, my śli).
Po dob nie po ko ra na sze go Pa na, dzia ła ją ce go przez bra ta Rus sel -
la (bę dą ce go człon kiem gwiezd nym, szcze gól nie uży tym do wy -
zwa la nia an ty ty picz ne go Izra ela, któ re mu, zwłasz cza po cząt ko -
wo, bra ko wa ło od po wied nich zdol no ści w wy kształ ce niu, ora tor -
stwie, mo wie oraz my śli i któ ry naj pierw wy su wał przed sie bie in -
nych w dzia ła niu), da ła Mu po wód do uwa ża nia sie bie, dzia ła ją -
ce go przez bra ta Rus sel la, za z gó ry nie od po wied nie go do pod -
ję cia tej mi sji. Do dat ko wo, by ło to opar te na trzech fak tach wy -
ni ka ją cych z te go, iż jest On isto tą du cho wą – Je go bra ku zdol no -
ści ja ko du cha, by zwra cać się do lu dzi, trud no ści w prze ma wia -
niu do lu dzi oraz trud no ści w do cho dze niu do wła snych wnio -
sków o Bo skich dzie łach dla lu dzi. Jak moż na za uwa żyć z mar gi -
ne su, wy ra że nie prze tłu ma czo ne ja ko przed tem w he braj skim
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brzmi ani od wczo raj, ani od trze cie go dnia. Sło wa Szcze pa na, że
Moj żesz był uczo ny oraz moc ny w sło wie i czy nie (Dz.Ap. 7:22) do -
wo dzą, że stan Moj że sza, opi sa ny w wer se cie 10, nie do ty czy
okre su przed je go uciecz ką. Naj wy raź niej stał się ta ki od chwi li
uciecz ki z Egip tu do zie mi Ma dia ni tów. Nasz Pan ja ko isto ta
ludz ka nie po sia dał więc tych trzech prze szkód, któ rych typ znaj -
du je się w tym wer se cie. „Trze ci dzień” Moj że sza to praw do po -
dob nie okres je go uciecz ki od fa ra ona do zie mi ma diań skiej, od -
po wia da ją cy cza so wi do świad czeń na sze go Pa na przy zmar -
twych wsta niu i wnie bo wstą pie niu. „Wczo raj” dla Moj że sza to
praw do po dob nie okres je go po by tu w zie mi ma diań skiej, za nim
ob ja wił się mu Pan, od po wia da ją cy cza so wi po by tu na sze go Pa -
na w nie bie, od Pięć dzie siąt ni cy do ro ku 1799. Na to miast czas ob -
ja wie nia się Bo ga Moj że szo wi („od kie dy mó wi łeś do słu gi swe -
go”) od po wia da pierw szej czę ści dnia przy go to wa nia, być mo że
do ro ku 1844. W cza sie tych trzech okre sów nasz Pan ja ko isto ta
du cho wa po sia dał te trzy prze szko dy w kon tak to wa niu się
z ludź mi, o któ rych ty picz nie wspo mi na ten wer set. Dla te go
w cza sie tych trzech okre sów po trze bo wał rzecz ni ków z gro -
na człon ków gwiezd nych. 

(41) Bo ska od po wiedź da na Moj że szo wi po przez py ta nie
i od po wiedź, przy po mi na ją ca mu o Je go zdol no ści uczy nie nia
czło wie ka elo kwent nym, nie mym lub głu chym, wi dzą cym lub
nie wi do mym, jest ty pem od po wie dzi Je ho wy da nej Je zu so wi, że
po sia da On wszel ką moc nie zbęd ną do przy go to wa nia Go, dzia -
ła ją ce go w bra cie Rus sel lu, do tej mi sji lub do po zba wie nia Go
kwa li fi ka cji do niej. Obiet ni ca Bo ga da na Moj że szo wi, że udzie -
li mu nie zbęd nych słów i my śli (w.11,12) jest ty pem Bo skie go za -
pew nie nia da ne go Je zu so wi, że udzie li Je mu, dzia ła ją ce mu
przez bra ta Rus sel la, słów do mó wie nia i my śli do wy po wia da -
nia. To oświad cze nie do wo dzi, że na wet w Swym uwiel bio nym
sta nie Je zus nie ro zu mie do tych czas nie ob ja wio nych rze czy,
do pó ki Bóg nie ze chce ich ob ja wić (Dz.Ap. 1:7; Obj. 1:1), co by -
ło też praw dą wte dy, gdy Je zus był w cie le (Mar. 13:32). Mo że -
my więc być pew ni, że tak jak sło wa i my śli Moj że sza wy po wie -
dzia ne w Egip cie by ły sło wa mi i my śla mi Bo ga, tak po sel stwo
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na sze go Pa na prze ka za ne przez dwóch człon ków gwiezd nych
w cza sie Je go dru gie go ad wen tu skła da się ze słów i my śli sa me -
go Bo ga, co do wo dzi, że na wet te raz, w sta nie chwa ły, Je go na -
uczy cie lem jest Bóg. 

(42) Cią głe wa ha nie się Moj że sza co do pod ję cia mi sji i pro -
sze nie, by Bóg ze chciał po słać ko goś (rze ko mo) bar dziej od po -
wied nie go jest ty pem na sze go Pa na dzia ła ją ce go przez bra ta
Rus sel la, wciąż co fa ją ce go się przed trud no ścia mi te go za da nia
i py ta ją ce go, czy Bóg nie wo lał by po słać ko goś być mo że bar dziej
od po wied nie go od Nie go, dzia ła ją ce go przez bra ta Rus sel la,
do pod ję cia się te go za da nia. Tak że i tu taj za rów no Moj żesz, jak
i nasz Pan, dzia ła ją cy przez bra ta Rus sel la, da ją do wód po ko ry
i po wścią gli wo ści, któ rych tak bar dzo bra ku je tym, któ rzy się ga -
jąc po wła dzę, wdzie ra ją się tam, gdzie anio ło wie bo ją się stą pać,
cze go do wo dem jest obec nie na przy kład wie lu wo dzów wśród
Le wi tów. To, że Bóg za pa lił się gnie wem na Moj że sza (w.14)
praw do po dob nie ozna cza mniej sze za do wo le nie z Moj że sza,
niż by ło by to w przy pad ku, gdy by tak dłu go nie wa hał się z pod -
ję ciem de cy zji roz po czę cia tej mi sji. Po da je my tę uwa gę ze
wzglę du na to, że jest nie praw do po dob ne, by w an ty ty pie gniew
Bo ga roz pa lił się (a ta kie jest do słow ne zna cze nie he braj skie go
sło wa) prze ciw ko na sze mu uwiel bio ne mu Pa nu w bra cie Rus sel -
lu*. Są pew ne stop nie za do wo le nia Bo ga z Je go wier ne go lu du,
a tak że Je go za do wo le nia w róż nym cza sie z tej sa mej wier nej
jed nost ki. W an ty ty pie praw do po dob nie pod kre ślo ne jest to
dru gie, tj. Bóg nie miał ta kie go za do wo le nia z na sze go Pa -
na wa ha ją ce go się w bra cie Rus sel lu z pod ję ciem pro po no wa -
nej mi sji, ja kie miał by, gdy by wa ha nie to nie by ło tak dłu gie.

* Le piej jest trak to wać to an ty ty picz ne wa ha nie się ja ko ma ją ce miej -
sce nie oso bi ście w Je zu sie, lecz w Nim ja ko dzia ła ją cym w bra cie Rus -
sel lu, głów nym rzecz ni ku, człon ku gwiezd nym, po przez któ re go Je zus
prze ma wiał w an ty ty picz nym Egip cie do an ty ty picz ne go Izra ela i fa ra -
ona; stąd zmia na my śli, któ re pier wot nie zo sta ły po da ne; myśl ta nie
prze czy jed nak cha rak te ro wi Je zu sa, jak po ka za li śmy to w TP ‘39,43-47
oraz w in nych miej scach.
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Mo że my być jed nak pew ni, że Bóg nie był na praw dę nie za do -
wo lo ny z za cho wa nia na sze go Pa na w bra cie Rus sel lu, po nie waż
to ozna cza ło by grzech w dzia ła niu na sze go Pa na przez bra ta
Rus sel la. In ter pre ta cja roz pa le nia się Bo skie go gnie wu jest za tem
po dob na do in ter pre ta cji nie na wi dze nia oj ca i mat ki (Łuk. 14:26;
zob. przy pis Dia glot ta), ja ko mi ło wa nia ich w mniej szym stop -
niu, a nie jed no znacz ne go ich nie na wi dze nia. 

(43) Są dzi my, że klu czem są na stę pu ją ce sło wa: wy ra że nie
niż sze go stop nia za do wo le nia Bo ga z ty picz ne go Moj że sza
oraz an ty ty picz ne go Moj że sza w bra cie Rus sel lu przez ofe ro -
wa nie im bar dziej ogra ni czo ne go przy wi le ju służ by. Bóg wo -
lał, by an ty ty picz ny Eliasz na ma ścił an ty ty picz ne go Je hu i Ha -
za ela, a mi mo to do zwo lił na to, by sta ła się rzecz da ją ca Mu
mniej za do wo le nia, tj. na masz cze nie ich przez an ty ty picz ne go
Eli ze usza. Naj wy raź niej Bóg był by też bar dziej za do wo lo ny,
gdy by to Moj żesz prze ma wiał do Izra ela i fa ra ona, bez Aaro -
na ja ko rzecz ni ka, a mi mo to do zwo lił, by sta ła się rzecz dla
Nie go mniej za do wa la ją ca. Po dob nie, Bóg naj wy raź niej wo lał -
by, by to Je zus w bra cie Rus sel lu, mó wił do an ty ty picz ne go
Izra ela i fa ra ona, bez an ty ty picz ne go Aaro na ja ko Rzecz ni ka,
a mi mo to do zwo lił, by sta ła się rzecz da ją ca Mu mniej za do -
wo le nia. Twier dzi my tak dla te go, że jak uczy wer set 14, Bóg
z mniej szym za do wo le niem prze wi dział Aaro na ja ko rzecz ni -
ka Moj że sza. Tak jak Bóg zwró cił uwa gę Moj że sza na fakt, że
Aaron z po ko le nia Le wie go jest je go bra tem, tak Bóg zwró cił
uwa gę Je zu sa w bra cie Rus sel lu na fakt, że wier ny lud Pa -
na w an ty ty picz nym Le wim jest Je go bra tem, tak jak ca ły na -
masz czo ny lud Pa na ży ją cy w tym sa mym cza sie zbio ro wo
na zy wa ny jest Chry stu sem (Ps. 2:1,2; Dz.Ap. 4:26) oraz Sy nem
Bo żym (Mat. 2:15; Oz. 11:1). Sło wa Bo ga do Moj że sza, że Aaron
po tra fi do brze mó wić, są ty pem po in for mo wa nia Je zu sa w bra -
cie Rus sel lu, że Ko ściół w cie le w cza sie dru gie go ad wen tu bę -
dzie w sta nie do brze wy po wie dzieć to, co bę dzie ko niecz ne.
Po in for mo wa nie Moj że sza przez Bo ga, że Aaron jest w dro dze,
by się z nim spo tkać, jest ty pem zwró ce nia przez Bo ga uwa gi
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Je zu sa na ruch Mil le ra, 1829-1844, któ ry wte dy był ak tyw ny, ja -
ko wyj ście na spo tka nie na sze mu Pa nu w Je go dru gim ad wen -
cie (Mat. 25:1-4). Ten fakt, a tak że te za war te w wer se tach
pod ko niec roz dzia łu II, po zwa la ją nam usta lić czas tej roz mo -
wy mię dzy Bo giem i Chry stu sem ja ko ma ją cej miej sce mię dzy
ro kiem 1799 a 1844. Na pierw szy rzut oka wa ha nie się Je zu sa
w bra cie Rus sel lu mię dzy ro kiem 1799 a 1844 wy da je się
sprzecz ne, gdyż stał się on rzecz ni kiem Je zu sa do pie ro 30 lat
póź niej. Ta po zor na sprzecz ność zni ka, gdy przy po mni my so -
bie, że dla Bo ga przy szłość jest jak te raź niej szość. Tak więc
z wy prze dze niem wi dział On to wa ha nie się w bra cie Rus sel -
lu. Za po wiedź da na Moj że szo wi przez Bo ga o wiel kiej i szcze -
rej ra do ści Aaro na ze spo tka nia z nim jest ty pem Bo żej za po wie -
dzi da nej Je zu so wi o wiel kiej i szcze rej ra do ści Ko ścio ła z roz -
po zna nia Je go dru giej obec no ści.

(44) Po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi (w.15), by mó wił
do Aaro na i wło żył w je go usta sło wa, ja kie miał wy po wie dzieć
do Izra ela i fa ra ona, jest ty pem po le ce nia przez Bo ga Je zu so wi,
w oby dwu człon kach gwiezd nych La ody cei, by po da wa li Ko ścio -
ło wi po sel stwo Pa ru zji i Epi fa nii oraz uczy li o po sel stwie na cza sie,
ja kie mia ło być po da ne przez Ko ściół ja ko rzecz ni ka Je zu sa wo bec
an ty ty picz ne go Izra ela i fa ra ona. Zo bo wią za nie się Bo ga wo bec
Moj że sza, że bę dzie go wspie rał ja ko Bo skie go rzecz ni ka oraz Aaro -
na ja ko rzecz ni ka Moj że sza, przed sta wia obiet ni cę Bo ga da ną Je zu -
so wi, że bę dzie Go wspie rał w człon kach gwiezd nych La ody cei ja -
ko rzecz ni ku Bo ga, a tak że w Ko ście le ja ko rzecz ni ku Je zu sa. Zo bo -
wią za nie się Bo ga do kie ro wa nia dzie łem Moj że sza i Aaro na ilu stru -
je Je go zo bo wią za nie się do kie ro wa nia dzie łem Je zu sa w człon kach
gwiezd nych La ody cei oraz w Ko ście le w Pa ru zji i Epi fa nii. Tak jak
w wer se cie 15 Bóg po ka zu je, jak Aaron, w ty pie i an ty ty pie, miał się
stać rzecz ni kiem od po wied nio Moj że sza i Je zu sa w człon kach
gwiezd nych La ody cei, tak w wer se cie 16 jest po wie dzia ne, że ty -
picz ny Aaron bę dzie mó wił do lu du za Moj że sza ja ko je go rzecz nik,
na to miast w an ty ty pie Ko ściół miał mó wić do lu dzi za Chry stu sa ja -
ko Je go rzecz nik. Po le ce nie da ne Moj że szo wi, by był bo giem (po tęż -
nym, wyż szym) dla Aaro na, co ozna cza, że Moj żesz miał kie ro wać
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wy po wie dzia mi i czy na mi Aaro na, jest ty pem po le ce nia da ne go Je -
zu so wi, by był bo giem dla Ko ścio ła, co ozna cza, że Je zus miał kie -
ro wać wy po wie dzia mi i dzia łal no ścią Ko ścio ła. Po le ce nie Moj że szo -
wi (w.17), by wziął do rę ki la skę ja ko na rzę dzie do czy nie nia zna -
ków (w.2-9) ob ra zu je po le ce nie Je zu so wi, by wziął do Swej mo cy ca -
ły au to ry tet Je ho wy nie zbęd ny do do ko na nia an ty ty picz nych zna -
ków i cu dów. Za tem tak jak dzię ki in struk cjom, upo waż nie niu
i peł no moc nic twu Bo ga Moj żesz był w peł ni przy go to wa ny do pod -
ję cia dzie ła wy zwo le nia Izra ela z Egip tu i do pro wa dze nia go aż
do Ka na anu, tak Je zus po przez in struk cje, upo waż nie nie i peł no -
moc nic two Je ho wy zo stał w peł ni przy go to wa ny do pod ję cia dzie -
ła wy zwo le nia an ty ty picz ne go Izra ela z obec ne go złe go świa ta
i przy pro wa dze nia go do Kró le stwa.

(45) Po wrót Moj że sza do Je tra (nie Ra gu ela!) z proś bą o po zwo -
le nie na po wrót do je go bra ci, by spraw dzić jak im się po wo dzi,
jest ty pem po wró ce nia przez na sze go Pa na do Bo ga, szcze gól nie
dzia ła ją ce go w Swej mą dro ści i spra wie dli wo ści, po ze zwo le nie
na po wrót na zie mię w ce lu re ali za cji prze wi dzia ne go za mie rze -
nia i dzie ła Je ho wy oraz po wró ce nia do Je go bra ci, an ty ty picz ne -
go Izra ela, by za in te re so wać się ich sta nem. Zgo da Je tra i ży cze -
nie po myśl no ści przed sta wia Bo ga, w Je go mą dro ści i spra wie dli -
wo ści, zga dza ją ce go się na to i ży czą ce go Chry stu so wi po wo dze -
nia (Ps.45:4,5). Po le ce nie przez Je ho wę Moj że szo wi w zie mi ma -
diań skiej, by po wró cił do Egip tu, z za pew nie niem go, że je go
wro go wie nie ży ją, ob ra zu je po le ce nie przez Bo ga Je zu so wi, by
po wró cił w dru gim ad wen cie, z za pew nie niem Go, że sza tan i je -
go słu dzy nie są już w sta nie za szko dzić Je mu i Je go dzie łu z po -
wo du zmie nio nych wa run ków. Za bra nie przez Moj że sza (w.20)
żo ny i dwóch sy nów po ka zu je na sze go Pa na w póź niej szych eta -
pach ru chu Mil le ra, tj. mię dzy ro kiem 1844 i 1846, od dzie la ją ce go
w du chu Ko ściół i dwie kla sy uspra wie dli wio nych – tych bar dziej
wier nych i tych mniej wier nych – od no mi nal ne go lu du Bo że go,
lecz jesz cze przed „wy pro wa dze niem” ich.

(46) Po sa dze nie ich przez Moj że sza na ośle w ce lu za wie zie -
nia do Egip tu jest ty pem utwier dze nia przez na sze go Pa na tych
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trzech klas w dok try nie o bli sko ści dru gie go ad wen tu ja ko na uce,
któ ra do cza su dru gie go ad wen tu mia ła przy go to wać ich w obec -
nym złym świe cie do wa run ków i dzieł ad wen tu. Wy ru sze nie
przez nich w dro gę po wrot ną do Egip tu ilu stru je zde cy do wa ny
ruch lu du Pa na mię dzy ro kiem 1844 i 1846 w kie run ku wa run ków
dru gie go ad wen tu w sym bo licz nym Egip cie – co raz więk sze od -
dzie la nie się w ser cu od po gar dza ją cych po wro tem Pa na. Moj żesz
bio rą cy la skę Bo ga do rę ki przed sta wia na sze go Pa na, otrzy mu -
ją ce go Bo ską wła dzę i au to ry tet dla po trzeb dru gie go ad wen tu,
w ce lu wy ko na nia pla nu Je ho wy prze wi dzia ne go na dru gi ad -
went. Po wtó rze nie (w.21) Moj że szo wi przez Bo ga, by do kład nie
wy ko nał przed fa ra onem wszyst kie cu da, ja kie Bóg umie ścił w je -
go mo cy, jest ty pem Bo skie go po wtó rze nia po le ce nia dla na sze -
go Pa na, by do kład nie wy ko nał przed sza ta nem wszyst kie cu da,
ja kie Bóg umie ścił w Je go mo cy. Po in for mo wa nie Moj że sza przez
Bo ga, że za twar dzi ser ce fa ra ona – co do ko na ło się przez do broć
Bo ga oka zy wa ną nie wdzięcz ne mu i sa mo lub ne mu ser cu – by
w ten spo sób z gó ry ostrzec i przy go to wać Moj że sza na wy trwa -
łość, w ob li czu wie lo krot ne go ła ma nia przez fa ra ona da ne go sło -
wa, ob ra zu je po in for mo wa nie Je zu sa przez Bo ga, że Swą do bro -
cią, nad uży wa ną przez nie wdzięcz ne i sa mo lub ne ser ce, za twar -
dzi ser ce sza ta na, tak by nasz Pan, z gó ry ostrze żo ny i przy go to -
wa ny, mógł oka zać wy trwa łość, w ob li czu wie lo krot ne go ła ma -
nia przez sza ta na da ne go sło wa. Za rów no w ty pie, jak i an ty ty -
pie ta kie po stę po wa nie opóź ni ło wy zwo le nie, lecz w pierw szym
przy pad ku już do pro wa dzi ło, a w dru gim do pro wa dzi do jesz -
cze więk szej chwa ły Bo ga i wspa nial sze go wy zwo le nia Je go lu -
du, co wszy scy zo ba czą w przy szło ści.

(47) Po le ce nie Bo ga (w.22) da ne Moj że szo wi, by ogło sił fa ra -
ono wi, że Izra el jest Je go pier wo rod nym, naj star szym i głów nym
sy nem, jest ty pem po in for mo wa nia przez Bo ga Je zu sa, by ogło -
sił sza ta no wi, że Bóg ce ni Swój lud ja ko naj star szy i głów ny lud
na zie mi – ja ko Swe go pier wo rod ne go. Po da nie te go przez Bo -
ga za po śred nic twem Moj że sza ja ko po wo du żą da nia od fa ra -
ona wy pusz cze nia Izra ela, by ten mógł słu żyć Bo gu, przed sta -
wia przy szłe żą da nie Bo ga od sza ta na, za po śred nic twem Je zu -
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sa, uwol nie nia Je go lu du z kró le stwa i nie wo li sza ta na, by mógł
Mu słu żyć. Po le ce nie Bo ga da ne Moj że szo wi, by po in for mo wał
fa ra ona, że je śli nie speł ni te go żą da nia, Bóg za bi je je go pier wo -
rod ne go, ilu stru je po le ce nie Bo ga da ne Chry stu so wi, by po in for -
mo wał sza ta na, że w przy pad ku nie speł nie nia tej proś by Bóg
znisz czy rzym ską hie rar chię, któ ra ja ko an ty chryst jest pier wo -
rod nym sza ta na. Fakt ten su ge ru je, że hie rar chia rzym sko ka to -
lic ka od daw na nie mal wy łącz nie, je śli nie wy łącz nie, skła da się
z od stęp czych no wych stwo rzeń, ska za nych na wtó rą śmierć
(Mat. 24:15; 2 Tes. 2:4). Po le ce nie z wer se tów 21-23 zo sta ło po -
da ne Moj że szo wi w cza sie po dró ży do Egip tu, co jest ty pem
otrzy ma nia przez na sze go Pa na mię dzy ro kiem 1846 a 1874 te -
go an ty ty picz ne go po le ce nia, ja ko przy go to wa nia do dru gie go
ad wen tu. Na pierw szy rzut oka z wer se tów 24-26 mo że my od -
nieść wra że nie, że Bóg pró bo wał za bić Moj że sza, lecz an ty typ
do wo dzi, że tak nie by ło. Ozna cza ło by to bo wiem, że mię dzy ro -
kiem 1846 i 1874 Bóg pró bo wał sym bo licz nie za bić Je zu sa. Epi -
zod wska zu je, że gro żą ce nie bez pie czeń stwo zo sta ło za że gna ne
przez ob rze za nie sy na, nie sy nów, Ze fo ry. Su ge ru je to myśl, że
za gro żo ne by ło ży cie Ger so na, pier wo rod ne go Moj że sza, praw -
do po dob nie z po wo du po waż nej cho ro by, z któ rej zo stał ura to -
wa ny przez ob rze za nie. Zga dza ją się z tym fak ty an ty ty pu, co
obec nie udo wod ni my.

(48) Syn Moj że sza, Ger son, ja ko pier wo rod ny był ty pem
wier niej szej kla sy uspra wie dli wio nych, na to miast dru gi syn,
Elie zer, ja ko póź niej uro dzo ny, był ty pem mniej wier nej kla sy.
Oto an ty ty picz ne fak ty po pie ra ją ce tę myśl. Wie lu uspra wie -
dli wio nych by ło głę bo ko za in te re so wa nych ru chem Mil le ra,
a ich za in te re so wa nie prze trwa ło roz cza ro wa nie z ro ku 1844.
Oby dwie te kla sy, ra zem z ca łym wier nym Ma lucz kim Stad -
kiem, w la tach od 1844 do 1846 po zo sta wa ły w Ba bi lo nie, choć
trwa ły przy dok try nie o bli sko ści dru gie go ad wen tu. Jed nak
w ro ku 1846, kie dy pierw sza część kla sy świą ty ni – jej ją dro
– zo sta ła od dzie lo na od Ba bi lo nu ja ko oczysz czo na świą ty nia,
ra zem z tą czę ścią Ba bi lon opu ści li tyl ko ci bar dziej wier ni
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z uspra wie dli wio nych (an ty ty picz ny Ger son), na to miast mniej
wier ni z uspra wie dli wio nych, choć sym pa ty zo wa li z dok try ną
dru gie go ad wen tu (Elie zer tak że je chał na ośle – w.20), nie by -
li do sta tecz nie wier ni, by opu ścić Ba bi lon wraz z in ny mi.
Wśród tych, któ rzy wy szli z Ba bi lo nu, w la tach 1846 do 1874
two rzo no wie le wy znań i mia ło miej sce wie le prze sie wań,
w wy ni ku cze go ad wen ty ści za mie ni li się w de no mi na cję i po -
dzie li li na mniej wię cej sześć sekt. Prze sie wa nia te by ły bar dzo
cięż kie dla oczysz czo nej świą ty ni i do pro wa dzi ły do więk szej
lub mniej szej cho ro by umy słu i ser ca wśród wier nych uspra -
wie dli wio nych (an ty ty picz ne go Ger so na), któ rzy trwa li
przy niej. Ta sym bo licz na pla ga gro zi ła od cię ciem an ty ty picz -
ne go Ger so na od oczysz czo nej świą ty ni, a zo sta ła za że gna -
na przez pod ję cie przez tę kla sę po świę ce nia, dzię ki cze mu
prze zwy cię ży li sym bo licz ną za ra zę. Go spo da z wer se tu 24 jest
ty pem sta nu ochro ny za pew nio nej lu do wi Pa na w la tach mię -
dzy 1846 a 1874. To, że Moj żesz był w dro dze ob ra zu je na sze -
go Pa na, Ko ściół i oby dwie kla sy uspra wie dli wio nych zbli ża -
ją cych się do ro ku 1874 – cza su dru gie go ad wen tu.

(49) Spo tka nie Bo ga z Ger so nem jest ty pem wpro wa dza nia
przez Bo ga prze sie waw czych do świad czeń do ży cia an ty ty picz -
ne go Ger so na. Pró ba za bi cia Ger so na przez Bo ga przed sta wia
po sła nie przez Nie go sil nych złu dzeń tych prze sie wań na an ty -
ty picz ne go Ger so na, któ ry z ich po wo du w pew nym stop niu zo -
stał do tknię ty za ra zą. Ob rze za nie Ger so na przez Ze fo rę ostrym
no żem (do słow nie: krze mie niem) ob ra zu je uży wa nie przez Ko -
ściół ostrej praw dy na te mat po świę ce nia ja ko środ ka wpły wa -
ją ce go na od no śną kla sę w ce lu po świę ce nia. To, że Ger son pod -
dał się ob rze za niu przez Ze fo rę ilu stru je po świę ce nie się od no -
śnej kla sy w wy ni ku na kła nia nia przez Ko ściół (Rzym. 12:1).
Re kon wa le scen cja Ger so na i po zo sta nie z Moj że szem i Ze fo rą
jest ty pem prze zwy cię że nia sym bo licz nej za ra zy prze sie wań
ad wen ty stów przez od no śną kla sę oraz po zo sta wa nie
przy Chry stu sie i oczysz czo nej świą ty ni. Po mi nię cie w opi sie
Elie ze ra wska zu je na nie obec ność pew nych sym pa ty ków dru -
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gie go ad wen tu ja ko uspra wie dli wio nych jed no stek w od dzie lo -
nej oczysz czo nej świą ty ni, po nie waż po zo sta li oni w Ba bi lo nie.
Rzu ce nie przez Ze fo rę na plet ka u stóp Moj że sza z okrzy kiem:
„Je steś mi ob lu bień cem krwi” z po wo du ob rze za nia przed sta wia
ogło sze nie Pa nu przez Ko ściół fak tu po świę ce nia się od no śnej
kla sy oraz ogło sze nie na sze mu Pa nu, że Chry stus mo że być
zdo by ty i za trzy ma ny ja ko ob lu bie niec tyl ko przez po świę ce nie
na śmierć (krew). Po wtó rze nie tej my śli w wer se cie 26 jest ty pem
po wtór ne go pod kre śle nia tych fak tów przez Ko ściół.

(50) Po le ce nie Bo ga (w.27) da ne Aaro no wi, by wy szedł
i spo tkał się z Moj że szem jest ty pem Bo skie go po le ce nia z lat
1829 do 1844 da ne go Ko ścio ło wi przez ruch Mil le ra, by wy szedł
na spo tka nie z Chry stu sem w dru gim ad wen cie. W he braj -
skim sło wa na pu sty nię wy stę pu ją po sło wach wyjdź na spo tka -
nie Moj że sza. Za tem po le ce nie to, je śli cho dzi o wpro wa dze nie
po ję cia pu sty ni, przed sta wia po sel stwo po da ne przez br. Mil -
le ra i in nych, czę ścio wo w la tach 1844 do 1846, a głów nie po -
cząw szy od 1846 r., by odłą czyć się od sym bo licz ne go mia sta,
Ba bi lo nu, i wejść w odłą czo ny stan oczysz czo nej świą ty ni i po -
stę po wać w tym sta nie w kie run ku co raz bliż sze go i szyb ko
nad cho dzą ce go dru gie go ad wen tu. Po słu szeń stwo Aaro na ob -
ra zu je oby dwie przed chwi lą wspo mnia ne fa zy ru chu dru gie -
go ad wen tu ja ko ak ty po słu szeń stwa ze stro ny Ko ścio ła – naj -
pierw od ro ku 1829 do 1844, a na stęp nie od ro ku 1844 do 1846
oraz od 1846 do 1874. Spo tka nie Moj że sza i Aaro na na gó rze
Bo żej Sy naj jest ty pem spo tka nia Chry stu sa i Ko ścio ła na po -
cząt ku Kró le stwa – w paź dzier ni ku 1874 r., na stęp nie trwa ją -
ce go do Pas chy 1916 r., kie dy to ostat ni czło nek kla sy Aaro -
na spo tkał na sze go Pa na w Je go dru gim ad wen cie. Po ca łu nek
to czu łe ze tknię cie ust dwóch osób. Usta mi Chry stu sa są na uki
praw dy. Po ca łu nek Moj że sza i Aaro na re pre zen tu je czu łą wy -
mia nę my śli na te mat Bi blii przez Chry stu sa i Ko ściół przy ich
spo tka niu w cza sie dru gie go ad wen tu (PnP 1:2; 8:1). Dro go
umi ło wa ni, na pod sta wie do świad cze nia zna my oczy wi ście
nie opi sa ną ra dość ta kich po wi tań mi ło ści, ja kie na stę po wa ły
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mię dzy na mi a na szym Pa nem, kie dy roz po zna li śmy, a więc
spo tka li śmy Go ja ko obec ne go w wy mia nie my śli z na mi! Prze -
ka za nie przez Moj że sza (w.28) Aaro no wi wszyst kich słów Je -
ho wy, któ ry go po słał, oraz wszyst kich zna ków, ja kie mu po -
wie rzył, jest ty pem na sze go Pa na, ja ko Po słań ca Bo ga, na ucza -
ją ce go Ko ściół wszyst kich pa ru zyj nych i epi fa nicz nych prawd
oraz to wa rzy szą cych te mu dzieł, któ re na le ża ły do an ty ty picz -
nych zna ków cza su dru gie go ad wen tu.

(51) Zgro ma dze nie przez Moj że sza i Aaro na (w.29) star szych
Izra ela, ja ko ich pierw sza czyn ność po przy by ciu do Egip tu, jest
ty pem te go, jak Je zus, ob ja wia jąc praw dę Pa ru zji i Epi fa nii naj -
pierw wo dzom, zgro ma dzał ich do praw dy, co moż na za uwa żyć
na przy kład w dzia łal no ści wy ko ny wa nej mię dzy ro kiem 1874
a 1878. Gdy ko lej no za czy na li oni do strze gać praw dę, ogła sza li ją
in nym, w wy ni ku cze go każ dy otrzy my wał praw dę ja ko część an -
ty ty picz ne go Aaro na i za no sił ją in nym, co jest po ka za ne w ty pie
przez opo wie dze nie przez Aaro na (w.30) star szym i lu do wi
wszyst kich słów, ja kie Je ho wa ob ja wił Moj że szo wi. Wy ko ny wa -
nie przez Aaro na zna ków na oczach lu du w przy pad ku pierw sze -
go z nich po ka zu je, jak Ma lucz kie Stad ko w funk cji ust i rę ki Pa -
na wy ja śnia ło po wo dy do zwo le nia zła i gło si ło te my śli tak, jak są
one przed sta wio ne w Straż ni cy, a szcze gól nie w Straż ni cy z ar ty -
ku łem Po karm dla my ślą cych chrze ści jan. W przy pad ku dru gie go
zna ku ob ra zu je, jak Chry stus, w Swej ofie rze do ko nu ją cej uspra -
wie dli wie nia, był Bo ską rę ką oka za ną w do sko na ło ści, jak Ko ściół
w po świę ce niu i ofia ro wa niu jest rę ką Bo ga (trę do wa tą), prze ja -
wia ją cą się w nie do sko na ło ści, oraz jak uwiel bio ny Chry stus bę -
dzie Bo ską rę ką oka za ną w do sko na ło ści. Ogła sza nie tych rze czy
do ko ny wa ne by ło przez treść sze ściu to mów oraz w wy ja śnie -
niach tych rze czy przez piel grzy mów, star szych itd. Trze ci znak
przed sta wia, jak praw da, szcze gól nie gło szo na w trak ta tach, mia -
ła być od py cha ją ca dla an ty ty picz nych Egip cjan.

(52) Za uważ my, że tak jak te zna ki naj pierw zo sta ły po ka -
za ne przed oczy ma Izra ela, a nie przed Egip cja na mi, tak trzy
an ty ty picz ne zna ki naj pierw zo sta ły po ka za ne przed ocza mi
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zro zu mie nia lu du Pa na, a na stęp nie przed sza ta nem i je go słu -
ga mi. Pierw sza dzia łal ność Pa ru zji i Epi fa nii po le ga ła więc
na pry wat nej pra cy wo bec bra ci, a na stęp nie – na pra cy pu -
blicz nej wo bec spo łe czeń stwa i sza ta na. Uwie rze nie przez lud
(w.31) po usły sze niu tych słów i zo ba cze niu tych zna ków jest
ty pem te go, jak po sel stwa Pa ru zji i Epi fa nii są i bę dą przyj mo -
wa ne przez lud Pa na po przez Straż ni ce, to my, bro szu ry, trak -
ta ty, ka za nia, Te raź niej szą Praw dę – wspie ra ne przez piel -
grzy mów, star szych itd. Tak jak po usły sze niu, że Bóg na wie -
dził Izra el i ze współ czu ciem spoj rzał na ich utra pie nie Izra el
po kło nił się i od dał cześć, tak Izra el du cho wy, po zro zu mie niu,
że Bóg na wie dził go i ze współ czu ciem spoj rzał na je go utra -
pie nia, od dał się Pa nu w praw dzie i zgod nie z praw dą. Tak wy -
peł ni ła się w ty pie za po wiedź Bo ga (2 Moj. 3:18), i rów nie nie -
za wod nie wy peł nia się ona w an ty ty pie od ro ku 1874.

PY TA NIA
(1) Czym po prze dzi my na sze wy ja śnie nie 2 Moj. 1:6-15:21

i dla cze go? Ja kie okre sy cza su wcho dzą w za kres an ty ty pu? W ja -
kich wer se tach znaj du je się więk szość tej hi sto rii i cze go jest ona
ty pem? W ja kich wer se tach znaj du je się po zo sta ła część tej hi sto -
rii i ja kich okre sów cza su do ty czy to w an ty ty pie? Co ilu stru je
Egipt ja ko kraj? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Ty pem
ko go jest fa ra on ja ko król Egip tu? Jak po twier dza ją to przy to czo -
ne wer se ty? Ko go re pre zen tu ją Izra eli ci? Jak po twier dza ją to
przy to czo ne wer se ty? Co przed sta wia cie mię że nie, wzdy cha nie
i płacz Izra ela? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Ko go
ob ra zu ją Egip cja nie? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty?
Co re pre zen tu ją prze ło że ni? Jak jest to bi blij nie do wie dzio ne?
Do cze go te ogól ne uwa gi są po moc ne? Jak moż na z ko rzy ścią ba -
dać na sze ko men ta rze?

(2) Co, je śli cho dzi o an ty typ, ozna cza wzmian ka o śmier ci Jó -
ze fa i je go po ko le nia? Cze go ty pem jest wiel ki przy rost Izra ela? Ja -
ka by ła licz ba lu du Bo że go w cza sie Wie ku Pa triar chów? Kie dy
roz po czął się je go przy rost w an ty ty pie, przez ja kie okre sy był
kon ty nu owa ny i w któ rym Wie ku na peł nił on an ty ty picz ny
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Egipt? Cze go ty pem jest to, że no wy fa ra on nie znał Jó ze fa? Co re -
pre zen tu je je go po wsta nie – kie dy roz po czę ło i za koń czy ło się to
w an ty ty pie? Cze go sza tan za prze stał, a co roz po czął z na sta -
niem oświe ce nia? Ja ka jest róż ni ca mię dzy dwo ma fa ra ona mi
z 2 Moj. 1-15? Ja ka zmia na po win na być do ko na na w wer se cie
9 i co re pre zen tu ją sło wa fa ra ona o nie bez piecz nym przy ro ście
Izra ela? Cze go ty pem jest usi ło wa nie wzbu dze nia przez fa ra ona
peł nych za zdro ści obaw wśród Egip cjan? W ja ki spo sób sta rał się
on je wzmóc w ty pie i an ty ty pie?

(3) Cze go ty pem jest do ra dze nie przez fa ra ona me tod zmniej -
sze nia li czeb no ści Izra eli tów? Od cze go to się za czę ło i jak by ło
kon ty nu owa ne w cza sach Sta re go i No we go Te sta men tu? Ja ki był
cel tych su ge stii w ty pie i an ty ty pie?

(4) Ja ki był pierw szy krok fa ra ona w uci ska niu w ty pie i an ty -
ty pie? Jak by ło to kon ty nu owa ne w Wie ku Ży dow skim i Ewan ge -
lii? Kie dy grzech, ja ko prze ło żo ny, za czął szcze gól nie uci skać lud
Bo ży, kie dy to kon ty nu ował i kie dy wzmógł to cie mię że nie jesz cze
bar dziej? Ja ki był wpływ błę du na lud Bo ży – kie dy się roz po czął,
jak był kon ty nu owa ny w Wie ku Ży dow skim i kie dy osią gnął punkt
kul mi na cyj ny w Wie ku Ewan ge lii? Ja kie trzy wiel kie błę dy by ły
szcze gól nie cie mię żą ce, a ja kie im to wa rzy szy ły? Cze go do wo dzą
po wyż sze fak ty?

(5) Co przed sta wia zbu do wa nie przez Izra el ko lej no Py tom
i Ra me ses? Co re pre zen tu je fakt, iż by ły one mia sta mi skła du? Cze -
go ty pem jest przy rost Izra ela po mi mo uci ska nia i co jest te go do -
wo dem? Cze go ty pem jest smu tek Egip cjan z po wo du przy ro stu
Izra ela i ja ki był re zul tat te go smut ku w ty pie i an ty ty pie? Cze go ty -
pem są: gli na, ce gły i pra ce po lo we i jak wpły wa ły one na ty picz -
ny i an ty ty picz ny Izra el?

(6) Co zna czą imio na Szi fra oraz Pua – cze go ty pem są te ko -
bie ty? W ja ki spo sób an ty ty picz na Szi fra i Pua wy ko ny wa ły swe
obo wiąz ki? Ja ki jest an ty typ sta rań fa ra ona, by ko bie ty te za bi -
ja ły przy na ro dze niu nie mow lę ta płci mę skiej? Jak za cho wy wa -
ły się one w ty pie i an ty ty pie, a co oby dwa ko ścio ły no mi nal ne
czę sto czy ni ły wo bec do brze roz wi nię tych wo dzów w an ty ty pie
– ja kie są nie któ re te go przy kła dy? Jak jest zi lu stro wa ne za cho -
wy wa nie przez nie roz wi ja ją cych się wo dzów? Cze go ty pem
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jest na ga na fa ra ona dla Szi fry i Puy? Ja kie są na sze do świad cze -
nia z tym zwią za ne? 

(7) Co moż na po wie dzieć o praw dzi wo ści od po wie dzi aku sze -
rek? Cze go ty pem jest po da ny przez nie fakt i ja kie przy kła dy z Wie -
ku Ży dow skie go i Ewan ge lii to po twier dza ją? Czym są an ty ty picz -
ne egip skie mat ki – cze go ty pem jest trud ne i dłu gie ro dze nie przez
nie i od mien ne do świad cze nie ma tek izra el skich? Co ilu stru je do bre
trak to wa nie przez Bo ga Szi fry i Puy i cze go ty pem są ko rzy ści dla
Izra ela, wy ni ka ją ce z do bre go trak to wa nia tych aku sze rek przez Bo -
ga? Cze go ty pem jest zbu do wa nie im przez Bo ga do mów?

(8) Cze go ty pem jest po le ce nie fa ra ona, by he braj skie nie mow -
lę ta płci mę skiej by ły wrzu ca ne do rze ki i co ob ra zu je tu taj Nil? Ja -
ka jest róż ni ca w an ty ty pie mię dzy pró bą za bi ja nia tych nie mow -
ląt przez aku szer ki a to pie niem ich przez wszyst kich Egip cjan? Jak
ta dru ga an ty ty picz na me to da by ła uży wa na w Wie ku Ży dow -
skim – ja kie są nie któ re te go ilu stra cje? Na czym po le ga ła pró ba
pod ję ta przez An tio cha Epi fa ne sa i co ona spro wo ko wa ła? Ja ki był
ogól ny te go sku tek w ca łym Wie ku Ży dow skim?

(9) Na ja ki okres sza tan po zo sta wił naj więk sze wy sił ki w tym
wzglę dzie – kie dy je roz po czął i jak je prze pro wa dzał? Czym to za -
owo co wa ło, wpro wa dze nie cze go umoż li wi ło, lecz ja kie go ce lu
nie speł ni ło? Ja ką jesz cze in ną for mę to mia ło w pierw szych czte -
rech wie kach na szej ery i cze go te prze śla do wa nia tak na praw dę
do ko na ły? Cze go ty pem jest po le ce nie przez fa ra ona – już nie aku -
szer kom, lecz Egip cja nom – to pie nia nie mow ląt płci mę skiej z Izra -
ela? Jak dłu go i gdzie ta kie po stę po wa nie jest kon ty nu owa ne w an -
ty ty pie – w ja kich dwóch prze sie wa niach Żni wa jest to wi docz ne?
Ja kie jest bar dziej szcze gó ło we wy ja śnie nie te go po le ce nia, kie ro -
wa ne go do wszyst kich Egip cjan – cze go ty pem jest za cho wa nie
przez fa ra ona nie mow ląt płci żeń skiej?

(10) W czym tkwi klucz do dru gie go roz dzia łu – ty pem ko go
jest za zwy czaj Moj żesz? Gdzie jest on za wsze ty pem na sze go Pa -
na i ja kich pięć fak tów te go do wo dzi? Czym jest ten fakt i co dzię -
ki nie mu mo że my zro bić z hi sto rią 2 Moj że szo wej? Co wska zu je
na to, że Am ram w tym ty pie re pre zen tu je Bo ga? Że Jo che bed re -
pre zen tu je obiet ni ce do ty czą ce sta nia się przez Je zu sa peł no praw -
nym Izra eli tą oraz sług ta kich obiet nic? Co obej mu ją te obiet ni ce?
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Ko go obej mu ją słu dzy ni mi słu żą cy? Dla cze go Jó zef, pa ste rze, mę -
dr cy, Sy me on i An na tak że są uwzględ nie ni w mat ce? 

(11) Cze go peł nym an ty ty pem nie są na ro dzi ny Je zu sa i ja ki jest
peł ny an ty typ na ro dzin Moj że sza? W ja ki spo sób Jó zef i in ne oso by
mo gą być czę ścią mat ki? Co ilu stru je spło dze nie Moj że sza przez Am -
ra ma? Co ob ra zu je po czę cie i roz wi ja nie przez Jo che bed za rod ka
Moj że sza? Cze go ty pem są pięk ne ry sy Moj że sza oraz je go wy jąt ko -
wo szyb ki roz wój w pierw szych trzech mie sią cach? Cze go ty pem jest
ukry wa nie go przez te trzy mie sią ce? Dla cze go Jo che bed nie mo gła
ukry wać Moj że sza dłu żej niż trzy mie sią ce – cze go to jest ty pem? Co
re pre zen tu je ple cion ka z trzci ny i wło że nie do niej Moj że sza? Co
przed sta wia po zo sta wie nie ple cion ki przez Jo che bed w si to wiu w po -
bli żu brze gu rze ki? Cze go ty pem jest ob ser wo wa nie przez Mi riam
roz wo ju wy pad ków?

(12) Od ko go po cho dzi sek ciar stwo ży dow skie i ko go jest an ty -
ty pem? Cze go ty pem są słu żą ce cór ki fa ra ona? Cze go ty pem jest
przy by cie księż nicz ki nad rze kę, by się umyć? Cze go ty pem są to wa -
rzy szą ce jej słu żą ce? Cze go ty pem jest do strze że nie przez nią ple cion -
ki? Cze go ty pem jest fakt, że si to wie znaj do wa ło się na płyt kiej wo -
dzie? Ko go ob ra zu je słu żą ca po sła na przez księż nicz kę do przy nie -
sie nia ple cion ki? Cze go ty pem jest pra gnie nie księż nicz ki, by po słać
po ple cion kę? Co ilu stru je otwo rze nie przez nią ple cion ki i uj rze nie
dziec ka? Co jest naj częst szym po wo dem pła czu dziec ka – cze go ty -
pem był płacz Moj że sza? Cze go ty pem jest to, że płacz Moj że sza po -
ru szył ser ce księż nicz ki? Co ilu stru je roz po zna nie przez księż nicz kę
fak tu, że Moj żesz był he braj skim dziec kiem? 

(13) Cze go ty pem jest po ja wie nie się Mi riam z ofer tą zna le zie -
nia dla Moj że sza he braj skiej opie kun ki? Cze go ty pem jest zgo da
księż nicz ki na tę su ge stię? Cze go ty pem jest po pro sze nie Jo che bed,
by by ła opie kun ką? Co ob ra zu je po le ce nie księż nicz ki dla Jo che -
bed? Co re pre zen tu je za ofe ro wa na jej za pła ta? Cze go ty pem jest
zgo da Jo che bed? Cze go ty pem jest do ra sta nie Moj że sza?

(14) Ja ki był wschod ni zwy czaj co do cza su kar mie nia pier sią je -
dy ne go lub ostat nie go sy na i jak dłu go nie wąt pli wie trwa ło kar mie -
nie Moj że sza pier sią? Dla cze go po win ni śmy wy cią gać ta ki wnio sek?
Kto praw do po dob nie od wie dzał Moj że sza w cza sie je go 35 lat po by -
tu na dwo rze fa ra ona? Jak dłu gi był od po wied ni an ty ty picz ny czas
kar mie nia pier sią w przy pad ku Je zu sa i dla cze go? Cze go ty pem jest
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przy pro wa dze nie i przy ję cie Moj że sza przez księż nicz kę? Ja kie jest
zna cze nie imie nia Moj żesz – dla cze go zo sta ło mu ono nada ne i ja kie
jest te go an ty ty picz ne zna cze nie? 

(15) Ja ka jest myśl św. Paw ła (Żyd. 11:24-26) na te mat an ty ty pu
od wie dze nia przez Moj że sza je go lu du i obro ny pew ne go Ży da
przed prze ło żo nym? Cze go ty pem jest peł ny roz wój Moj że sza
w tym cza sie? Cze go ty pem jest od wie dze nie przez Moj że sza je go
bra ci w ich nie do li, przy glą da nie się ze współ czu ciem utra pie niom
je go bra ci, za uwa że nie prze ło żo ne go bi ją ce go Izra eli tę? Cze go ty -
pem jest: za bi cie prze ło żo ne go przez Moj że sza, uczy nie nie te go
skry cie oraz ukry cie cia ła Egip cja ni na w pia chu? Ja kie jest an ty ty -
picz ne pod su mo wa nie wer se tów 11 i 12?

(16) Co wer se ty 13 i 14 przed sta wia ją w an ty ty pie – ja kie dwie kla -
sy w Izra elu są re pre zen to wa ne w dwóch kłó cą cych się He braj czy -
kach i w ja kiej przy po wie ści są oni przed sta wie ni? Co re pre zen tu je
ich kłót nia i cze go ty pem jest krzyw dze nie przez Izra eli tę swe go bra -
ta? Co ilu stru je skar ce nie przez Moj że sza czy nią ce go zło i gdzie moż -
na zna leźć an ty ty picz ne na ga ny? Cze go ty pem, we dług św. Szcze pa -
na, jest od rzu ce nie Moj że sza przez He braj czy ka czy nią ce go zło oraz
py ta nie: „Czy my ślisz mnie za bić?” Cze go ty pem jest strach Moj że -
sza z po wo du wyj ścia na jaw za bi cia przez nie go Egip cja ni na? Co ilu -
stru je do wie dze nie się o tym za bój stwie przez fa ra ona? Co ob ra zu je
usi ło wa nie za bi cia Moj że sza przez fa ra ona? Cze go ty pem jest uciecz -
ka Moj że sza i uda nie się do zie mi Ma diań skiej? Co przed sta wia stud -
nia i sie dze nie tam przez nie go?

(17) Co ozna cza ją imio na Ra gu el oraz Je tro – ty pem ko go jest Je -
tro i Ra gu el? Co re pre zen tu je sie dem có rek Ra gu ela, któ re by ły pa ster -
ka mi, i wy pa sa nie przez nie stad Ra gu ela? Co ob ra zu je wy cią ga nie
przez nie wo dy ze stud ni i na peł nia nie ko ryt? Ty pem ko go są źli pa -
ste rze? Cze go ty pem jest od pę dza nie przez nich có rek i owiec Ra gu -
ela od ko ryt i stud ni – ja kie by ły ich me to dy w an ty ty pie? Cze go ty -
pem jest prze ciw sta wie nie się pa ste rzom przez Moj że sza i po moc
udzie lo na pa ster kom? Co ob ra zu je na po je nie ich stad przez Moj że -
sza? Jak prze bie gał ten an ty typ i w ja kim sta nie po zo sta wił praw dzi -
wych Izra eli tów – gdzie jest po ka za ne ich na wró ce nie i po świę ce nie? 

(18) Co su ge ru je py ta nie Ra gu ela (w.18) – ja ki jest te go an ty typ
i co ob ra zu je fakt szyb kie go za koń cze nia w tym dniu pra cy przez

60 E x o d u s



je go cór ki? Cze go ty pem jest za da nie py ta nia przez Ra gu ela i od -
po wiedź có rek? Cze go ty pem są py ta nia Ra gu ela za da ne w wer se -
cie 20: co zo sta ło w an ty ty pie za su ge ro wa ne przez pierw sze z tych
py tań, a co przez dru gie? Jak roz ja śnia to Obj. 3:20? Cze go ty pem
jest po le ce nie Ra gu ela wy da ne je go cór kom, za wo ła nie przez nie
Moj że sza, przy ję cie go przez nie oraz spo ży cie przez nie go wie cze -
rzy z ni mi? Co ilu stru je chęć Moj że sza do za miesz ka nia z Ra gu elem
i da nie mu przez Ra gu ela Ze fo ry za żo nę? Ty pem ko go jest Ger son
– co re pre zen tu je fakt, że Ze fo ra uro dzi ła go Moj że szo wi w zie mi
Ma dia ni tów i w ja ki spo sób imię Ger so na jest ty picz ne? 

(19) Co po twier dza wer set 23 od no śnie fa ra onów? Cze go nie
ozna cza śmierć fa ra ona z cza su uci ska nia i po wsta nie fa ra ona z cza -
su wyj ścia – co ob ra zu je śmierć te go pierw sze go i po wsta nie te go
dru gie go? Do kie dy i w ja ki spo sób sza tan wcze śniej rzą dził swym
kró le stwem i szcze gól nie przez ja kie trzy dok try ny? Co zna czy Bo -
skie pra wo kró lów, kle ru i ary sto kra cji? W ja ki spo sób te trzy dok -
try ny umoż li wi ły sza ta no wi uci ska nie ro dza ju ludz kie go i w ja ki
spo sób kon tro lo wał on trzy wy żej wspo mnia ne kla sy? W ja kiej ro -
li fa ra on z cza su uci ska nia przed sta wia sza ta na? Jak za prze sta nie tej
ro li przez sza ta na i roz po czę cie in nej jest po ka za ne w Obj. 12 – ja -
ka by ła to ro la i an ty ty pem ko go jest w niej sza tan? Gdzie są po da -
ne szcze gó ły na jej te mat? Ja kie jest stresz cze nie od po wied nie go ty -
pu i an ty ty pu? 

(20) Ja kie są do świad cze nia oby dwu Izra elów, w ty pie i an ty ty -
pie, pod rzą da mi oby dwu fa ra onów – pod rzą da mi któ re go z nich
bar dziej od czu wa ne jest cie mię że nie? Do cze go to do pro wa dzi ło
i cze go ty pem są wo ła nia Izra ela, do cie ra ją ce do Bo ga? Kie dy Bóg
roz po czął dzia ła nia przy no szą ce ulgę i jak jest to po ka za ne w Pi ra -
mi dzie? Ja ki był na stęp ny krok nio są cy więk szą ulgę i jak jest to po -
ka za ne w Pi ra mi dzie? Przez co udzie lo na zo sta ła do dat ko wa ulga
i w czym ulga ta osią gnę ła punkt kul mi na cyj ny? W ja ki spo sób Bóg
w an ty ty pie po ka zał, że pa mię ta o Przy mie rzu Abra ha mo wym
i tym Po twier dzo nym Przy się gą? Cze go ty pem jest wej rze nie przez
Bo ga na Izra el i współ czu cie mu? 

(21) Cze go do ty czy ła po wyż sza część te go roz dzia łu i do cze -
go prze cho dzi my obec nie? Cze go ty pem jest wy pa sa nie sta da Je -
tra przez Moj że sza aż do roz mo wy z Bo giem przy Gó rze Sy naj? Jak

61Niewola Izraela  i  przygotowanie  do wyzwolenia



jest to po twier dzo ne przez 2 Moj. 4:14? Ja kie dwa in ne fak ty po -
twier dza ją, że roz mo wa mię dzy Bo giem i Chry stu sem mia ła miej -
sce przed ro kiem 1844? Co ilu stru je za pro wa dze nie przez Moj że -
sza sta da do koń ca pła sko wy żu Pół wy spu Sy naj skie go? Cze go ty -
pem jest przy pro wa dze nie go do gó ry Bo żej?

(22) Kim był Anioł Pań ski w ty pie i an ty ty pie i co wska zu je na to
w ty pie? Ko go przed sta wia On w tym i na stęp nym roz dzia le? Co
re pre zen tu je pło ną cy krzak oraz fakt, że nie spło nął? Cze go ty -
pem jest uka za nie się Anio ła Pań skie go w pło ną cym krza ku Moj -
że szo wi? Cze go ty pem jest pierw sze do strze że nie przez Moj że sza
tych zja wisk?

(23) Co ilu stru je po dej ście Moj że sza, by przyj rzeć się cu do wi
– co cu dow ne go by ło w pło ną cym krza ku w ty pie i an ty ty pie?
O czym świad czy to wy da rze nie w ty pie i an ty ty pie? Wy ja śnie niem
cze go w an ty ty pie jest ca ła roz mo wa? Cze go ty pem jest wo ła nie
przez Bo ga, by zwró cić uwa gę Moj że sza, oraz po wtó rze nie imie nia
Moj że sza? Ja ką ce chę mia ła ta roz mo wa w ty pie i an ty ty pie
– w czym jest nie zwy kła? Jak po win ni śmy przy stą pić do jej ana li -
zy? Cze go ty pem jest od po wiedź Moj że sza na Bo skie we zwa nie
i czym jest to dla nas? 

(24) Cze go ty pem jest po in for mo wa nie Moj że sza przez Bo ga,
by zdjął swe pa ster skie san da ły – do cze go by ło to przy go to wa niem
w ty pie i an ty ty pie? Cze go ty pem jest to wa rzy szą cy te mu za kaz?
Cze go ty pem jest to, że zie mia, na któ rej stał Moj żesz, by ła świę ta?
Ja ki jest in ny po wód po wyż sze go za ka zu? Cze go ty pem są sło wa
Bo ga „Jam jest Bóg oj ca twe go” oraz od nie sie nie się do Przy mie rza
Abra ha mo we go w je go aspek tach izra elic kich? Co przed sta wia
fakt, że Przy mie rze to by ło pod sta wą wy zwo le nia Izra ela? Cze go
ty pem jest od wo ła nie się w tym miej scu do Abra ha ma, Iza aka i Ja -
ku ba? W ja kich aspek tach Bóg ob ja wił się Moj że szo wi i Je zu so wi
w związ ku z Przy mie rzem? Co przed sta wia peł ne czci po chy le nie
gło wy przez Moj że sza? 

(25) Co ob ra zu je wy raź ne do strze ga nie przez Bo ga nie do li Izra ela?
Cze go ty pem jest usły sze nie przez Nie go je go wo ła nia z po wo du uci -
sku prze ło żo nych i po zna nie utra pień Izra ela? Co w ten spo sób ob ja -
wio ne jest o Bo gu? Co za wie ra się w wy ra że niu „zstę pu ję” w ty pie i an -
ty ty pie? Na co wska zu je uży cie przez Bo ga cza su te raź niej sze go?
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(26) Ja kie dwie rze czy Bóg po le cił ty picz ne mu i an ty ty picz ne -
mu Moj że szo wi? Cze go ty pem jest Ka na an – pod ja ki mi dwo ma
wzglę da mi? Co re pre zen tu je fakt za miesz ki wa nia go przez nie -
-Izra eli tów – cze go ty pem jest sześć wspo mnia nych tu taj na ro -
dów? Cze go ty pem jest sie dem na ro dów Ka na anu? Cze go ty pem
jest to, że Ka na an opły wał mle kiem i mio dem? Na ja kiej pod sta -
wie mo że być zdo by ty ty picz ny i an ty ty picz ny Ka na an? Kie dy
wier ni wy brań cy wal czą o nie go, a kie dy go odzie dzi czą – kie dy
uczy nią to wier ni nie wy bra ni? 

(27) Czym jest wer set 9 w re la cji do wer se tu 7 oraz 2 Moj.
2:23-25 i dla cze go tak jest w ty pie i an ty ty pie? Cze go ty pem jest
za chę ce nie Moj że sza przez Bo ga do pod ję cia dzia łań wo bec fa -
ra ona i Izra ela? Cze go ty pem jest po kor na od po wiedź Moj że sza
– do czy je go du cha jest ona nie po dob na i dla cze go ro bi tym
więk sze wra że nie? Co moż na po wie dzieć o po ko rze – kie dy zo -
sta ła roz wi nię ta przez Je zu sa na wie ki i ja kiej lek cji to nas uczy?
Co re pre zen tu je i ozna cza nie za wod na obiet ni ca Bo ga dla Moj -
że sza? Co mia ło być do wo dem i pie czę cią po wo dze nia w zle co -
nym dzie le ty picz ne go i an ty ty picz ne go Moj że sza?

(28) Do cze go nie od no si się sło wo imię w wer se cie 13 oraz
w 2 Moj. 6:3 i dla cze go? Ja kie są mię dzy in ny mi dwa zna cze nia
sło wa imię? Jak są one po twier dzo ne przez przy to czo ne wer se -
ty? Cze go nie ozna cza, a co ozna cza Bo ska od po wiedź? Od ja -
kie go cza sow ni ka po cho dzi sło wo obec nie wy ma wia ne ja ko Je -
ho wa – ja ka wy mo wa imie nia Bo ga nie jest po praw na a ja ka jest?
W ja ki spo sób do szło do za gu bie nia pra wi dło wej wy mo wy? Ja -
kie he braj skie sło wa uży te w Bo skiej od po wie dzi nie są Je go
imie niem i co one su ge ru ją?

(29) Czym z ję zy ko we go punk tu wi dze nia jest wy ra że nie „Je -
stem, któ ry je stem” i co ono ozna cza? Jak po twier dza ją to czte ry
przy to czo ne wer se ty? Co ilu stru ją w związ ku z 2 Moj. 3:14?
Do cze go od no szą się wy ra że nia „Je stem” oraz „Je stem, któ ry je -
stem” z 2 Moj. 3:14? Ja kich szcze gól nych przy mio tów isto ty i cha -
rak te ru do ty czą te wy ra że nia i dla cze go?
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(30) Cze go ty pem jest za tem py ta nie Moj że sza w wer se cie 13
– kie dy i przez ja kie pu bli ka cje nasz Pan od po wia dał na ta kie py -
ta nia? Co przed sta wia po le ce nie Moj że szo wi, by ogło sił ta kie przy -
mio ty isto ty i cha rak te ru ja ko na le żą ce do Bo ga Przy mie rza z Izra -
elem na wie ki? W ja ki spo sób ogło sze nie to zo sta ło po da ne przez
na sze go Pa na – co jest głów ną pro kla ma cją praw dy pa ru zyj nej
i epi fa nicz nej i dla cze go Je zus za dał py ta nie, bę dą ce an ty ty pem py -
ta nia Moj że sza?

(31) Gdzie Bo skie imię wy stę pu je w swej re gu lar nej for mie
– od ja kich słów ono po cho dzi i ile ra zy sło wa te wy stę pu ją w he -
braj skim Sta rym Te sta men cie? Od ja kiej for my cza sow ni ko wej po -
cho dzą he braj skie sło wa z wer se tu 14 za cy to wa ne w ak. 28 – co ten
cza sow nik ozna cza w for mie Jah we, w ja kiej oso bie jest ta for ma,
w ja kiej oso bie są wy ra że nia w wer se cie 14 i dla cze go? Ja kie jest
uza sad nie nie uży wa nia oby dwu form? Ja ki jest zwią zek mię dzy
sło wa mi wer se tów 15 i 6 od no śnie Bo ga Abra ha ma, Iza aka i Ja ku -
ba? Cze go ty pem jest po now ne po le ce nie, by zwra ca jąc się do Izra -
ela, Moj żesz po wo łał się na swo ją mi sję od Bo ga? Co ob ra zu je za -
le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi, by za pew nił Izra el o Je go przy mio -
tach ja ko wiecz nych i do za pa mię ta nia przez wszyst kie po ko le nia?

(32) Co ilu stru je po le ce nie Bo ga da ne Moj że szo wi, by naj pierw
zgro ma dził star szych Izra ela? Ja kie jest zna cze nie od nie sie nia
do Bo ga Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba w wer se cie 16? Co przed sta wia
po le ce nie, by za pew nić star szych i lud o współ czu ją cym ob ser wo -
wa niu przez Bo ga ich nie do li i w ja kim ce lu? W ja ki spo sób ty picz -
ne i an ty ty picz ne my śli z wer se tu 17 moż na po rów nać z my śla mi
z wer se tu 8? Cze go ty pem jest za pew nie nie Moj że sza przez Bo ga,
że star si i lud przyj mą je go po sel stwo – co wska zu je na wy peł nie -
nie się te go w ty pie i an ty ty pie? Co ozna cza po le ce nie z wer se tów
16 i 17, o któ re go speł nie niu pro ro czo mó wi wer set 18? W ja ki spo -
sób zo sta ło w an ty ty pie wy ko na ne po le ce nie Moj że szo wi oraz star -
szym, by sta nę li przed fa ra onem? Ja kie dzie ła są w ten spo sób ty -
picz nie przed sta wio ne w wer se tach 16-18 i co to ozna cza w związ -
ku z an ty ty pem fa ra ona?

(33) Co jest przed sta wio ne w ty pie i an ty ty pie w dru giej czę ści
wer se tu 18 – w ja ki spo sób w w.18 uczy nio na jest alu zja do Bo ga
Przy mie rza? Co to po ka zu je i dla cze go ta alu zja jest w tym przy -
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pad ku mniej ja sna? Cze go ty pem są sło wa, że Bóg Przy mie rza spo -
tkał się z Moj że szem i star szy mi? Co mie li oni uczy nić w ty pie i an -
ty ty pie po po wo ła niu się na swo je upo waż nie nie – jak mia ło to być
sfor mu ło wa ne i jak zo sta ło wy ko na ne? Co by ło isto tą tej proś by? Co
ilu stru je po le ce nie, by pro si li o po zwo le nie na uda nie się w trzy -
dnio wą po dróż i co przed sta wia ją te trzy dni?

(34) Cze go w ję zy ku he braj skim nie ozna cza wy ra że nie trzy dni
– co ozna cza i ja ki fakt to po twier dza? Czym jest an ty ty picz na po -
dróż – ja ki jest jej dzień pierw szy, kim są po dró żu ją cy i kie dy ich
po dróż się za czy na i koń czy? Kto jesz cze bę dzie wy zwo lo ny z kró -
le stwa sza ta na w tym dniu – gdzie do trą oni przy je go koń cu? Kie -
dy na stą pi dzień dru gi i co się w nim wy da rzy? Kie dy bę dzie dzień
trze ci – co się w nim wy da rzy i jak jest to ty picz nie przed sta wio ne?

(35) Dla cze go ty picz na i an ty ty picz na po dróż na zwa na jest po -
dró żą na pu sty nię? Cze go ty pem jest po le ce nie po pro sze nia
o zgo dę na zło że nie ofia ry trze cie go dnia? W ja ki spo sób proś ba
ta nie zo sta ła, a jak zo sta ła przed sta wio na w an ty ty pie? Kto koń -
czy po dróż i ofia rę pierw sze go dnia, kto dru gie go, a kto trze cie -
go? W ja ki spo sób ma my więc trak to wać sło wa o zło że niu ofia ry
po trzech dniach po dró ży? 

(36) Cze go ty pem jest stwier dze nie przez Bo ga, iż wie, że fa ra -
on ule gnie proś bie do pie ro pod przy mu sem? Co ilu stru je po in for -
mo wa nie Moj że sza przez Bo ga, że uży je Swej mo cy i ude rzy Egipt
i Egip cjan wie lo ma cu da mi – czym one by ły i cze go mia ły do ko nać
w ty pie i an ty ty pie? Cze go ty pem jest obiet ni ca przy chyl ne go
wpły nię cia przez Bo ga na Egip cjan, by Izra eli ci nie ode szli bez klej -
no tów i szat?

(37) Cze go ty pem jest po le ce nie, by he braj ska go spo dy ni po -
pro si ła swo ją egip ską są siad kę i jej go ścia o klej no ty srebr ne i zło -
te oraz sza ty? Co ilu stru je wło że nie ich na swych sy nów i cór ki?
Co ob ra zu je Bo ska za po wiedź, że do pro wa dzi to do złu pie nia
Egip cjan? Jak czę sto i gdzie jesz cze jest o tym mo wa i kie dy zba -
da my sto sow ne szcze gó ły? 

(38) Co obec nie roz po czy na my – co na le ży po wie dzieć o tłu ma -
cze niu cza sow ni ków z w.1, ja kie sło wo bar dziej by tu taj pa so wa ło
i dla cze go? Ja ki fakt w ty pie tak że po wi nien to su ge ro wać? Na co
wska zu je od po wiedź Bo ga i co w związ ku z tym pro po nu je my? 
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(39) Ile zna ków uwie rzy tel nia ją cych po dał Bóg – w ja ki spo -
sób od po wiedź Bo ga wska zy wa ła na po trze bę jed ne go, dwóch
lub trzech zna ków dla ce lów prze ko na nia? Co po wtó rzo ny cel
tych zna ków po twier dza, je śli cho dzi o uży cie cza sow ni ka mo -
gą z cza sow ni ka mi z wer se tu 1? Cze go do wo dzi an ty typ co
do róż ne go re ago wa nia wia rą na zna ki i jak jest to tak że po ka -
za ne w ty pie sło wa mi w.8? Cze go nie ma po trze by czy nić z w.2-
9 i dla cze go – gdzie nasz Pa stor szcze gó ło wo zin ter pre to wał te
zna ki i gdzie po da ne jest stresz cze nie tej in ter pre ta cje? Do cze -
go od no si się Pan w wer se cie 5 i ile od nie sień jest do nie go uczy -
nio nych od 2 Moj. 2:24 do koń ca roz dzia łu 4?

(40) Cze go ty pem jest po ko ra Moj że sza z po wo du któ rej,
w opar ciu o trzy fak ty, uwa żał sie bie w br. Rus sel lu ja ko nie zdol -
ne go do pod ję cia się pro po no wa nej mi sji? Ja kie by ły trzy ty -
picz ne i an ty ty picz ne fak ty i na czym by ły opar te fak ty an ty ty -
picz ne? Ja kie jest do słow ne tłu ma cze nie sło wa przed tem w wer -
se cie 10? Co ozna cza ją sło wa Szcze pa na (Dz.Ap. 7:22), je śli cho -
dzi o trzy trud no ści Moj że sza i co z te go wy ni ka w an ty ty pie? Co
ozna cza i przed sta wia trze ci dzień Moj że sza? Co ozna cza i przed -
sta wia wczo raj? Co przed sta wia „Od kie dy mó wi łeś do słu gi swe -
go”? Ja kie prze szko dy miał nasz Pan w cza sie tych trzech okre -
sów – dla cze go i co by ło te go re zul ta tem?

(41) Cze go ty pem jest Bo ska od po wiedź? Cze go ty pem jest
obiet ni ca Bo ga da na Moj że szo wi, że udzie li mu nie zbęd nych słów
i my śli? Cze go to oświad cze nie do wo dzi w od nie sie niu do uwiel -
bio ne go Je zu sa i kie dy by ło to też praw dą? Ja ki wnio sek wy cią ga -
my z te go w od nie sie niu do słów i my śli Moj że sza i Je zu sa i cze -
go to do wo dzi?

(42) Cze go ty pem jest wa ha nie się Moj że sza co do pod ję cia
mi sji i pro sze nie Bo ga, by po słał ko goś bar dziej od po wied nie -
go? Ja kie ja śnie ją tu za le ty Moj że sza i Je zu sa w br. Rus sel lu,
któ rych bra ku je zu chwa łym oso bom się ga ją cym po wła dzę?
Co praw do po dob nie ozna cza to, że Bóg za pa lił się gnie wem
na Moj że sza w ty pie i an ty ty pie i dla cze go? Ja kie in ne wy ra że -
nie to roz ja śnia?
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(43) W ja ki spo sób na stę pu ją ce sło wa po twier dza ją tę myśl? Ja ki
rów no le gły przy pa dek to wy ja śni? Jak ta sa ma za sa da mo że być za sto -
so wa na do mniej sze go za do wo le nia Bo ga z Moj że sza i Je zu sa, któ rzy
pro wa dzi li swe dzie ło po przez rzecz ni ków i dla cze go tak twier dzi -
my? Cze go ty pem jest zwró ce nie przez Bo ga uwa gi Moj że sza na fakt,
że Aaron jest je go bra tem? Cze go ty pem są sło wa Bo ga do Moj że sza,
że Aaron po tra fi do brze mó wić? Cze go ty pem jest po in for mo wa nie
Moj że sza przez Bo ga, że Aaron jest w dro dze, by się z nim spo tkać? Co
ten fakt oraz te z koń ca 2 Moj. 2 po zwa la ją nam usta lić co do cza su tej
roz mo wy mię dzy Bo giem i Chry stu sem? Cze go ty pem są sło wa Bo ga
do Moj że sza o ra do ści Aaro na ze spo tka nia z nim?

(44) Cze go ty pem jest po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi, by mó -
wił do Aaro na i wło żył w je go usta sło wa, ja kie miał wy po wie dzieć
do Izra ela? Co przed sta wia zo bo wią za nie się Bo ga, że bę dzie wspie -
rał Moj że sza ja ko Swo je go rzecz ni ka oraz Aaro na ja ko rzecz ni ka
Moj że sza? Co ilu stru je zo bo wią za nie się Bo ga do kie ro wa nia dzie łem
Moj że sza i Aaro na? W ja ki spo sób w ty pie i an ty ty pie w.15 i 16 mó -
wią o urzę dzie Aaro na ja ko rzecz ni ka? Co ozna cza w ty pie i an ty ty -
pie fakt, że Moj żesz był bo giem dla Aaro na, a Aaron – pro ro kiem
Moj że sza? Co ob ra zu je wzię cie przez Moj że sza do rę ki la ski do czy -
nie nia zna ków? W ja ki spo sób Moj żesz w ty pie i an ty ty pie był przy -
go to wa ny do dzie ła wy zwo le nia i pro wa dze nia?

(45) Cze go ty pem jest po wrót Moj że sza do Je tra z proś bą o po -
zwo le nie na uda nie się do Egip tu, by spraw dzić jak po wo dzi się je -
go bra ciom? Co przed sta wia zgo da Je tra i ży cze nie po myśl no ści? Co
ob ra zu je po le ce nie Moj że szo wi w zie mi ma diań skiej, by po wró cił
do Egip tu z za pew nie niem o bez pie czeń stwie? Co po ka zu je za bra -
nie przez Moj że sza ze so bą żo ny i dwóch sy nów? 

(46) Cze go ty pem jest po sa dze nie ich na ośle w ce lu za wie zie nia
do Egip tu? Co ilu stru je ich wy ru sze nie do Egip tu? Co przed sta wia
wzię cie przez Moj że sza do rę ki la ski Bo ga? Cze go ty pem jest po wtó -
rze nie przez Bo ga po le ce nia od no śnie wy ko na nia cu dów przed fa ra -
onem? Jak do ko na ło się za twar dze nie przez Bo ga ser ca ty picz ne go
i an ty ty picz ne go fa ra ona – dla cze go Bóg mó wił o tym za twar dze niu
w ty pie i an ty ty pie? Ja kie są dwa te go re zul ta ty w ty pie i an ty ty pie?

(47) Cze go ty pem jest po le ce nie Bo ga da ne Moj że szo wi, by ogło -
sił fa ra ono wi, że Izra el jest pier wo rod nym Bo ga? Co przed sta wia po -
da nie te go przez Bo ga ja ko po wo du żą da nia wy pusz cze nia Izra ela,
by ten słu żył Bo gu? Co przed sta wia po le ce nie Bo ga da ne Moj że szo -
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wi, by w przy pad ku od mo wy ze stro ny fa ra ona za gro ził mu śmier -
cią je go pier wo rod ne go – dla cze go ozna cza to wtó rą śmierć dla
więk szo ści człon ków rzym sko ka to lic kiej hie rar chii? Cze go ty pem
jest po le ce nie z wer se tów 21-23, po da ne Moj że szo wi w cza sie po dró -
ży do Egip tu? Ko go, na pierw szy rzut oka, pró bo wał za bić Bóg (w.24-
26) i dla cze go to na tu ral ne wra że nie jest błęd ne? Co su ge ru je myśl,
że za gro żo ne by ło ży cie Ger so na, praw do po dob nie z ja kie go po wo -
du i dla cze go ta myśl jest wła ści wa?

(48) Ja ki ty picz ny fakt do wo dzi, że Ger son był ty pem bar dziej
wier nej uspra wie dli wio nej kla sy niż Elie zer? Ja kie an ty ty picz ne fak -
ty po pie ra ją tę myśl – kto opu ścił, a kto nie opu ścił Ba bi lo nu w ro ku
1846? Co mię dzy 1846 a 1874 ro kiem dzia ło się wśród tych, któ rzy
wy szli z Ba bi lo nu – czym gro zi ło to an ty ty picz ne mu Ger so no wi i jak
zo sta ło za że gna ne? Cze go ty pem jest go spo da z wer se tu 24? Co ob -
ra zu je to, że Moj żesz, Ze fo ra i oby dwaj sy no wie by li w dro dze?

(49) Cze go ty pem jest spo tka nie Bo ga z Ger so nem i co przed sta -
wia pró ba za bi cia go przez Bo ga? Co ob ra zu je ob rze za nie go przez
Ze fo rę ostrym no żem i ilu stru je pod da nie się te mu przez Ger so na?
Cze go ty pem jest je go re kon wa le scen cja i po zo sta nie z Moj że szem
i Ze fo rą? Na co wska zu je po mi nię cie w opi sie Elie ze ra? Co przed sta -
wia rzu ce nie na plet ka u stóp Moj że sza, z okrzy kiem: „Je steś mi ob -
lu bień cem krwi” z po wo du ob rze za nia oraz po wtó rze nie tej my śli?

(50) Cze go ty pem jest po le ce nie Bo ga, by Aaron spo tkał się z Moj że -
szem? Co przed sta wia po le ce nie, by spo tka nie to na stą pi ło napu sty ni? Co
ob ra zu je po słu szeń stwo Aaro na? Cze go ty pem jest spo tka nie Moj że sza
i Aaro na? Czym jest po ca łu nek – czym są usta Chry stu sa i co re pre zen tu -
je po ca łu nek Moj że sza iAaro naprzyich spo tka niu? Ja kie są na sze do świad -
cze nia z udzia łu w tym spo tka niu? Cze go ty pem jest prze ka za nie przez
Moj że sza Aaro no wi wszyst kich rze czy ob ja wio nych mu przez Bo ga?

(51) Cze go ty pem jest fakt, że Moj żesz i Aaron naj pierw zgro ma -
dzi li star szych? Co przed sta wia opo wie dze nie przez Aaro na star szym
i lu do wi wszyst kich słów, ja kie Bóg ob ja wił Moj że szo wi? Co po ka zu -
je wy ko na nie przez nie go pierw sze go zna ku? Co ob ra zu je wy ko na -
nie zna ku dru gie go? Co przed sta wia wy ko na nie zna ku trze cie go?

(52) Ko mu i w ja kiej ko lej no ści by ły po ka zy wa ne zna ki? Na czym
po le ga ła dzia łal ność Pa ru zji i Epi fa nii? Cze go ty pem jest uwie rze nie
przez lud dzię ki zna kom i co przed sta wia je go po kło nie nie się i od -
da nie czci? Cze go wy peł nie niem jest to w ty pie i an ty ty pie?
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ROZ DZIAŁ II

PRÓ BY WY ZWO LE NIA
2 Moj że szo wa 5: 1 - 7: 13; 10: 21 - 29

RE AK CJE FA RA ONA NA PROŚ BĘ O UWOL NIE NIE IZRA ELA – NA SI LE NIE UCI SKU
– PO STĘ PO WA NIE NAD ZOR CÓW – OD PO WIEDŹ MOJ ŻE SZA, BO GA I IZRA -
ELA – GE NE ALO GIA EPI FA NII – PO SU NIĘ CIA I KONTR PO SU NIĘ CIA – DZIE -
WIĄ TA PLA GA – OD RZU CE NIE KOM PRO MI SÓW – UPA DEK PY CHY

OBEC NY roz dział roz pocz nie my od ana li zy 2 Moj. 5. Jest tu
przed sta wio ne po stę po wa nie fa ra ona, prze ciw dzia ła ją ce

pierw szym wy sił kom Moj że sza i Aaro na zmie rza ją cym do wy -
zwo le nia Izra ela. Jest ono ty pem po stę po wa nia sza ta na, prze ciw -
dzia ła ją ce go pierw szym wy sił kom Je zu sa i Ko ścio ła w cza sie Pa -
ru zji, ma ją cym na ce lu wy zwo le nie Ko ścio ła i świa ta. Pierw sza wi -
zy ta Moj że sza i Aaro na u fa ra ona, po uprzed nim skon tak to wa niu
się z Izra elem, jest ty pem pierw szych pu blicz nych wy sił ków Je zu -
sa i Ko ścio ła, po uprzed nim pry wat nym skon tak to wa niu się z Izra -
elem du cho wym (w.1). Nie po win ni śmy ro zu mieć, że roz mo wa
Moj że sza i Aaro na z fa ra onem (w.1) przed sta wia bez po śred nią
roz mo wę Je zu sa i Ko ścio ła z sza ta nem, po nie waż fak ty z cza su żę -
cia wska zu ją, że Ko ściół ja ko rzecz nik Je zu sa ni gdy bez po śred nio
nie zwra cał się do sza ta na. W ja ki spo sób to się więc sta ło? Roz po -
wszech nia jąc cza so pi smo „The He rald of the Mor ning” [„Zwia -
stun po ran ka”], sprze da jąc książ kę „The Three Worlds” [„Trzy
świa ty”], wy gła sza jąc wy kła dy, roz da jąc trak ta ty, prze ma wia jąc
i pi sząc li sty oraz roz ma wia jąc ze spo łe czeń stwem ja ko oby wa te -
la mi kró le stwa sza ta na – Ko ściół ja ko rzecz nik Chry stu sa mó wił
do sza ta na, któ ry był uważ nym słu cha czem po sel stwa wy gła sza -
ne go je go pod da nym. W rze czy wi sto ści był on więc głów nym
ad re sa tem te go po sel stwa.

(2) Cy tu jąc i wy ja śnia jąc od po wied nie wer se ty, do wo dzą -
ce ich urzę du am ba sa do ra Bo ga wier nych oraz bę dą ce do wo -
dem ich po sel stwa, Chry stus i Ko ściół by li an ty ty pem Moj że -
sza i Aaro na, mó wią cych: „Tak mó wi Pan, Bóg izra el ski” (w.1).
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Przed sta wia jąc po sel stwo zba wie nia dla wy bra nych i nie wy -
bra nych, z go rą cym pra gnie niem wy peł nie nia je go tre ści, by -
li oni an ty ty pem Moj że sza i Aaro na, mó wią cych: „Wy puść lud
mój”. Za po wia da jąc osią gnię cie bło go sła wio nej ra do ści zba -
wie nia wy so kie go po wo ła nia i re sty tu cji (świę to z w.1), co by -
ło po wo dem proś by Bo ga o uwol nie nie an ty ty picz ne go Izra ela,
Je zus i Ko ściół speł ni li an ty typ oświad cze nia zło żo ne go przez
Moj że sza i Aaro na od no śnie ce lu ich proś by o uwol nie nie Izra -
ela – „aby mo gli ob cho dzić świę to”. Wy ka zu jąc, że zba wie nie
wy so kie go po wo ła nia i re sty tu cji bę dzie wspa nia łym, ra do -
snym prze ży ciem, by li an ty ty pem czę ści wy ja śnie nia Moj że sza
i Aaro na do ty czą cej ce lu uwol nie nia, o któ re pro si li, aby mo gli
ob cho dzić świę to. Oznaj mia jąc, że zba wie nia te przy nio są
chwa łę Bo gu na wy so ko ściach, wy peł ni li an ty typ oświad cze -
nia Moj że sza i Aaro na, że świę to to mia ło być ob cho dzo ne Pa -
nu (dla Pa na). Ogła sza jąc, że an ty ty picz ne świę to mia ło być ob -
cho dzo ne w peł nej izo la cji i se pa ra cji od sza ta na i je go kró le -
stwa, by li an ty ty pem Moj że sza i Aaro na mó wią cych, że świę -
to to mia ło być ob cho dzo ne na pu sty ni. Fakt, że proś ba ta zo -
sta ła w ty pie zło żo na w imie niu Pa na Bo ga Izra ela, miał za su -
ge ro wać fa ra ono wi, że cho ciaż uci skał po zor nie sła by i ci chy
na ród, w rze czy wi sto ści uci skał ulu bień ców Wszech moc ne go,
co mia ło na ce lu wzbu dzić u bez stron nej oso by przy chyl ną
re ak cję na tę proś bę. Te sa me my śli le żą u pod staw for my
przed sta wie nia an ty ty picz nej proś by – przez cy to wa nie i wy -
ja śnia nie od po wied nich wer se tów, do wo dzą cych, że Je ho wa
jest Bo giem przy mie rza an ty ty picz ne go Izra ela. 

(3) Jak moż na za uwa żyć, wer se ty 1-5 trak tu ją o pierw szej
z wie lu wi zyt Moj że sza i Aaro na u fa ra ona. Ten fakt umoż li -
wia nam okre śle nie cza su jej an ty ty pu. Przy by cie Moj że sza
do Egip tu jest ty pem roz po czę cia się dru gie go ad wen tu Je zu -
sa, a przy by cie tam Aaro na – ty pem Ko ścio ła obej mu ją ce go
w cza sie dru gie go ad wen tu urząd rzecz ni ka Je zu sa; na to -
miast ich pierw sze dzia ła nia wo bec star szych i Izra eli tów
przed sta wia ją pierw sze dzia ła nia Je zu sa i Ko ścio ła w dru gim
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ad wen cie wo bec przy wód ców i in nych bra ci. Pa mię ta jąc
o tym, je ste śmy w sta nie zro zu mieć, że ich pierw sze wy stą pie -
nie przed sza ta nem mia ło miej sce w pierw szej pu blicz nej
pra cy do ko na nej w Pa ru zji: w pierw szym okrzy ku „Oto Ob -
lu bie niec”, od wio sny 1877 do wio sny 1878 ro ku (Mat. 25:6).
Na po lu li te rac kim ta pu blicz na pra ca zo sta ła do ko na na przez
(1) cza so pi smo „The He rald of the Mor ning” [„Zwia stun po -
ran ka”], fi nan so wa ne i w du żej mie rze kie ro wa ne przez br.
Rus sel la oraz wy da wa ne przez br. Bar bo ura, przy po mo cy
bra ci Rus sel la i Pa to na; (2) ksią żecz kę „The Three Worlds”
[„Trzy świa ty”], na pi sa ną przez p. Bar bo ura oraz sfi nan so wa -
ną przez br. Rus sel la; oraz (3) trak tat br. Rus sel la „The Ob ject
and Man ner of Our Lord’s Re turn” [„Cel i spo sób po wro tu
na sze go Pa na”]. Ta pu blicz na pra ca by ła tak że wy ko ny wa -
na przez wy kła dy, przy czym głów ny mi wy kła dow ca mi
– piel grzy ma mi – by li bra cia Rus sell, Bar bo ur, Pa ton, Ke ith,
Mann, Ri ce, Jo nes i Adams. Książ ka „Trzy świa ty” by ła sprze -
da wa na przez piel grzy mów i strzel ców, na to miast trak tat
„Cel i spo sób po wro tu na sze go Pa na” był roz pro wa dza ny
przez piel grzy mów i ochot ni ków. W ten spo sób na ma łą ska -
lę roz po czę to pra cę strze lec ką i ochot ni czą, na to miast pra ca
piel grzym ska by ła wy ko ny wa na z peł nym za pa łem w tym
pierw szym pu blicz nym wy sił ku Żni wa. Wła śnie ta pra ca jest
po ka za na w ty pie przez sło wa wer se tu 1. 

(4) Aro ganc ka od po wiedź fa ra ona (w.2) by ła (1) od rzu ce -
niem przy mio tów Bo ga ja ko wy star cza ją cych do uspra wie -
dli wie nia Je go proś by o uwol nie nie Izra ela; (2) od mo wą
uzna nia Go ja ko Bo ga; oraz (3) od mo wą usłu cha nia Je go
proś by. Jest on w tym ty pem (1) od rzu ce nia przez sza ta -
na przy mio tów Bo ga ja ko wy star cza ją cych do uza sad nie nia
proś by Bo ga, by uwol nił lud Bo ży ze swe go kró le stwa i nie -
wo li; (2) je go od mo wy uzna nia Go ja ko Bo ga; oraz (3) je go
od mo wy usłu cha nia Je go proś by. Nie po win ni śmy ro zu mieć,
że sza tan ust nie udzie lił ta kich od po wie dzi Je zu so wi i Ko -
ścio ło wi. Uczy nił to ra czej swy mi czy na mi, tj. uży wa jąc
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swych rzecz ni ków wśród lu dzi, szcze gól nie kle ru, lecz tak -
że po li ty ków i ary sto kra tów, któ rzy wy po wia da li te my śli,
za prze cza jąc pu blicz ne mu po sel stwu rzecz ni ków Bo ga w la -
tach od 1877 do 1878. W swej pu blicz nej pra cy wier ni gło si -
li o oku pie, ce lu, spo so bie i cza sie po wro tu na sze go Pa na, wy -
bo rze Ko ścio ła, re sty tu cji dla świa ta, przy szłej pró bie, oba le -
niu kró le stwa sza ta na – a wszyst ko to wy ni ka ją ce z do sko na -
łej mą dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści Bo ga. Przy oka -
zji oba la li prze ciw staw ne błę dy, ta kie jak sa mo po jed na nie,
po wrót Chry stu sa w cie le w ce lu znisz cze nia wszech świa ta,
zba wie nie tyl ko świę tych, ska za nie na po tę pie nie cia ła i du -
szy bez boż nych w ja kimś nie zna nym cza sie w da le kiej przy -
szło ści, kal wiń ską pre de sty na cję, wiecz ne mę ki, przy tom -
ność umar łych, na gra dza nie świę tych w chwi li śmier ci, dzień
są du ja ko dzień są du osta tecz ne go i koń ca świa ta, Bo skie
pra wo kle ru, kró lów i ary sto kra tów itd. Wła śnie ta kie gło sze -
nie, z go rą cym pra gnie niem je go speł nie nia się, sta no wi ło
proś bę: „Wy puść lud mój”. Kler, po li ty cy i ary sto kra ci oraz
ich stron ni czy zwo len ni cy, za prze cza jąc tym praw dom
i przed sta wia jąc od po wied nie prze ciw ne im błę dy, (1) za -
prze cza li, by Bo skie przy mio ty uza sad nia ły zmia nę po glą du
i wy ni ka ją cych z te go czy nów, ja kie by ły gło szo ne i ocze ki -
wa ne przez wier nych. Ich za prze cza nie by ło (2) od mo wą
uzna nia Je ho wy ja ko Bo ga do sko na łej mą dro ści, spra wie dli -
wo ści, mi ło ści i mo cy; by ło (3) od mo wą wy zwo le nia lu du
Bo że go od błę dów, uci sku i prze mo cy, w ja kiej był on utrzy -
my wa ny. Te mu sprze ci wo wi to wa rzy szy ło z ich stro ny stwa -
rza nie ta kich trud no ści, na ja kie by ło ich stać, by unie moż li -
wić uwol nie nie lu du Bo że go. Jed nak w tym wszyst kim nie
dzia ła li oni nie za leż nie, z wła snej ini cja ty wy. Sza tan in spi ro -
wał ich my śli – pod że gał do sprze ci wia nia się, a kon ty nu owa -
nie tych utrud nia ją cych dzia łań uczy nił dla nich ko rzyst -
nym i chro nią cym od strat. Za tem tak na praw dę to sza tan (1)
za prze czał przy mio tom Bo ga ja ko wy star cza ją cym do uza -
sad nie nia skie ro wa nej do Nie go proś by o uwol nie nie an ty -
ty picz ne go Izra ela; (2) to sza tan od mó wił uzna nia Go ja ko
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Bo ga; oraz (3) to sza tan od mó wił usłu cha nia Je go proś by.
Czy niąc to, speł nił on an ty typ od po wie dzi fa ra ona.

(5) Za prze cza nie i prze szka dza nie przez sza ta na za czę ło
się na tych miast po tym, gdy je go rzecz ni cy zro zu mie li ogól ny
sens pierw sze go pu blicz ne go po sel stwa Pa ru zji. Sza tan był go -
to wy, by szyb ko udzie lić im zro zu mie nia zna cze nia te go po sel -
stwa, któ re nie by ło dla nie go no wą rze czą, po nie waż wcze śniej
sły szał je z ust Je zu sa, Apo sto łów oraz apo stol skie go Ko ścio ła.
Cho ciaż w mię dzy cza sie przez wie ki je zwal czał i wy pa czał,
mię dzy ro kiem 1872 i 1877 był zmu szo ny po now nie wy słu chać
wy ja śnień na je go te mat, udzie la nych pry wat nie lu do wi Pa -
na – naj pierw ja ko no wej pra cy mię dzy ro kiem 1872 a 1874,
a na stęp nie ja ko roz wi nię tej pra cy od paź dzier ni ka 1874
do kwiet nia 1877. Jed nak tak ty ka sprze ci wia nia się i utrud nia -
nia nie po wstrzy ma ła po słań ców. Po bu dza ła ich ra czej do no -
wych wy sił ków, któ re są po ka za ne w ty pie przez po wtó rzo ną
i roz bu do wa ną proś bę z wer se tu 3. Sło wo spo tkać (w.3) w ta kich
kon tek stach ma zna cze nie ob ja wie nia sie bie (2 Moj. 4:24; 4 Moj.
23:3,4,15,16). Sło wa: „Bóg He braj czy ków spo tkał nas” nie ozna -
cza ją w an ty ty pie, że Ko ściół zo stał na tchnio ny przez Je ho wę,
lecz że zo stał oświe co ny od no śnie Je go umy słu wy ra żo ne go
w Bi blii i wy ja śnio ne go Ko ścio ło wi. An ty ty pem te go stwier dze -
nia by ło udo wod nie nie, że po glą dy Ko ścio ła są bi blij ne, lo -
gicz ne i zgod ne z rze czy wi sto ścią. Grzecz ność, z ja ką w ty pie
przed sta wio no tę proś bę, ilu stru je ła ska we go du cha Ko ścio ła
w pu blicz nym ogła sza niu do brej no wi ny praw dzi wej Ewan ge -
lii. Przed sta wie nie proś by przez Moj że sza i Aaro na w wer se cie
3 jest wy peł nie niem od po wied nie go po le ce nia Pa na (2 Moj.
3:18). Po nie waż an ty ty py zo sta ły po da ne przy roz wa ża niu
tam te go wer se tu, nie mu si my ich tu taj po wta rzać. No wym
ele men tem jest po wód tej proś by, po da ny przez Moj że sza
i Aaro na: „by nie przy pu ścił na nas za ra zy al bo mie cza”. Myśl
ty pu jest ja sna. Ilu stru je to, z ja kim wdzię kiem i po ko rą pra -
gnie nie za cho wa nia ży cia zo sta ło po da ne ja ko po wód an ty ty -
picz nej proś by. Gdy by bo wiem an ty ty picz ny Izra el nie pod jął
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i nie wy trwał w zwią za nej z tym du cho wej po dró ży – gdy by
nie pod jął i nie wy ko nał po świę ce nia – pew nym jest, że Pan
po słał by nań sil ne złu dze nie – sym bo licz ną za ra zę (2 Tes. 2:9-
12) – jak to uczy nił i czy ni wo bec nie wier nych, po cząw szy
od ro ku 1878 w sze ściu prze sie wa niach Żni wa. An ty ty picz ny
miecz z wer se tu 3 re pre zen tu je kon tro wer syj ną praw dę, oba -
la ją cą błę dy nie wier nych. Tak że i to ma miej sce w od nie sie niu
do nie wier nych an ty ty picz nych Izra eli tów od ro ku 1878. Nie
są oni po ka za ni w tym ty pie, któ ry trak tu je tyl ko o praw dzi -
wych Izra eli tach.

(6) Zga nie nie Moj że sza i Aaro na przez fa ra ona za wzbu dza -
nie w ser cach Izra eli tów pra gnie nia wol no ści (w.4) jest ty pem
zga nie nia przez sza ta na Je zu sa i Ko ścio ła za wzbu dza nie w ser -
cach an ty ty picz ne go Izra ela pra gnie nia uwol nie nia od grze chu,
błę du, sa mo lub stwa, świa to wo ści i śmier ci. Ta kie pra gnie nie
w Izra elu, z po wo du któ re go mniej pra co wa li, przed sta wia
pra gnie nie an ty ty picz ne go Izra ela, czę ścio wo uwal nia ją ce go
od uci sku grze chu, błę du, sa mo lub stwa, świa to wo ści i śmier -
ci. W an ty ty pie do ko na ło się to przez po ku tę, wia rę, uspra wie -
dli wie nie, po świę ce nie i wier ne ich wy ko ny wa nie. Ha mo wa -
ło to oczy wi ście roz wi ja nie się klą twy w nich, tak jak czę ścio -
we zwol nie nie Izra ela od pra cy uwal nia ło go od uciąż li we go
tru du. Po nie waż te re zul ta ty by ły ko lej no owo ca mi pra cy oby -
dwu Moj że szów i Aaro nów, fa ra on i sza tan by li źli na od no -
śnych Moj że szów i Aaro nów, i ga ni li ich. Po le ce nie Moj że szo -
wi i Aaro no wi przez fa ra ona, by wy ko ny wa li pra cę nie wol ni -
ków (w.4), jest ty pem wy sił ków sza ta na, by pod dać Je zu sa
i Ko ściół grze cho wi, błę do wi, sa mo lub stwu, świa to wo ści
i śmier ci, co pró bo wał uczy nić przez ca ły okres Żni wa, szcze -
gól nie w sze ściu prze sie wa niach. Fa ra on ob cią żał Moj że sza
i Aaro na (w.5) od po wie dzial no ścią za od cią ga nie wie lu od pra -
cy. Nie któ rzy z uci ska nych by li Egip cja na mi, a in ni – człon ka -
mi in nych na ro dów, któ rzy zro zu mie li du cha wol no ści ogła -
sza ne go przez Moj że sza i Aaro na i któ rzy póź niej rze czy wi ście
opu ści li Egipt wraz z Izra eli ta mi (2 Moj. 12:38; 4 Moj. 11:4). Po -
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dob nie sza tan ob cią żał Je zu sa i Ko ściół od po wie dzial no ścią
za uwol nie nie z wie lu skut ków prze kleń stwa an ty ty picz nych
Izra eli tów oraz nie któ rych z tych, któ rzy nie by li an ty ty picz ny -
mi Izra eli ta mi, lecz tę sk ni li do uwol nie nia od uci sku, po nie waż
ob ra ca li się wśród lu du Bo że go. Na ga ny tej sza tan udzie lił
przez swych spe cjal nych sług w ko ście le, pań stwie i ka pi ta le,
któ rzy z nie po ko jem ob ser wo wa li du cha uwol nie nia od klą twy
(ogła sza ne go po ca łym świe cie i przez wie lu przyj mo wa ne go),
i po przez swe prze ciw staw ne na uki oraz utrud nia ją ce me to dy
ga ni li Ko ściół, a przez to Je zu sa, za roz bu dza nie ta kie go du cha
przed świa tem ludz ko ści przez pu blicz ne po sel stwo „wol no ści
dla zie mi i jej miesz kań ców”, jak rów nież dla Ko ścio ła.

(7) Wer se ty 6-9 po ka zu ją kontr po su nię cia, ja kie pod jął fa -
ra on, by prze szko dzić Izra elo wi w zdo by ciu wol no ści. Ze
swo je go punk tu wi dze nia chciał na pra wić tę sy tu ację przez
zwięk sze nie ob cią żeń dla lu du i w ten spo sób zmu sze nie go
do więk szej pra cy, tak by przez cięż szą pra cę mógł wy ko rze -
nić w nim rze ko mą głu po tę aspi ro wa nia do wol no ści, je śli po -
zwo li mu się od czuć, że ta kie aspi ra cje tyl ko zwięk sza ją ob cią -
że nia. Tak i sza tan, pro te stu jąc po przez swych kle ry kal nych,
po li tycz nych i ary sto kra tycz nych rzecz ni ków prze ciw ko po -
sel stwu Chry stu sa i Ko ścio ła, po da wa ne mu od kwiet nia 1877
do kwiet nia 1878 na te mat uwol nie nia od klą twy przez dwa
zba wie nia, tak że wpro wa dził w ży cie kontr po su nię cia, zmie -
rza ją ce do znisz cze nia pra gnie nia uwol nie nia od klą twy
w tych, któ rzy w więk szym lub mniej szym stop niu by li po bu -
dza ni przez sa mo lub stwo. Sza tan za kła dał, że wszy scy są
nim po bu dza ni i w ten spo sób chciał po wstrzy mać ich od dą -
że nia do uwol nie nia od uci sku grze chu, błę du, sa mo lub stwa,
świa to wo ści i śmier ci, co mia ło być za stą pio ne pra gnie niem
zwy kłe go zła go dze nia zwięk szo nych ob cią żeń. Na pi sa no, że
„Jor dan wzbie ra i wy le wa na wszyst kie brze gi swo je przez ca -
ły czas żni wa” (Joz. 3:15), tj. przez ca ły czas Żni wa Ży dow skie -
go, Ewan ge lii i Ty siąc le cia prze kleń stwo grze chu, błę du
i śmier ci wzbie ra bar dziej niż w in nych okre sach. Po twier dza
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to hi sto ria Ży dow skie go Żni wa. Je ste śmy na ocz ny mi świad -
ka mi te go fak tu od ro ku 1874, a z Bi blii wie my, że wciąż bę -
dzie my je go świad ka mi aż do ro ku 1954-1956. Bar dziej szcze -
gó ło wo i w więk szym za kre sie jest to praw dą w cza sie obec -
ne go Żni wa, któ re go do ty czy oma wia ny tu taj typ. Nie ba -
wem po da my na ten te mat pew ne szcze gó ły.

(8) An ty ty picz ny mi prze ło żo ny mi z wer se tu 6 są grzech,
błąd, sa mo lub stwo, świa to wość i śmierć, na to miast nad zor ca mi
nad lu dem jest re for ma tor ska kla sa wśród no mi nal ne go lu du
Bo że go, któ ra – usi łu jąc po wstrzy mać nie któ re za ry sy klą twy
– w mniej szym lub więk szym stop niu na rzu ca in ne (zob. w.10-
21). Przy kła da mi ta kich re for ma to rów w świe cie po li ty ki by ły
na stę pu ją ce oso by: Glad sto ne, Liebk necht, Mus so li ni, Toł stoj,
Le nin, Debs, Bry an, (Ram sey) Mac Do nald; w świe cie mo ral no -
ści: Com stock, (Fran cis) Mur phy, (Fran ces) Wil lard; w świe cie re -
li gii: Do el lin ger, Mo ody, Sun day, (Gyp sy) Smith, (Sam) Jo nes,
Far rar, (Ar thur) Pe ar son; w świe cie ka pi ta li zmu: (Ida) Tar bell,
(Tho mas) Law son i in ni łow cy skan da li. Cho ciaż wszy scy oni
w swych róż nych dzie dzi nach usi ło wa li po wstrzy mać nie któ re
skut ki klą twy, nie wąt pli wie pro wa dzi li lu dzi do in nych jej za ry -
sów i w ten spo sób by li wy ko rzy sty wa ni przez sza ta na do uci -
ska nia lu dzi. Kontr po su nię cia sza ta na roz po czę ły się w ro ku
1877, co po twier dza ją sło wa ty pu (w.6 – „te go sa me go dnia”) oraz
fak ty an ty ty pu. Nie po win ni śmy jed nak ro zu mieć, że ta ki ucisk
ustał, gdy roz po czę ła się ko lej na pu blicz na pra ca. Ta ka po li ty ka
jest bo wiem pro wa dzo na przez sza ta na przez ca łe Żni wo. Tę ce -
chę, szcze gól ną w na stę pu ją cych po so bie an ty ty pach i sym bo -
lach, to czą cych się aż do koń ca, wi dzi my do brze zo bra zo wa ną
w Elia szu ude rza ją cym Jor dan, prze cho dzą cym przez nie go ra -
zem z Eli ze uszem, ich mar szu i roz mo wie po dru giej stro nie, wy -
le wa niu sied miu czasz itp. Nie po win ni śmy ro zu mieć, że każ da
cza sza prze sta ła być wy le wa na, gdy za czę ło się wy le wa nie ko -
lej nej, po nie waż fak ty wska zu ją, że każ dy tom swy mi oba le nia -
mi na dal do ty kał pla gą tych, któ rych oba lał, po mi mo te go, że
do dzie ła oba la nia przy łą cza ły się no we to my. Ta wła ści wość nie
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jest oczy wi ście wi docz na w ty picz nych pla gach ani w sym bo li -
ce ich an ty ty pów w Obj. 16 czy w ty pach w ogól no ści. Ta ki jest
jed nak spo sób wy peł nia nia się prak tycz nie wszyst kich na stę pu -
ją cych po so bie ty pów i sym bo li. Nie bę dzie my za tem w na szej
ana li zie mu sie li wspo mi nać te go fak tu za każ dym ra zem, gdy się
on po ja wi, a po ja wia się czę sto. 

(9) Po le ce nie prze ło żo nym i nad zor com przez fa ra ona (w.7-9),
by zmu si li lu dzi do do star cza nia tej sa mej licz by ce gieł i zdo by -
wa nia so bie sło my do ich wy ro bu, cze go wcze śniej nie mu sie li
ro bić, i co tym sa mym znacz nie zwięk szy ło ich ob cią że nia,
przed sta wia ma ni pu lo wa nie przez sza ta na for ma mi klą twy i re -
for ma to ra mi w ta ki spo sób, by spo tę go wać klą twę. W świe cie
po li ty ki, prze my słu i fi nan sów roz po czął ten pro ces przez uci -
ska nie na ro dów sys te mem zło tej wa lu ty, szcze gól nie w Ame ry -
ce, a ucisk ten spo tę go wał przez ma ni pu lo wa nie środ ka mi re for -
my, ta ki mi jak Usta wa Bland -Al li son z ro ku 1878 1 , Usta wa Sher -
man Pur cha sing z ro ku 1890 2 oraz przez sil ne na rzu ce nie sys -
te mu wa lu ty zło tej na na ro dy za dłu żo ne wo bec Bry ta nii, a sys -
te mu wa lu ty srebr nej na nie któ re nie za dłu żo ne na ro dy ku pu -
ją ce od An glii. Każ de mu jest zna ny wy ni ka ją cy z te go ucisk dla
rol ni ków na świe cie oraz dla kra jów sys te mu wa lu ty srebr nej.
Rol ni cy w In diach i Chi nach oka zu ją nie za do wo le nie mię dzy in -
ny mi wła śnie z te go po wo du. W wy ni ku te go w for mie ka ry cier -
pi te raz Bry ta nia. Woj na ro syj sko -tu rec ka z ro ku 1877 i 1878, eu -
ro pej skie so ju sze, ba rie ry cel ne Eu ro py i Ame ry ki to ko lej ne
prze ja wy te go wzmo żo ne go uci sku w świe cie po li tycz nym obec -
ne go cza su, a re for ma to rzy w wy ni ku swych po łą czo nych wy -
sił ków tyl ko po gar sza ją sy tu ację, jak do wo dzą te go do świad cze -
nia Ame ry ki z pro hi bi cją oraz do świad cze nia Eu ro py z re pu bli -
ka ni zmem, so cja li zmem, ko mu ni zmem, to ta li ta ry zmem, anar -
chią i syn dy ka li zmem. W świe cie re li gii ucisk ten dzia ła szcze gól -
nie od ro ku 1878 w sze ściu wiel kich prze sie wa niach wśród po -
świę co nych, uspra wie dli wio nych i zwy kłych wy znaw ców,
a wy sił ki re for ma to rów zmie rza ją ce do zmian wy zna nio we go
kre do do le wa ją tyl ko pa li wa do re li gij ne go ognia.
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(10) Fak ty oczy wi ście po twier dza ją, że – je śli cho dzi o obec ne
Żni wo – „Jor dan wzbie ra i wy le wa na wszyst kie brze gi swo je
przez ca ły czas żni wa”. Nie pra wość w po sta ci han dlu ży wym to -
wa rem, cu dzo łó stwa, nie czy sto ści, grze chów wbrew na tu rze, pi jań -
stwa, ob żar stwa, nie le gal ne go han dlu oraz bez pra wia grup prze -
stęp czych nie sze rzy ła się tak bar dzo, jak od ro ku 1877. Ubó stwo
ni gdy nie do skwie ra ło tak wie lu, jak od ro ku 1877, a szcze gól nie
od 1914. Edu ka cja ni gdy nie by ła tak wy pa czo na, zde pra wo wa -
na i osła bio na, jak od ro ku 1877. Oto nie któ re przy pad ki na si le nia
się klą twy w rzą dze niu kra jem od ro ku 1877: głód zie mi i ryn ku,
ochro na bo ga tych z nie ko rzy ścią dla bied nych, ko rup cja w or ga -
nach są dow ni czych, wy ko naw czych i usta wo daw czych w cza sie
spra wo wa nia urzę du i wy bo rów, sys tem po dzia łu łu pów, wła dza
sze fów, ła pow nic two, oszu stwa do ty czą ce wła sno ści ziem skiej,
trwo nie nie pu blicz nych fun du szy, wy ko rzy sty wa nie urzę du dla
osią ga nia oso bi stych zy sków, mi li ta ryzm, nie uczci wa dy plo ma -
cja, spro wa dza nie po waż nych trak ta tów do ma ło zna czą ce go za -
pi su na pa pie rze, wła dza si ły za miast pra wa, uci ska nie słab szych
na ro dów, nie spra wie dli we woj ny, wy mu sza nie ruj nu ją cych re -
pa ra cji od po ko na nych, za gar nia nie zie mi i lu dzi, nie przy zna wa -
nie się do dłu gów, wznie ca nie wo jen i re wo lu cji, lek ce wa że nie
pra wa i po rząd ku, le gi sla cja słu żą ca in te re som tyl ko jed nej gru py,
nad mier ne opo dat ko wa nie itp. W świe cie fi nan sów i prze my słu
na stę pu ją ce for my zła al bo za ist nia ły, al bo znacz nie na si li ły się
po ro ku 1877: ha zard gieł do wy, roz wad nia nie ka pi ta łu, ma ni pu -
la cje i de frau da cja, krucz ki praw ne, nie wy wią zy wa nie się z umów
i ich opóź nia nie, ma ni pu lo wa nie ce ną, spe ku la cje, mo no po li zo wa -
nie na tu ral nych su row ców przez nie licz nych ze stra tą dla mas,
nisz cze nie kon ku ren cji i kon ku ren tów, pod sta wia nie ma te ria łów
o niż szej ja ko ści, sto so wa nie fał szy wych miar i wag, pod ra bia nie
żyw no ści, ma te ria łów itp., kon tro lo wa nie i do to wa nie pra sy, prak -
ty ki feu dal ne, tak zwa ne sku tecz ne me to dy, nie uczci wość wśród
urzęd ni ków ban ko wych i po wier ni czych, nie uczci wa księ go wość,
ko rup cja w ce lu uzy ska nia spe cjal nych przy wi le jów, uni ka nie po -
dat ków, uchy la nie się od po nie sie nia ka ry w ogó le lub znacz ne jej
zmniej sza nie przez bo ga tych i wiel kich, bez li to sne wy ro ki dla
bied nych i drob nych prze stęp ców, nie upraw nio ne uży wa nie
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i sprze nie wie rza nie fun du szy po wier ni czych, oszu stwa firm ubez -
pie cze nio wych, nie uczci wość przy prze py cha niu ustaw przez par -
la ment, nad uży cia spół ek, luk su so we ży cie w ob li czu po wszech -
nych bra ków, woj ny fi nan si stów, trwo nie nie bo gactw, ku po wa nie
wy bo rów, two rze nie pa ni ki i wo jen dla zy sków fi nan so wych itd.
W świe cie pra cy ma ją miej sce na stę pu ją ce zja wi ska: nie na wiść
kla so wa, dyk tat związ ków za wo do wych wo bec ka pi ta li stów i pra -
cow ni ków, nie uza sad nio ne straj ki i lo kau ty, nie spra wie dli we boj -
ko ty, za miesz ki, za cię te wal ki mię dzy na jem ni ka mi ka pi ta łu, ła mi -
straj ka mi i straj ku ją cy mi, ter ro ryzm, pod pa le nia, sa bo taż itp. Na -
stę pu ją cy frag ment pió ra p. F. Si mond sa, hi sto ry ka, opi su je pew -
ne obec ne złe wa run ki: 

„Sie dem na ście lat [od 1914 r.] nie mal nie koń czą ce go się kon flik -
tu, prze ry wa ne go je dy nie przez nie peł ne ro zej my, do pro wa dzi ły
ca ły kon ty nent (eu ro pej ski) do sta nu za bu rzeń eko no micz nych
i spo łecz nych, nie ma ją cych so bie rów nych od woj ny trzy dzie sto let -
niej. Na ro dy są w sta nie ban kruc twa, han del zo stał spro wa dzo ny
do wy mia ny to wa ro wej, pie nią dze stra ci ły swą war tość, osłabł na -
wet funt szter ling. Po zba wio ne pra cy mi lio ny lu dzi są ską po ży wio -
ne z pu blicz nych fun du szy, nie do sta tecz nie uzu peł nia nych przez
wy gó ro wa ne opo dat ko wa nie. Nie moż na prze sa dzić w opi sie nie -
szczę sne go sta nu tak zwa ne go dzi siej sze go po ko ju, nie szczęść do -
się ga ją cych każ dą isto tę ludz ką w po szcze gól nych kra jach. Ja sne
jest, że to, co dzie je się od ro ku 1914, nie mo że trwać da lej”.

Fak ty te do wo dzą oczy wi ście na si le nia się klą twy w świe -
cie po li ty ki, biz ne su i pra cy od ro ku 1877.

(11) To sa mo do ty czy ży cia ro dzin ne go, jak po twier dza ją to
na stę pu ją ce fak ty: mał żeń ska nie od po wie dzial ność, sa mo lub stwo,
uci ska nie, nie po słu szeń stwo, brak sza cun ku, nie za do wo le nie, nie -
wier ność, kłó tli wość, nie na wiść, roz wo dy; nie od po wie dzial ność, za -
nie dby wa nie, obo jęt ność, nie utrzy my wa nie i nie wy cho wy wa nie
lub nie wła ści we wy cho wy wa nie dzie ci przez ro dzi ców; brak sza -
cun ku i mi ło ści dla ro dzi ców, nie po słu szeń stwo dzie ci, roz bi ja nie
do mo we go ży cia ro dzin ne go, po zo sta wia nie sta rych ro dzi ców bez
opie ki itp. W świe cie re li gii od ro ku 1877 znacz nie wzmo gło się
prze kleń stwo błęd nych dok tryn i prak tyk, co po twier dza ją na stę -
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pu ją ce fak ty: sze rze nie się po glą dów prze ciw ko oku po wi w po sta -
ci bez po śred nie go za prze cza nia mu, sa mo po jed na nia, uspra wie dli -
wie nia przez uczyn ki, chrze ści jań skiej na uki, spi ry ty zmu, ewo lu cjo -
ni zmu; pro pa go wa nie nie wia ry w po sta ci uni wer sa li stycz ne go sa -
mo po jed na nia, ra cjo na li zmu, wyż sze go kry ty cy zmu, ma te ria li -
zmu, ate izmu, agno sty cy zmu, pan te izmu, de izmu, po li te izmu,
zwięk szo ne go fa na tycz ne go sek ciar stwa; roz wi ja nie się ru chów
zjed no cze nio wych (kom bi na cjo ni zmu) w sek ciar stwie, pro te stan -
ty zmie, ka to li cy zmie i pro te stan ty zmie, ko ściel nic twie z po gań -
stwem i zre for mo wa nym ju da izmem; prze lot ne de gra du ją ce mo -
dy, le cze nie wia rą, okul tyzm, pseu do nau ka, ze świec cze nie, wzrost
nie uda nych prób re for my w po sta ci za ka zy wa nia na po jów al ko ho -
lo wych, ty to niu i nar ko ty ków, a tak że w re la cjach ro dzin nych, po -
li ty ce, prze my śle, ka pi ta le, wa run kach spo łecz nych itp.; sze rze nie
się ten den cji za prze cza nia na ukom ka płań stwa Bo że go, zwłasz cza
nie mal we wszyst kich kwe stiach zwią za nych z dwo ma zba wie -
nia mi, a osta tecz nie sze rze nie się re wo lu cjo ni zmu prze ciw ko na -
ukom i za rzą dze niom Bo ga wśród po świę co nych, uspra wie dli wio -
nych i no mi nal nych wy znaw ców. W tak zwa nym „spo łe czeń stwie”
uczu cie ka sto wo ści, osten ta cyj ność, luk su sy, py cha, for ma lizm, ry -
wa li za cja, za zdrość, mści wość, obo jęt ność wo bec po trze bu ją cych,
bez myśl ność, brak ce lu, próż ność, sa mo lub stwo i le ni stwo, sta le
na ra sta ją ce, są ob ja wa mi uci sku sza ta na. Wszyst kie te fak ty do wo -
dzą, że po cząw szy od ro ku 1877 sza tan wiel ce wzmógł ucisk klą twy,
by prze ciw dzia łać dzie łu dru gie go ad wen tu pro wa dzo ne mu przez
Je zu sa i Ko ściół w od nie sie niu do wy zwo le nia świa ta ze szpo nów
sza ta na. Zgod nie z ty pem (w.6-12) sza tan roz po czął ten pro ces
w ro ku 1877 i od tej po ry sta le go na si la. Ucisk ten re ali zu je przez
od wo ły wa nie się do sa mo lub stwa nie któ rych lu dzi, gdyż czy nie nie
tych złych rze czy słu ży ich in te re som. Tak więc uci ska nie dru gich
czy ni on ko rzyst nym dla nie któ rych – an ty ty picz nych Egip cjan,
swych sług. Spra wił, że wa run ki pa nu ją ce wśród lu dzi sprzy ja ją ta -
kie mu złu. Jest on więc praw dzi wym cie mięż cą, bez wzglę du na to,
jak bar dzo za an ga żo wa ne są w to czyn ni ki dru go rzęd ne.

(12) Twier dze nie fa ra ona (w.8), że Izra eli ci są le ni wi jest ty -
pem twier dze nia sza ta na, że lu dzie chcą zbyt ła twe go ży cia, pra -
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gnąc uwol nie nia z je go nie wo li oraz wol no ści, ja ką da je służ ba
Bo gu. Bez li to sne okru cień stwo fa ra ona, na ka zu ją ce go prze ło żo -
nym i nad zor com uci ska nie Izra eli tów więk szą i bar dziej wy czer -
pu ją cą pra cą (w.9), jest ob ra zem po le ce nia sza ta na, by wzmóc nie -
szczę ścia spro wa dza ne na lu dzi przez grzech, błąd, sa mo lub stwo,
świa to wość, pro ces umie ra nia oraz licz bę lu dzi wcho dzą cych
w stan śmier ci. An ty ty picz ni prze ło że ni otrzy ma li ta kie po le ce nie
od sza ta na przez bez po śred nie zgro ma dze nie ich do te go dia bel -
skie go dzie ła (Żyd. 2:15); na to miast re for ma to rzy (nad zor cy
nad ludź mi) otrzy ma li ta kie po le ce nie przez oko licz no ści, któ re
sza tan wpro wa dził w ich ży ciu na kil ka spo so bów: (1) przez ce lo -
we do pro wa dze nie ich do po pie ra nia te go, co dla kon ser wa ty -
stów wy da wa ło się ra dy kal ne i bar dzo sa mo lub ne, a na stęp nie
przez od wo ła nie się do sa mo lub nych in te re sów kon ser wa ty stów
ni we czą cych wy sił ki re for my, np. po pie ra nie bi me ta li zmu [sys -
tem pie nięż ny opar ty na dwóch me ta lach, zło cie i sre brze – przy -
pis tł.] przez p. Bry ana itp.; (2) przez do pro wa dze nie do więk sze -
go lub mniej sze go na ra że nia na nie po wo dze nie ich za sad i prak -
tyk re for my ze wzglę du na wy mo gi prak tycz ne – do raź ne ko rzy -
ści – co tak że spo tę go wa ło do tkli wość klą twy; (3) przez czy nie nie
bar dziej lub mniej ko rzyst nym dla nie któ rych z nich po rzu ce nia ich
agi ta cji na rzecz re for my; (4) przez po sta wie nie ich na ta kich sta no -
wi skach, któ re z mniej lub bar dziej sa mo lub nych wzglę dów po py -
cha ły ich do róż nic mię dzy ni mi; (5) przez udzie la nie im pew nych
nie wiel kich suk ce sów, gdy by ła te go po trze ba; (6) szcze gól nie zaś
przez cią głe su ge stie, we wnętrz ne i ze wnętrz ne, prze ma wia ją ce
do ich pra gnień kon ty nu owa nia ta kie go po stę po wa nia, ja kie go
on pra gnął. Po le ce nie fa ra ona (w.9), by prze ło że ni i nad zor cy znie -
chę ca li lu dzi do słu cha nia próż nych (do słow nie: zwod ni czych) słów,
in sy nu ując, że wła śnie ta ka by ła agi ta cja Moj że sza i Aaro na, jest ty -
pem po le ce nia sza ta na, by szcze gól ne trzy za ry sy klą twy (grzech,
błąd i śmierć) oraz re for ma tor scy przy wód cy wśród lu dzi przez
czy ny i na uki pró bo wa li oba lać pa ru zyj ne i epi fa nicz ne na uki Je -
zu sa i Ko ścio ła – do ty czą ce uwol nie nia na za wsze lu du Bo że go
od wła dzy i uci sku sza ta na – ja ko błęd ne, nie prak tycz ne, nie opar -
te na fak tach, nie roz sąd ne i nie bi blij ne.
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(13) Wyj ście prze ło żo nych i nad zor ców lu du jest ty pem
pro ce du ry sza ta na, przy po mo cy któ rej roz po czął on pierw -
szy etap wzmo żo ne go uci sku. Zwró ce nie się przez nich do lu -
dzi nie przed sta wia słów, lecz uci ska ją ce czy ny („czy ny mó -
wią gło śniej niż sło wa”), przy po mo cy któ rych wzmo żo ny
ucisk zo stał za uwa żo ny przez an ty ty picz ny Izra el. Przy kła -
dem mo że być sys tem jed nej zło tej wa lu ty w 1877 r., kie dy to
po raz pierw szy zo stał bo le śnie od czu ty, któ ry był mó wie -
niem o wzmo żo nym uci sku przez pięć form klą twy ja ko an -
ty ty picz nych prze ło żo nych, pod czas gdy re for ma to rzy za -
czę li agi to wać na rzecz środ ków ła go dzą cych, po cząw szy
od ro ku 1877, co zna la zło swój praw ny wy raz w ro ku 1878
w Usta wie Bland -Al li son. Przy kła dem te go w świe cie re li gij -
nym jest za ini cjo wa nie przez an ty ty picz ne go prze ło żo ne go
– błąd – ru chów pre mil le na ry zmu i post mil le na ry zmu w bar -
dziej kon ser wa tyw nych ko ścio łach no mi nal nych, a w tych
bar dziej li be ral nych – ru chu pre mil le na ry zmu gło szą ce go po -
wrót Chry stu sa w cie le, by za ło żyć kró le stwo w ce lu bło go sła -
wie nia tyl ko tych, któ rzy bę dą w tym cza sie ży li. Środ ki zmie -
rza ją ce w po dob nym kie run ku zo sta ły pod ję te tak że na po lu
nie pra wo ści, spo łe czeń stwa, pań stwa, ko ścio ła no mi nal ne -
go, ro dzi ny itd. Sło wa prze ło żo nych i nad zor ców: „Tak mó -
wi fa ra on” (w.10) ilu stru ją fakt, że ele men ty klą twy oraz re -
for ma to rzy swo imi czy na mi do wo dzi li, że praw dzi wym źró -
dłem ich za bie gów jest sza tan i dzia ła nie wy ni ka ją ce z za sad
sza ta na. Stwier dze nie (w.10): „Ja nie bę dę wam da wał sło my”
przed sta wia to, jak od po wied nie czy ny gło si ły, że nie bę dzie
już przy zwo le nia na wcze śniej szą względ ną ła god ność klą -
twy. Ich po le ce nie dla lu dzi (w.11): „Sa mi idź cie, zbie raj cie so -
bie sło mę, gdzie znaj dzie cie” ob ra zu je ich czy ny po py cha ją -
ce lu dzi do głęb sze go i więk sze go uci sku. Sło wa (w.11):
„z pra cy wa szej ni cze go się nie uj mie” przed sta wia ją czy ny,
po przez któ re po ka zy wa li oni, że ża den z do tych cza so wych
uci ska ją cych ele men tów klą twy – grzech, błąd, sa mo lub stwo,
świa to wość i śmierć – nie zo sta nie od ję ty. Ce lem sza ta na by -
ło za tem dal sze dzia ła nie ja ko te go, któ ry miał wła dzę śmier -
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ci w sto so wa niu wcze śniej szych me tod wy ko ny wa nia klą -
twy i do da wa niu ko lej nych.

(14) Roz pro sze nie się lu du po ca łym Egip cie w ce lu zbie ra -
nia sło my (w.12) ob ra zu je roz po wszech nie nie się w ca łym
obec nym złym świe cie wzmo żo ne go ry go ru klą twy w cza sie
Pa ru zji i Epi fa nii oraz do tknię cie ty mi no wy mi nie szczę ścia mi
ca łe go lu du Bo że go. Za miast sło my, któ rej wła ści cie le nie chcie -
li udzie lać, lud szu kał ścier ni (w.12), któ ra by ła dla nie go ła -
twiej sza do zdo by cia od sło my. Po ka zu je to, jak ci co raz bar -
dziej uci ska ni chwy ta li się środ ków ła go dzą cych, któ re choć
po więk sza ły zło klą twy po nad to, czym by ło ono przed Żni -
wem, jed no cze śnie da wa ły na dzie ję na pew ną ulgę od gor sze -
go, wszę dzie czy ha ją ce go zła. Po na gla nie lu du przez prze ło żo -
nych (w.13) przed sta wia przy śpie sze nie klą twy, co w co raz
więk szym stop niu ma oczy wi ście miej sce po cząw szy od ro ku
1877. Jest to wi docz ne w na ra sta ją cym przy pły wie zła w pań -
stwie, ko ście le (no mi nal nym), ro dzi nie, fi nan sach, prze my śle,
han dlu, spo łe czeń stwie, świe cie prze stęp czym, trans por cie,
rol nic twie, świe cie pra cy, ra dy ka li zmie, edu ka cji, na uce, mi li -
ta ry zmie, pa cy fi zmie, efek tyw nych me to dach itp. Bez li to sne
i nie prze rwa ne pa no wa nie po wszech ne go i wzra sta ją ce go sa -
mo lub stwa, prze ma wia ją ce gło śniej niż sło wa, wy ma ga od lu -
dzi, by w peł ni – do ostat niej odro bi ny („wy ko nuj cie ro bo tę wa -
szą, plan każ do dzien ny” – w.13) – prze cho dzi li przez wzmo -
żo ne for my i ry go ry klą twy, bę dą ce do dat kiem do tych jej
form, któ re ist nia ły przed Żni wem aż do 1877 ro ku. Wszyst kie
z tych do dat ko wych form wzmo żo nej klą twy wza jem nie się
po tę gu ją. Grzech, błąd i śmierć wzma ga ją się od dziel nie oraz
przez wza jem ne od dzia ły wa nie na sie bie. Bi cie nad zor ców
(w.14) jest ty pem nę ka nia re for ma to rów przez sa mo lub stwo,
świa to wość, grzech, błąd i śmierć. Szka lo wa nie i opo zy cja wo -
bec ta kich re for ma to rów jak Law son, Bry an, La Fol let te, Wil -
lard, Com stock, Whe eler i McBri de w świe cie fi nan sów, po li -
ty ki i mo ral no ści; ta kich jak Mit chell, Gom pers, Mur ray i Gre -
en w świe cie związ ków za wo do wych; ta kich jak Debs, Mac Do -
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nald, Liebk necht, Toł stoj w świe cie so cja li zmu jest przy kła -
dem te go, jak grzech, obec ny w lu dziach, bił tych re for ma to -
rów. Ich wła sne błę dy spra wia ły, że błą dzi li, po peł nia jąc ka ta -
stro fal ne po mył ki, w więk szo ści przy pad ków do pro wa dza ją -
ce ich do przed wcze snej śmier ci. W ten spo sób bi to an ty ty picz -
nych nad zor ców. Przy pad ki te ilu stru ją zdra dziec kie kno wa -
nia sza ta na, któ ry przez pięć form klą twy, ja ko an ty ty picz -
nych prze ło żo nych, oso bi ście bił nad zor ców, któ rych po sta wił
nad ludź mi, by uci skać ich aż do krań co wo ści.

(15) Żą da nie prze ło żo nych (w.14), aby nad zor cy po da li
po wód nie do star cze nia wczo raj ani dzi siaj wy ma ga nej licz by
ce gieł, jak czy ni li to wcze śniej, ob ra zu je dzia ła nia klą twy ga -
nią ce re for ma to rów za to, że sa mi nie do świad cza ją wy star -
cza ją co du żo uci sku, a tak że za to, że nie wy star cza ją co uci ska -
ją lud Bo ży, co by ło spo wo do wa ne tym, że ich wy sił ki re for -
ma tor skie mia ły ten den cje uwal nia nia lu dzi od pew nej mia -
ry klą twy. Wczo raj od no si się do cza su za prze sta nia przez
Izra eli tów tak cięż kiej pra cy po po da niu pierw sze go po sel -
stwa, po cząw szy od 1874 do kwiet nia 1877. Dzi siaj od no si się
do cza su po kwiet niu 1877. Po win ni śmy bo wiem pa mię tać, że
wy peł nie nie te go ob ra zu się ga koń ca Epi fa nii. Cier pie nia re -
for ma to rów po bu dza ły ich do bar dziej wy tę żo nych i wspól -
nych pu blicz nych wy sił ków zwal cza nia zła klą twy, przy czym
każ da z grup zwal cza ła wy bra ne przez sie bie szcze gól ne for -
my zła, któ rym się sprze ci wia ła. Te bar dziej wy tę żo ne
i wspól ne dzia ła nia pu blicz ne są po ka za ne w ty pie w skar że -
niu się przez nad zor ców lu du do fa ra ona (w.15-18) na złe
trak to wa nie, na brak po wo dze nia oraz na cier pie nia spro wa -
dza ne na nich przez złych prze ciw ni ków, któ rych grze chy, sa -
mo lub stwo, świa to wość i błę dy, w po łą cze niu z grze cha mi,
sa mo lub stwem, świa to wo ścią i błę da mi sa mych re for ma to -
rów, nę ka ły tych dru gich, gnę biąc ich w pro ce sie śmier ci. Ich
cier pie nia wśród wzmo żo nych form klą twy prze ma wia ją
w czy nach, bę dąc an ty ty pem skarg nad zor ców, że cho ciaż
sło ma nie by ła do star cza na (w.16) dla nich i dla ich pod wład -
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nych, oni sa mi i ich pod wład ni mu szą wy ra biać ty le sa mo ce -
gieł, co wte dy, gdy sło ma by ła do star cza na.

(16) Na pod sta wie oskar że nia prze ło żo nych z wer se tu 14 oraz
na pod sta wie słów nad zor ców z wer se tu 15 wnio sku je my, że
nad zo ru ją cy znie wo lo nych Izra eli tów po za pil no wa niem nie -
wol ni ków tak że sa mi mu sie li wy ra biać ce gły. Jest to oczy wi ście
wi docz ne i w an ty ty pie. Przy wód cy re for ma tor scy nie tyl ko bo -
wiem mie li za da nie nad zo ro wa nia lu du Bo że go uci ska ne go sa -
mo lub stwem, świa to wo ścią, grze chem, błę dem i śmier cią, lecz
sa mi tak że mu sie li prze cho dzić ucisk z rąk tych an ty ty picz nych
prze ło żo nych. Czyn ne pro te sty, czę sto po łą czo ne ze sło wa mi,
prze ciw ko tym an ty ty picz nym uci skom są an ty ty pem py ta nia
nad zor ców za da ne go fa ra ono wi: „Dla cze go tak po stę pu jesz ze
słu ga mi swo imi?” Sło wa: „Słu dzy twoi są bi ci” przed sta wia ją
czyn ne i słow ne pro te sty prze ciw ko uci sko wi, ja ki grze chy i błę -
dy ich wła sne oraz in nych, a tak że pro ces umie ra nia, spro wa dził
na re for ma to rów. Przy kła dem ta kich an ty ty picz nych pro te stów
jest słow ny i czyn ny pro test p. Bry ana prze ciw ko uci sko wi wy ni -
ka ją ce mu ze złe go trak to wa nia, ja kie spro wa dzi ły na nie go
grzesz ność i błę dy p. Dar row w cza sie ewo lu cyj ne go pro ce su
w Day ton, Tenn., w ro ku 1925, pro wa dzą ce go do je go rze czy wi -
stej śmier ci. To, że nad zor cy ob cią ża li wi ną lu dzi fa ra ona, szcze -
gól nie je go prze ło żo nych (w.16), przed sta wia pu blicz ne słow ne
i czyn ne ob cią ża nie przez re for ma to rów wi ną an ty ty picz nych
Egip cjan, szcze gól nie grze chu, błę du i śmier ci, dzia ła ją cych przez
an ty ty picz nych Egip cjan. To wła śnie te wy sił ki nad zor ców, zmie -
rza ją ce do przy nie sie nia ulgi Izra elo wi, po zwo li ły nam zro zu -
mieć, że są oni ty pem re for ma to rów.

(17) Od po wiedź fa ra ona (w.17,18) w ty pie i an ty ty pie ozna -
cza to sa mo, co za uwa ży li śmy po wy żej w cza sie roz wa ża nia wer -
se tów 7 i 8, któ re on tu taj przy wo łu je, po wta rza jąc jed no cze śnie
sło wo „próż nu je cie” w ce lu pod kre śle nia tej my śli w ty pie i an -
ty ty pie. Nie po trzeb ne są za tem dal sze wy ja śnie nia tych wer se -
tów. Po dob nie jak w wer se tach 7 i 8, od po wie dzi tej udzie lił on
oczy wi ście czy na mi, a nie sło wa mi. Do strze że nie przez nad zor -
ców (w.19) swej cięż kiej sy tu acji jest ty pem te go, że po wie lu
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gorz ko roz cza ro wu ją cych do świad cze niach re for ma to rzy zro zu -
mie li da rem ność swych wy sił ków re for my, a na wet wię cej niż ich
da rem ność, po nie waż ich naj lep sze wy sił ki do pro wa dzi ły je dy -
nie do jesz cze więk szych nad użyć. Jest to wy raź nie wi docz ne
w fi nan so wej sy tu acji świa ta oraz pro hi bi cji na Pół no cy, gdzie nie -
le gal ny han del al ko ho lem u wie lu, szcze gól nie u mło dzie ży, do -
ko nał więk sze go spu sto sze nia niż karcz ma. Po nie waż dru ga po -
ło wa wer se tu 19 jest po wtó rze niem dru giej po ło wy wer se tu 11,
nie bę dzie my tu taj po wta rzać te go wy ja śnie nia, lecz od sy ła my
bra ci do ko men ta rzy po da nych po wy żej na te mat wer se tu 11. Jak
po roz mo wie z fa ra onem nad zor cy spo tka li ocze ku ją cych Moj że -
sza i Aaro na, tak po każ dym ogól nym wy sił ku re for my i je go fia -
sku (ja ko an ty ty pu roz mo wy z fa ra onem) re for ma to rzy wcho dzi -
li w kon takt z ocze ku ją cym Je zu sem i ocze ku ją cym Ko ścio łem, tj.
do cho dzi ło do wy mia ny po glą dów mię dzy re for ma to ra mi a Je -
zu sem i Ko ścio łem, przy czym Je zus prze ma wiał przez Ko ściół.
Wspa nia łą te go ilu stra cję ma my w ro ku 1897, gdy p. Bry an zo stał
po ko na ny w swych wy sił kach re for ma tor skich w związ ku z wol -
nym bi ciem sre bra, w je go kam pa nii pre zy denc kiej w ro ku 1896,
kie dy to Je zus i Ko ściół spo tka li się z nim w „The Cries of the Re -
apers” [„Wo ła nia żeń ców”], roz dzia le IV to mu pa ru zyj ne go, któ -
ry uka zał się w 1897 ro ku. Ści śle mó wiąc, roz dział ten, któ ry uka -
zał się ja ko Straż ni ca (1 paź dzier ni ka 1896, Do da tek Straż ni cy nr
19), zo stał roz po wszech nio ny przez Na ro do wy Ko mi tet De mo -
kra tycz ny w licz bie 100 000 eg zem pla rzy ja ko część ich li te ra tu ry
w kam pa nii na rzecz sta no wi ska p. Bry ana. Jed nak po da na tam
na pod sta wie Jak. 5:1-8 za po wiedź fia ska je go wy sił ków spra wi -
ła, iż on i in ni uwa ża li, że szko dzi to je go spra wie. Ich roz cza ro -
wa nie spra wi ło, że czyn nie wi ni li Pa na i praw dzi wy Ko ściół
(w.21) za wzra sta ją ce zło.

(18) Ży cze nie nad zor ców (w.21), by Je ho wa zba dał i osą dził
Moj że sza i Aaro na ja ko źró dło pro ble mów, pod że ga ją cych fa ra -
ona i je go sług prze ciw ko nim, przed sta wia re for ma to rów uwa -
ża ją cych Ko ściół, w rze czy wi sto ści dzia ła ją cy ja ko rzecz nik Je zu -
sa, za źró dło pro ble mów i po tę pia ją cych go za to, że szko dzi
spra wie re for my przez po bu dza nie złych prze ciw ni ków i wa -
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run ków prze ciw ko ich dzie łu re for my. Pra gnę li i mo dli li się oni,
by Bóg zba dał i osą dził tych, któ rzy w rze czy wi sto ści by li Bo skim
Chry stu sem. Re for ma to rzy – pew ni, iż ma ją ra cję – mo gli uwa -
żać tych, któ rzy w rze czy wi sto ści by li Bo skim Chry stu sem,
za wro gów spra wie dli wo ści, czu jąc się uspra wie dli wie ni w mo -
dle niu się i pra gnie niu Bo skie go prze kleń stwa, co po ka zy wa li
swo imi czy na mi! Co za ostrze ga ją cy przy kład nad mier nej pew -
no ści sie bie i za ro zu mia ło ści! W jak że oczy wi sty spo sób re for ma -
to rzy są tu taj zde ma sko wa ni ja ko szu ka ją cy po pu lar no ści („że -
ście nas zo hy dzi li”), na wet wśród bez boż nych! Nie po pu lar ność
wśród bez boż nych po win na być słusz nie uwa ża na ja ko od zna -
cze nie za za słu gu ją cą na wy róż nie nie służ bę, udzie la ne przez
oce nia ją ce go Je ho wę tym, któ rzy są wier ni Je go spra wie. Wie lu
za sta na wia ło się, dla cze go ci re for ma to rzy nie przy szli do praw -
dy. Wer set 21 – po ka zu ją cy, iż by li oni opor tu ni sta mi, ka me le -
ona mi, łak ną cy mi po pu lar no ści na wet wśród bez boż nych – do -
wo dzi, że bra ko wa ło im nie zbęd nej po ko ry, pra gnie nia spra wie -
dli wo ści, ci cho ści, uczci wo ści, do bro ci, czci i świę to ści. Po raz ko -
lej ny wi dzi my tu taj, że nie wszyst ko, co się świe ci, jest zło tem.
Sło wa nad zor ców, że Moj żesz i Aaron wło ży li miecz w rę ce fa -
ra ona i je go sług, by ich za bił, są ty pem te go, jak re for ma to rzy
sło wem i czy nem de kla ro wa li, że ci, któ rzy w rze czy wi sto ści
by li Chry stu sem i Ko ścio łem, da wa li ich cie mięż com ar gu men -
ty oba la ją ce ich sta no wi sko. Sto sow ny jest przy pa dek p. Bry ana,
przy to czo ny po wy żej. Na sza od mo wa an ga żo wa nia się w dzia -
łal ność w slum sach, na wra ca nie, pro hi bi cję, re for my spo łecz ne,
do bre oby wa tel stwo itp., po łą czo na z pod kre śla niem przez nas
od mien no ści na szej mi sji i sto sun ko wej da rem no ści po dej mo -
wa nia obec nie re for my oraz gło sze nie Kró le stwa ja ko je dy ne go
le kar stwa na obec ne zło, jak rów nież po świę ca nie na sze go cza -
su i sił dzie łu Pa na – zo sta ły uzna ne przez re for ma to rów
za wkła da nie ar gu men tów prze ciw ko nim w rę ce dia bła i złych
lu dzi w ce lu ich oba le nia.

(19) Po wrót Moj że sza (w.22) do Pa na z do nie sie niem o wi -
docz nym nie po wo dze niu przed sta wia na sze go Pa na zda ją ce -



88 E x o d u s

go przed Bo giem re la cję z fak tu, że wy sił ki pu blicz ne wy da ją
się być bez owoc ne. Smu tek Moj że sza w wy ni ku po gor sze nia
się sy tu acji dla lu du Bo że go z po wo du zle co ne go mu przez Bo -
ga dzie ła ich uwol nie nia, pro wa dzą ce go jak do tąd do prze ciw -
nych skut ków od tych, ja kie by ły po żą da ne i za mie rzo ne, po -
ka zu je współ czu ją ce ser ce na sze go Pa na, smu cą ce się z po wo -
du tym cza so wo gor szych wa run ków lu du Bo że go w wy ni ku
zle co nej Mu przez Bo ga pró by ich wy zwo le nia, któ ra po zor nie
po gor szy ła sy tu ację, za miast osią gnąć po żą da ną i za mie rzo ną
po pra wę wa run ków. To pe łen współ czu cia smu tek na sze go
Pa na, a nie Je go sło wa, by ły an ty ty pem py tań i słów Moj że sza
do Je ho wy z wer se tów 22 i 23. Po mi mo fak tu, że za rów no Moj -
żesz, jak i Je zus zo sta li wcze śniej ostrze że ni o po cząt ko wym
bra ku po wo dze nia w kon tak tach z fa ra onem (2 Moj. 3:19,20;
4:21-23), ich głę bo ka mi łość i współ czu cie dla lu du Bo że go
spra wi ły, że bar dzo ich smu cił ten wzmo żo ny ucisk. Wer se ty
22 i 23 uka zu ją nam głę bo ką mi łość i współ czu cie dla uci ska ne -
go ty picz ne go i an ty ty picz ne go lu du Bo że go, od czu wa ne ko -
lej no przez ty picz ne go i an ty ty picz ne go Moj że sza. Dla nas sa -
mych du żo po cie chy jest w my śli, że ma my współ czu ją ce go
Naj wyż sze go Ka pła na i Wo dza, któ ry nie po zo sta je nie wzru -
szo ny wo bec na szych sła bo ści (Żyd. 2:17,18; 4:14,15). Mi łość
i współ czu cie, ja kich nasz Pan na uczył się w od nie sie niu do nas
za dni Swo je go cia ła, wciąż w Nim po zo sta ją i upraw nia ją Go
do urzę du Naj wyż sze go Ka pła na, od po wied nie go dla nas
w na szych po trze bach (Żyd. 5:7-9). Roz wa ża nia te wspól nie
z in ny mi po win ny nas uchro nić przed słab nię ciem (Żyd. 12:3)
i po bu dzać do te go, by śmy z uf no ścią przy cho dzi li do tro nu ła -
ski w ce lu uzy ska nia mi ło sier dzia i zna le zie nia ła ski ku po mo -
cy w chwi li po trze by (Żyd. 4:16), gdyż On „za wsze ży je, aby
orę do wać za na mi” (Żyd. 7:25), tak jak jest to ty picz nie po ka -
za ne w wer se tach 22 i 23. Ty picz ny i an ty ty picz ny Moj żesz po -
ka zu ją jed nak, jak trud no jest na wet naj lep szym isto tom znieść
bez smut ku od wle ka nie w cza sie bar dzo po żą da nej na dziei
– „nie wy ba wi łeś lu du twe go”. Z wer se tów 22 i 23 do brze mo -
że my uczyć się lek cji współ czu cia, mi ło ści, pra gnie nia prak tycz -
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nych re zul ta tów z pod ję tych wy sił ków, li cze nia się z tym cza -
so wy mi po raż ka mi, cier pli wo ści wśród od wle ka nej na dziei,
mo dle nia się o dzie ło Pa na, uf no ści w mó wie niu Bo gu
o wszyst kich świę tych uczu ciach na sze go ser ca oraz uf no ści
i ko rzy sta nia ze służ by na sze go Pa na ja ko Naj wyż sze go Ka pła -
na za nas dla na sze go roz wo ju.

(20) Prze cho dzi my obec nie do ana li zy 2 Moj. 6. Ostat nie
dwa wer se ty 2 Moj. 5 zwró ci ły na szą uwa gę na to, z ja kim bó -
lem Moj żesz (i Chry stus) przy ję li wzmo żo ny ucisk lu du, bę dą -
cy wy ni kiem ich pierw szych wy sił ków wy zwo le nia. 2 Moj. 6:1-
13 po ka zu je re ak cję Bo ga w po sta ci za chę ca nia Je go ty picz ne go
i an ty ty picz ne go Po słań ca. Je śli fa ra on są dził, że po ra dzi so bie
z Bo giem Izra ela, po przez gorz kie do świad cze nie miał po znać,
że jest ina czej, co jest ty pem po glą du sza ta na, że mo że so bie po -
ra dzić z Bo giem an ty ty picz ne go Izra ela, z Bo giem ca łe go
wszech świa ta. Do świad cze nie mia ło go jed nak na uczyć, że jest
ina czej. Ty picz na za chę ta udzie lo na przez Bo ga Moj że szo wi
(w.1) re pre zen tu je za chę tę, ja kiej Bóg udzie lił na sze mu Pa nu
w Je go współ czu ją cej tro sce z po wo du wzmo żo nej su ro wo ści
klą twy na rzu co nej przez sza ta na, by prze ciw dzia łać pierw szym
wy sił kom na sze go Pa na w ce lu wy zwo le nia an ty ty picz ne go
Izra ela. Je śli fa ra on i sza tan pod ję li kro ki prze ciw dzia ła ją ce, Bóg
miał pod jąć prze ciw ko nim środ ki zde cy do wa nie bar dziej sku -
tecz ne, za rów no w ty pie jak i an ty ty pie („Te raz uj rzysz, co uczy -
nię fa ra ono wi”). Tak jak Moj żesz nie znał z gó ry wszyst kich
szcze gó łów do ty czą cych Bo skich środ ków, ja kie miał pod jąć
prze ciw ko fa ra ono wi („Te raz uj rzysz”), tak nasz Pan przed dru -
gim ad wen tem nie otrzy mał od Bo ga wie dzy na te mat wszyst -
kich szcze gó łów Bo skich środ ków, ja kie mia ły być pod ję te prze -
ciw ko sza ta no wi w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii na sze go Pa na. Tak
jak wie le z nich zo sta ło po zo sta wio nych do wy ja śnie nia Moj że -
szo wi do pie ro po pod ję ciu przez nie go rze czy wi ste go dzie ła
wy zwa la nia Izra ela – i to do pie ro wte dy, gdy mia ły one być
wpro wa dzo ne w czyn – tak wie le szcze gó łów, ja kie nasz Pan
miał wy ko nać w cza sie mi sji dru gie go ad wen tu, by ło przed Nim
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skry tych do cza su wpro wa dze nia ich w czyn. Dla te go Je go smu -
tek z po wo du zwięk szo ne go cier pie nia Izra ela w wy ni ku wzmo -
żo nej klą twy, zręcz nie wy ko rzy sty wa nej przez sza ta na, zo stał
usu nię ty przez ob ja wie nie Mu przez Je ho wę, że po ko na prze -
ciw dzia ła ją ce kro ki sza ta na i przez ma ni fe sta cję wiel kiej mo cy
(„sil ną rę ką”; w.1) zmu si go nie tyl ko do wy pusz cze nia lu du
Bo że go, lecz że zro bi to tak zde cy do wa nie, że sza tan wy pę dzi go
ze swe go kró le stwa ciem no ści, tak jak w ty pie fa ra on nie tyl ko
ze zwo lił Izra elo wi odejść, lecz pra gnąc usu nąć spra wia ją cych
kło po ty nie wol ni ków, wy rzu cił ich, by po zbyć się tych, któ rzy
mie li ta kie go do kucz li we go Bo ga, ja kim oka zał się Bóg Izra ela
wo bec upar te go fa ra ona i je go lu du.

(21) Po wtó rze nie my śli w wer se cie 2, za war te w sło wach:
„mó wił Bóg do Moj że sza i rzekł do nie go”, ma na ce lu po ło że -
nie na ci sku, a wy po wie dzia ne sło wa z pew no ścią na to za słu -
gi wa ły: „Jam Je ho wa”. Jest to ty pem te go, jak po za pew nie niu
Je zu sa (w.1), że zmu si sza ta na do uzna nia wo li Je ho wy w kwe -
stii wy zwo le nia lu du Bo że go, Bóg pod kre ślił to bar dzo wy -
raź nie Swy mi sło wa mi – sło wa mi, któ re z po wo du te go, co za -
po wia da ły, słusz nie za słu gi wa ły na pod kre śle nie. Sło wa Bo ga
do Moj że sza: „Jam Je ho wa” przed sta wia ją to, że po przez Swe
przy mio ty isto ty i cha rak te ru Bóg za pew nił Je zu sa, iż do pil nu -
je, by wy zwo le nie na stą pi ło we wła ści wym cza sie. W ten spo -
sób zo bo wią zał się przez wszyst ko, czym był i co mógł uczy nić,
że zre ali zu je Swój za miar. Skon tra sto wa nie przez Bo ga ob ja -
wie nia sie bie (w.3) Abra ha mo wi, Iza ako wi i Ja ku bo wi je dy nie
ja ko Wszech moc ne go z ob ja wie niem sie bie Moj że szo wi ja ko
sa mo eg zy stu ją ce go Bo ga do sko na łe go cha rak te ru jest ty pem
skon tra sto wa nia przez Bo ga rze czy wi ste go ob ja wie nia się w Je -
go mi ło ści Je zu so wi i Ko ścio ło wi w Żni wie Ży dow skim ja ko
Wszech moc ne go z rze czy wi stym ob ja wie niem się Je zu so wi
i Ko ścio ło wi w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii w Je go mi ło ści, ja ko sa -
mo eg zy stu ją ce go Bo ga – w do sko na łej mą dro ści, spra wie dli -
wo ści, mi ło ści i mo cy. Mię dzy ty mi dwo ma rze czy wi sty mi ob -
ja wie nia mi w dwóch Żni wach jest wy raź na róż ni ca. W Ży -
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dow skim Żni wie bar dziej ujaw nia ła się Bo ska moc, dzia ła ją ca
w Je go fak tycz nym ob ja wia niu się, jak na przy kład jest to po -
ka za ne w pierw szym zwie rzę ciu, sym bo li zu ją cym moc, wo ła -
ją cym „Chodź” przy otwie ra niu pierw szej pie czę ci (Obj. 6:1;
por. z w.3,5,7 oraz Obj. 4:6,7). W Żni wie Ewan ge lii wszyst kie
Bo skie przy mio ty isto ty i cha rak te ru (Je ho wa) są rze czy wi ście
ob ja wia ne ja ko har mo nij nie dzia ła ją ce w ce lu po myśl ne go
uwień cze nia Bo skie go za mie rze nia na Wiek Ewan ge lii, z więk -
szym na ci skiem od te go, ja ki był po ło żo ny w rze czy wi stym ob -
ja wie niu Ży dow skie go Żni wa. O ileż wspa nial szym bla skiem
świe ci Bo ska mą drość (a w mia rę po stę po wa nia Epi fa nii bę dzie
świe ci ła co raz bar dziej) więk szą ilo ścią praw dzi we go świa tła
obec ne go Żni wa w po rów na niu ze świa tłem Żni wa Ży dow -
skie go! To sa mo do ty czy Je go spra wie dli wo ści, mo cy i mi ło ści,
któ re lśnią więk szy mi dzie ła mi obec ne go okre su dru gie go ad -
wen tu, w po rów na niu z dzie ła mi pierw sze go ad wen tu. To
wła śnie dla te go o rze czy wi stym ob ja wie niu Bo ga w Żni wie
Ży dow skim moż na po wie dzieć, że uka za ło Je zu so wi i Ko ścio -
ło wi słab sze po ję cie o Bo gu w Je go mi ło ści, bę dą ce pod sta wą
wy ra że nia Bóg Wszech mo gą cy, na to miast rze czy wi ste ob ja wie -
nia Pa ru zji i Epi fa nii wła ści wie ob ja wia ją Go Je zu so wi i Ko ścio -
ło wi w Je go mi ło ści – ja ko sa mo eg zy stu ją ce go Bo ga do sko na -
łej mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy. Po szcze gó ły
na te mat imie nia Je ho wa, za war te go w tym wer se cie, od sy ła my
czy tel ni ków do roz wa żań na ten te mat 2 Moj. 3:13-15 w po -
przed nim roz dzia le.

(22) Od nie sie nia do Przy mie rza Po twier dzo ne go Przy -
się gą w je go ziem skich i nie biań skich za ry sach, ty picz nie
przed sta wio ne w wer se cie 4, oraz od nie sie nia do Bo skie go
współ czu cia dla wzdy cha ją ce go Izra ela, a tak że od no wio nej
obiet ni cy wy peł nie nia Przy mie rza i wy zwo le nia go z wiel ką
mo cą oraz do pro wa dze nia do Ka na anu, przed sta wio ne
w wer se tach 5-8, zo sta ły wy ja śnio ne w ty pie i an ty ty pie
przy oka zji 2 Moj. 2:23-25; 3:6-10,16-19. Nie mu si my za tem
po wta rzać tych wy ja śnień tu taj. Te raz w ty pie i an ty ty pie
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wy ja śni my tyl ko ta kie za ry sy z wer se tów 4-8, któ re nie zo sta -
ły wspo mnia ne w po wy żej przy to czo nych wer se tach. Ele -
ment ta ki wy stę pu je w wer se cie 6, w wy ra że niu „w ra mie niu
wy cią gnię tym i w są dach wiel kich”. Wy ra że nie to ozna cza
jaw nie wy ra żo ną i uży wa ną moc oraz sro gie ka ry, co uwi -
docz ni ło się w sce nach z la ska mi z 2 Moj. 7, w dzie się ciu
pla gach oraz w znisz cze niu Egip cjan w Mo rzu Czer wo nym.
Ma my na dzie ję w od po wied nim cza sie po dać ty picz ne i an -
ty ty picz ne zna cze nie tych rze czy. Ko lej ny ta ki ele ment mo -
że my zna leźć w wer se cie 7, w Bo skiej obiet ni cy uzna nia Izra -
ela za Je go lud oraz za ofe ro wa niu się Izra elo wi, by być je go
Bo giem, co jest ty pem za ofe ro wa nia przez Bo ga an ty ty picz -
ne mu du cho we mu i ziem skie mu Izra elo wi przy wi le ju sta nia
się Je go lu dem oraz za ofe ro wa nia Sie bie, by być ich Bo giem
i w ten spo sób wza jem nie miesz kać w związ kach Przy mie rza
Po twier dzo ne go Przy się gą. Za pew nie nie Izra ela (w.7), iż po -
zna, że to Je ho wa jest je go Bo giem, przed sta wia to, że w Pa -
ru zji, Epi fa nii i w Ty siąc le ciu Bóg teo re tycz nie i rze czy wi ście
tak ob ja wi się an ty ty picz ne mu Izra elo wi, iż po zna on, że je -
go Bóg jest sa mo eg zy stu ją cym Bo giem, do sko na łym w mą -
dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści. Ca ły ten frag ment
(w.1-8) ob ra zu je po cie chę i za chę tę, opar te na Przy mie rzu Po -
twier dzo nym Przy się gą, udzie lo ne przez Bo ga na sze mu Pa -
nu wśród roz cza ro wu ją cych do świad czeń, ma ją cych swój
po czą tek w ro ku 1877, w wy ni ku na si le nia klą twy przez sza -
ta na. God ne pod kre śle nia jest to, że Bóg za rów no po cie sza,
jak i za chę ca obiet ni ca mi Przy mie rza na wet uwiel bio ne go Je -
zu sa. Kie dy kol wiek za tem czu je my się przy gnę bie ni, znie -
chę ce ni, stra pie ni lub uci śnie ni w ja ki kol wiek in ny spo sób,
uczmy się sto so wać wo bec sie bie, ja ko wier nych w po świę -
ce niu, obiet ni ce Przy mie rza (1 Moj. 22:16-18), po twier dzo ne
wo bec nas przez przy się gę sa me go Je ho wy. Znaj dzie my
w nich wy star cza ją co du żo po cie sze nia, za chę ty i si ły (Żyd.
6:13-20). God ne uwa gi jest tak że to, że gdy Bóg po cie szył
i za chę cił na sze go Pa na (w.1-5), po le cił Mu udzie lać tej sa mej
po cie chy i za chę ty an ty ty picz ne mu Izra elo wi (w.6-8), tak jak
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w tych wer se tach udzie lił Moj że szo wi ty picz ne go po cie sze -
nia, a na stęp nie po le cił mu prze ka zać je Izra elo wi. Czyń my
tak wo bec sie bie, gdy udzie li nam On już Swej ob fi tej po cie -
chy i za chę ty. Pro si my za uwa żyć, że Bóg po now nie pod kre -
śla tu taj Przy mie rze Po twier dzo ne Przy się gą.

(23) Bóg bar dzo sto sow nie po wie dział, że Izra el (w.7) po zna
Go ja ko Je ho wę, któ ry wy pro wa dza go spod cię ża rów Egip -
cjan. Te go bo wiem na le ża ło się spo dzie wać: że Bóg – któ re go
na tu ra ma ta kie przy mio ty isto ty i któ re go cha rak ter ma ta kie
ła ski, ja kie po sia da Je ho wa – oka że się Przy ja cie lem i Wy zwo -
li cie lem Swe go uci ska ne go lu du od je go cie mięż ców i że w ta -
kiej funk cji zo sta nie On uzna ny przez nie go ja ko Je ho wa, je -
go Bóg. Po dob nie an ty ty picz ny Izra el, do strze ga ją cy i do świad -
cza ją cy przy ja ciel skie go i wy zwa la ją ce go dzia ła nia Bo ga
na rzecz Ko ścio ła i świa ta, w ten spo sób po zna, że Bo giem je -
go przy mie rza na praw dę jest Je ho wa – pod każ dym wzglę dem
do sko na ły w Swych wszyst kich przy mio tach isto ty i cha rak te -
ru, swym bla skiem ob ja wia ją cych Go w Je go na tu rze i cha rak -
te rze po przez wspa nia łe dzie ło wy zwa la nia i wzmac nia nia Je -
go lu du w obro nie przed cie mięz ca mi – obec nie i pod ko niec
na stęp ne go Wie ku. Za praw dę cen ne są dla nas cie mię żo nych
za pew nie nia obie ca ne go nam dzie dzic twa nie biań skie go Ka na -
anu; cen ne dla cie mię żo ne go świa ta są za pew nie nia do ty czą -
ce obie ca ne go dzie dzic twa w raj skim Ka na anie, po ka za ne w ty -
pie przez zna cze nie dla cie mię żo ne go Izra ela za pew nień o je -
go obie ca nym dzie dzic twie w ziem skim Ka na anie (w.8). Przy -
się ga zło żo na Abra ha mo wi, Iza ako wi i Ja ku bo wi przed sta wia
przy się gę do łą czo ną do Przy mie rza (1 Moj. 22:16-18), w od nie -
sie niu do Bo ga, zwłasz cza w Je go przy mio cie mi ło ści (Abra ha -
mie), zło żo ną Je zu so wi (Iza ako wi) oraz Ko ścio ło wi (Ja ku bo -
wi). Jak że po cie sza ją cą jest dla nas ta przy się ga, szcze gól nie
w tych wiel kich i bo le snych pró bach, w któ rych ata ko wa ni je -
ste śmy przez wszyst ko to, co ziem skie! Za praw dę jest ona,
umi ło wa ni, ko twi cą na szej du szy – za rów no pew ną, jak i trwa -
łą, wcho dzą cą po za za sło nę, za któ rą wszedł dla na sze go do -
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bra Prze wod nik – Je zus, uczy nio ny Naj wyż szym Ka pła nem
we dług po rząd ku Mel chi ze de ka na [ten] Wiek (Żyd. 6:19,20)!
Do da nie przez Bo ga do obiet ni cy słów „Ja Je ho wa” (w.8) mia -
ło na ce lu upew nie nie ty picz ne go i an ty ty picz ne go Izra ela
o nie zmien no ści tej obiet ni cy. On sam, w Swo ich przy mio tach
isto ty i cha rak te ru, jest gwa ran cją pew no ści wy peł nie nia się
obiet nic dla oby dwu Izra elów. Chwa ła niech bę dzie na sze mu
Bo gu, wiel kie mu Je ho wie – na nie bie, na zie mi i pod zie mią!
Niech Bo ży Izra el na każ dym miej scu mó wi: Amen, Amen!

(24) Prze ka za nie przez Moj że sza (w.9) Izra elo wi rze czy za -
war tych w wer se tach 1-8 przed sta wia gło sze nie przez Je zu sa
praw dy lu do wi Pa na od 1878 do koń ca 1880 ro ku. To wła śnie
w tym cza sie bra cia w cie le dzię ki Nie mu zro zu mie li, i to o wie -
le wy raź niej, oba le nie kró le stwa sza ta na oraz pierw sze zmar -
twych wsta nie, ja ko ma ją ce po czą tek w ro ku 1878, wraz ze
wzbu dze niem śpią cych świę tych, a w przy pad ku po zo sta łych
– na stę pu ją ce w chwi li ich śmier ci. W związ ku z prze sie wa niem
prze ciw ko oku po wi, ma ją cym po czą tek w czerw cu 1878 i trwa -
ją cym przez ko lej ne trzy la ta, a na wet przez wie le póź niej -
szych lat aż do obec nej chwi li, zro zu mie li też okup, któ ry dla
Ko ścio ła stał się o wie le ja śniej szy. To zwłasz cza w tym okre -
sie, w 1879 ro ku, zo sta ło przez Je zu sa udzie lo ne świa tło na te -
mat Przy byt ku ja ko ta kie go, a szcze gól nie na te mat 3 Moj. 16
– naj pierw one mu Słu dze, a na stęp nie Ko ścio ło wi. Po ka za ło
ono dwie an ty ty picz ne ofia ry za grzech, dwa zba wie nia ja ko
od dziel ne i róż ne w na tu rach, trzy wiel kie Przy mie rza – po jed -
nym wła ści wym i wy łącz nym dla każ de go z trzech Wie ków
(Ży dow skie go, Ewan ge lii i Ty siąc le cia), z Chry stu sem, Gło wą
i Cia łem, ja ko owo cem Przy mie rza Sa ry oraz Po śred ni kiem
No we go Przy mie rza. Tak że wte dy wy ja śnio na zo sta ła dok -
try na na te mat Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta. Po da jąc te oraz
in ne mniej waż ne praw dy w la tach 1878 do 1880, Je zus był an -
ty ty pem opo wia da nia przez Moj że sza Izra eli tom (w.9) rze czy,
któ re Bóg mu prze ka zał w wer se tach 1-8. Po da jąc je an ty ty picz -
ne mu Izra elo wi, Je zus wy po wia dał je szcze gól nie, choć nie
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wy łącz nie, przez na sze go Pa sto ra, któ ry wkrót ce po roz po czę -
ciu się te go okre su stał się onym Słu gą – w ro ku 1879. Hi sto -
rycz ny opis, jak do te go do szło, przed sta wi li śmy w E 9, 361-373.
Jak że pięk nym an ty ty pem słów z we se tów 1-8, po wtó rzo nych
przez Moj że sza Izra eli tom (w.9), by ły te i in ne to wa rzy szą ce im
praw dy! Jed nak re ak cja, z ja ką Izra el przy jął wte dy sło wa Moj -
że sza, by ła dla nie go głę bo ko roz cza ro wu ją ca: „nie słu cha li
Moj że sza z po wo du ści śnio ne go du cha i nie wo li cięż kiej”. Sło -
wa te za słu gu ją na szcze gól ną uwa gę. Wska zu ją one, że na si -
le nie się uci sku tak za ła ma ło ich du cha, że znisz czy ło w ich ser -
cach ocze ki wa nie na wy zwo le nie i dla te go nie zwra ca li uwa gi
na sło wa Moj że sza. W ten spo sób ilu stro wa li do świad cze nie
an ty ty picz nych Izra eli tów, nie bę dą cych w praw dzie, mię dzy
kwiet niem 1878 a paź dzier ni kiem 1881 ro ku. Je śli cho dzi o zdo -
by wa nie do praw dy no wych jed no stek, ten kon kret ny okres
był naj bar dziej bez owoc ny z ca łe go cza su żę cia. Nie ma my
na my śli no wych spło dzeń z Du cha, któ rych mię dzy kwiet -
niem 1878 a paź dzier ni kiem 1881 nie by ło w ogó le. Jak za pew -
ne pa mię ta my, zu peł ność z po gan prób nie we szła do Pas chy
ro ku 1878 (Rzym. 11:25-29; por. B 232, ak. 1 z 247, ak. 3 i 248,
ak.1 i 2); pa mię ta my też, że szcze gól ne we zwa nia za czę ły być
for mu ło wa ne oko ło paź dzier ni ka 1881 ja ko do wód usta nia
nie co wcze śniej ogól ne go po wo ła nia. Na tu ral ną rze czą jest,
że nie by ło no we go spła dza nia z Du cha mię dzy cza sem zu peł -
no ści po gan w kwiet niu 1878 ro ku z jed nej stro ny, a skie ro wa -
niem pierw szych szcze gól nych we zwań w paź dzier ni ku 1881
ro ku z dru giej stro ny, co jest do wo dem koń ca ogól ne go po wo -
ła nia w kwiet niu 1878 ro ku. Wer set 9 nie mó wi jed nak szcze -
gól nie o tym kon kret nym aspek cie. Od no si się on bar dziej
do fak tu, że po sel stwo to wzbu dzi ło nie wie le uwa gi no wych
stwo rzeń oraz in nych osób po za ru chem praw dy i że bar dzo
nie wie le no wych jed no stek, na wet tych do pie ro spło dzo nych,
przy szło do praw dy w tym okre sie 3½ ro ku.

(25) By ło to spo wo do wa ne an ty ty picz nym na si le niem się uci -
sku, ja ko an ty typ nie słu cha nia przez Izra eli tów po sel stwa Moj że -
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sza z po wo du więk sze go cie mię że nia opi sa ne go w 2 Moj. 5. Po -
sel stwo to by ło po wtó rze niem te go, co mo że my zna leźć w wer -
se tach 1-8, i bez po śred nio po nim zo sta ło przed sta wio ne przez
Moj że sza Izra elo wi (w.9). Sta nie się to ja sne, je śli spoj rzy my na ten
an ty ty picz ny wzrost cie mię że nia szcze gól nie z punk tu wi dze nia
błę du. Na wio snę 1878 ro ku bra cia spo dzie wa li się nie tyl ko po -
wro tu ła ski do Izra ela (B 247, ak.3), lecz tak że te go, że nie tyl ko
śpią cy świę ci, lecz tak że ci ży ją cy do stą pią prze mia ny 16 Ni san
1878 ro ku, ja ko rów no le gło ści zmar twych wsta nia na sze go Pa -
na (Z’16,38,4). By ło to ogła sza ne nie tyl ko pry wat nie, lecz tak że
pu blicz nie. Gdy prze mia na ży ją cych świę tych nie na stą pi ła zgod -
nie z za po wie dzia mi, do pro wa dzi ło to do (1) zwró ce nia się wie -
lu lu dzi prze ciw ko ru cho wi praw dy ja ko ru cho wi po da ją ce mu
fał szy we pro roc twa; oraz (2) do te go, że p. Bar bo ur (któ ry ra dy -
kal nie i do gma tycz nie bro nił tej prze mia ny w tym cza sie, pod czas
gdy br. Rus sell, choć jej ocze ki wał, mó wił też bra ciom, by by li
ostroż ni co do te go, po nie waż w żad nym wy pad ku nie jest to do -
gma tem), chcąc utrzy mać po zy cję na uczy cie la, pró bo wał od wró -
cić uwa gę od te go błę du, za prze cza jąc oku po wi i w ten spo sób
roz po czy na jąc i na si la jąc pierw sze prze sie wa nie Żni wa, któ re
z ca łym roz ma chem trwa ło aż do paź dzier ni ka 1881 ro ku. An ty -
ty picz ni Izra eli ci – za rów no ci spło dze ni, jak i nie spło dze ni z Du -
cha, po za ru chem praw dy – wi dząc te dwie nie ko rzyst ne rze czy
(fał szy wą za po wiedź, któ rej nie praw dzi wość zo sta ła po twier -
dzo na tym wy da rze niem, oraz kon tro wer sję wo kół oku pu to czą -
cą się wśród lu du praw dy), na tu ral nie od no si li się z dy stan sem
do te go po sel stwa. Po nad to, wie lu an ty ty picz nych Izra eli tów,
nie wie dząc o tych dwu wy żej wspo mnia nych nie ko rzyst nych
wa run kach, mi mo to by ło tak za śle pio nych błę dem Ba bi lo nu co
do Ko ścio ła w Bo skim pla nie, co do obec ne go ży cia koń czą ce go
wszel ki okres pró by, wiecz nych mąk, dnia są du, Bo skiej spra wie -
dli wo ści, dnia gnie wu itd., że uwa ża li, iż po sel stwo re sty tu cji jest
zbyt pięk ne, by by ło praw dzi we, a wy so kie po wo ła nie – zbyt
wiel kie, by mo gli do nie go aspi ro wać. Z te go po wo du nie słu cha -
li po sel stwa, ja kie Je zus po da wał mię dzy kwiet niem 1878 a paź -
dzier ni kiem 1881 ro ku. Wzmo żo ny ucisk w po sta ci grze chu w je -
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go róż no rod nych roz ga łę zie niach, jak wy ka za li śmy po wy żej, za -
da wał ko lej ne cio sy nie któ rym, w ich już i tak osła bio nym sta nie,
do pro wa dza jąc do wie lo krot nych upad ków, któ re znie chę ca ły
ich do wy sił ków ży cia zgod nie z praw dą. To sa mo czy nił z in ny -
mi, zwięk sza jąc ich trud no ści w po ko ny wa niu grze chu, co utrud -
nia ło im przyj ście do praw dy, któ ra sta wia ła więk sze wy ma ga nia
ich zdol no ściom do wal ki. Z po wo du ści śnię te go du cha i cięż kiej
nie wo li an ty ty picz ni Izra eli ci przez oko ło 3½ ro ku nie słu cha li za -
tem gło su Je zu sa po przez po sel stwo praw dy, co jest an ty ty pem
słów wer se tu 9, któ ry od wo łu je się do my śli z wer se tów 1-8. Stan
bę dą cy wy ni kiem an ty ty picz ne go cie mię że nia był nie po rów ny -
wal nie bar dziej smut ny niż stan ty picz ne go uci ska nia wspo mnia -
ny w wer se cie 9, po nie waż ucisk an ty ty picz ny był gor szy. 

(26) W tym sa mym okre sie (od kwiet nia 1878 mniej wię cej
do paź dzier ni ka 1881 ro ku) Bóg za chę cał na sze go Pa na, by pod -
jął ko lej ne pu blicz ne wy sił ki, po dob ne do tych pod ję tych mię -
dzy kwiet niem 1877 a kwiet niem 1878, co jest an ty ty pem dru gie -
go Bo skie go po le ce nia Moj że szo wi, by udał się do fa ra ona i po -
pro sił go o wy pusz cze nie Izra ela ze swo jej zie mi (w.10,11). Po -
win ni śmy bo wiem pa mię tać, że pry wat na pra ca wy ko ny wa -
na wśród an ty ty picz ne go Izra ela by ła po ka za na w ty pie w pra -
cy wy ko ny wa nej wo bec Izra ela ty picz ne go, na to miast pu blicz -
na pra ca cza su Żni wa by ła an ty ty pem mów, próśb i żą dań kie -
ro wa nych wo bec fa ra ona. Ta kie pu blicz ne wy sił ki, bar dzo sła -
be i nie wiel kie, zo sta ły pod ję te w cza sie tych 3½ ro ku – sła be
i nie wiel kie z po wo du nie ko rzyst nych oko licz no ści ru chu praw -
dy oraz bra ku re ak cji ze stro ny cie mię żo nych an ty ty picz nych
Izra eli tów spo za ru chu praw dy. Jak pod kre śli li śmy po wy żej,
pra wie nikt no wy nie zo stał po zy ska ny dla praw dy i bar dzo nie -
wiel kie za in te re so wa nie to wa rzy szy ło po sel stwu w cza sie ze -
brań pu blicz nych, pra cy strze lec kiej i ochot ni czej, jak rów nież
na po lu ko re spon den cji i roz mów. Wa run ki te spra wi ły, iż te 3½
ro ku by ło naj bar dziej bez owoc ne z ca łe go okre su żę cia. Od po -
wiedź Moj że sza w związ ku z po le ce niem Pa na z wer se tów 10
i 11 jest bar dzo zna czą ca i wy da wa ła się być sil nym ar gu men tem.
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Wy da wa ła się i by ła nie do od par cia, gdy by je dy ną oko licz no -
ścią po bu dza ją cą do wy ko ny wa nia po le ceń Pa na by ło osią ga nie
na tych mia sto wych efek tów. Sko ro bo wiem Izra eli ci nie chcie li
słu chać Moj że sza, z pew no ścią nie na le ża ło ocze ki wać, że zro -
bi to fa ra on. Zwróć my uwa gę na róż ni cę w wy ra że niach: „Je ho -
wa mó wił do Moj że sza” i „Moj żesz mó wił przed Je ho wą”. W rze -
czy wi sto ści Moj żesz nie wy po wie dział my śli z wer se tu 12 bez -
po śred nio do Bo ga, lecz do in nych, szcze gól nie do Aaro -
na (w.13). Z ko niecz no ści wy po wie dział je w za się gu uwa gi Je -
ho wy i w spra wach do ty czą cych Bo ga, i dla te go wy po wie dział
je w obec no ści Je ho wy. Uwa ża my, że ta kie jest zna cze nie róż ni -
cy tych dwóch wy ra żeń.

(27) Wie rzy my, że w an ty ty pie od no si się to do po sta wy na -
sze go Pa na wo bec nie mal cał ko wi cie po zba wio nej efek tów pra -
cy pu blicz nej w cza sie tych 3½ ro ku, któ ra by ła na stę pu ją ca: nie
ma sen su po świę cać sił na tak nie obie cu ją ce dzie ło. Je go po sta wa
nie wąt pli wie zna la zła od zwier cie dle nie w po sta wie an ty ty picz -
ne go Aaro na wo bec nie mal cał ko wi cie bez owoc nych pu blicz -
nych wy sił ków po dej mo wa nych w tym cza sie. Tak więc po sta wa
na sze go Pa na wo bec nie mal bez owoc nych pu blicz nych wy sił -
ków by ła an ty ty picz nym mó wie niem przed Je ho wą. Po sta wy, jak
i czy ny, mó wią gło śniej niż sło wa, szcze gól nie dla Je ho wy! Jest
oczy wi ście praw dą, że sko ro an ty ty picz ni Izra eli ci nie chcie li
w tym cza sie słu chać po sel stwa Żni wa, sza tan – wła śnie wpro wa -
dza ją cy na si lo ne cie mię że nie, aby za po biec uwol nie niu an ty ty -
picz ne go Izra ela – nie miał ocho ty uznać te go żą da nia. Mó wiąc,
że był nie obrze za nych warg, Moj żesz praw do po dob nie miał
na my śli to, że je go ję zyk i ar gu men ta cja ja ko am ba sa do ra wy da -
wa ły się fa ra ono wi zbyt po zba wio ne sza cun ku, gdy mó wił w ten
spo sób przed nim ja ko kró lem, oraz to, że by ły one sprzecz ne
z po ję cia mi i pra gnie nia mi fa ra ona w kwe stii sto ją cej mię dzy ni -
mi. Z te go po wo du ro bił on na fa ra onie wra że nie oso by nie po sia -
da ją cej od po wied niej ule gło ści wo bec nie go ja ko kró la Egip tu, co
z punk tu wi dze nia fa ra ona by ło sym bo licz nym sta nem nie obrze -
za nych warg, unie moż li wia jąc w ten spo sób osią gnię cie ce lu,
któ re mu miał słu żyć je go urząd am ba sa do ra, po nie waż ję zyk
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i ar gu men ta cja Moj że sza by ły nie do przy ję cia dla kró la. Ilu stru -
je to fakt, że po sel stwo Żni wa, po da ne przez Je zu sa w tam tym
cza sie i na tam tym eta pie je go za awan so wa nia, wy da wa ło się
sza ta no wi po sel stwem nie po świę co nym (nie obrze za nym). Sza tan
miał swój po gląd na te mat po świę ce nia i to wa rzy szą cych mu na -
uk. Przed sta wił go szcze gól nie po przez swych kle ry kal nych
rzecz ni ków. Po sel stwo Je zu sa, na wet w je go ów cze snej sto sun ko -
wo nie roz wi nię tej for mie, wy da wa ło się sza ta no wi nie do sta tecz -
nie ule głe, nie wy star cza ją co peł ne sza cun ku i nie do sta tecz nie
zgod ne z je go po ję cia mi na te te ma ty. Mię dzy ty mi dwo ma po -
glą da mi ist nia ły bo wiem za sad ni cze sprzecz no ści, spra wia ją ce, że
u wład cy obec ne go złe go świa ta nie moż li we by ło osią gnię cie ce -
lu, któ re mu słu żył urząd Je zu sa ja ko am ba sa do ra. By ło to praw -
dą tak dłu go, jak dłu go pró bo wa no go osią gnąć wy łącz nie
przy po mo cy per swa zji mo ral nej. Dla te go za rów no w ty pie, jak
i an ty ty pie trze ba by ło uciec się do si ły. God na uwa gi jest po dwój -
na licz ba mno ga he braj skie go sło wa ozna cza ją ce go war gi – nie
licz ba mno ga she pha tim, lecz po dwój na licz ba mno ga she pha ta im
(w.12), tj. dwie war gi. Uwa ża my, że w an ty ty pie sło wo to do ty czy
na uk od no śnie dwóch zba wień – to niż sze jest głów nym te ma tem
Sta re go Te sta men tu, a to wyż sze – głów nym te ma tem No we go
Te sta men tu. Wie rzy my, że wer se ty 29 i 30, ja ko po wtó rze nie,
od no szą się do tej sa mej roz mo wy i słów, któ re moż na zna leźć
w wer se tach 10-12, a są po wtó rzo ne dla te go, że Bóg chciał okre -
ślić czas tej roz mo wy z jej kon ty nu acją w pierw szej czę ści roz dzia -
łu 7. Frag ment z 2 Moj. 6:14-27 zo stał umiesz czo ny ja ko wtrą ce -
nie, co w an ty ty pie po zwa la nam zro zu mieć, że okres an ty ty picz -
nych wy sił ków i po wo dze nie w dzie le wy zwa la nia obej mu je Pa -
ru zję i Epi fa nię, jak do wo dzą te go wer se ty 14-27. Dla te go wer se -
ty 10-13 oraz 28-30 po win ny być łą czo ne z roz mo wą Je ho wy
i Moj że sza z 2 Moj. 7:1-5.

(28) Udzie le nie Moj że szo wi i Aaro no wi po le ce nia przez
Bo ga (w.13), do ty czą ce go Izra ela i fa ra ona, by wy zwo li li Izra -
el z Egip tu, jest ty pem po le ce nia przez Bo ga Je zu so wi i Ko ścio -
ło wi, by pra co wa li pry wat nie (Izra el) z an ty ty picz ny mi Izra eli -
ta mi oraz pu blicz nie (fa ra on) z sza ta nem w ce lu wy zwo le nia
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an ty ty picz ne go Izra ela z kró le stwa sza ta na. Po le ce nie to zo sta -
ło udzie lo ne mię dzy paź dzier ni kiem 1880 a paź dzier ni kiem
1881 ro ku. Je śli cho dzi o dzia ła nie Je zu sa przez one go Słu gę,
przy go to wa niem do je go wy ko na nia by ło zaj mo wa nie się Je -
zu sa i one go Słu gi przy go to wa niem dwóch bro szur: Po kar mu
dla my ślą cych chrze ści jan, ina czej Dla cze go do zwo lo no na zło? oraz
Cie ni Przy byt ku, któ re by ły przy go to wy wa ne od paź dzier ni ka
1880 mniej wię cej do czerw ca 1881, a na stęp nie dru ko wa ne
w cza sie la ta ro ku 1881, go to we do dys try bu cji we wrze śniu.
Pu blicz ne roz po wszech nia nie pierw szej z tych po zy cji by ło
jed nym z naj waż niej szych po je dyn czych za ry sów ca łe go Żni -
wa. W prze ci wień stwie do pierw szej, dru ga po zy cja nie by ła
skie ro wa na do ogó łu lu dzi, co by ło by zwra ca niem się do sza -
ta na z proś bą o wy zwo le nie an ty ty picz ne go Izra ela, lecz je dy -
nie do tych, któ rzy za in te re so wa li się pierw szą z nich w ta kim
stop niu, że szu ka li do dat ko wej po mo cy (an ty ty picz ni Izra eli -
ci). Tak więc oby dwa ele men ty po le ce nia Je ho wy z wer se tu 13
zo sta ły wy ko na ne z na sta niem je sie ni ro ku 1881. Pierw sze
z tych dzieł, ja ko wy raź nie za le co ne i na stęp nie wy ko na ne, ty -
picz nie jest opi sa ne w 2 Moj. 7:8-13. Ma my na dzie ję, że gdy bę -
dzie my ją roz wa żać, po da my od po wied nie szcze gó ły. Z po wo -
du wiel kie go po stę pu pra cy Żni wa, zwią za ne go z dys try bu cją
Po kar mu dla my ślą cych chrze ści jan, a tak że z po wo du jed no cze -
śnie na stę pu ją cych i to wa rzy szą cych te mu prze sie wań, jak
rów nież tych, ja kie mia ły miej sce póź niej, ge ne alo gie – bę dą -
ce ty pem po wsta wa nia grup wśród lu du Pa na – zo sta ły wsta -
wio ne w for mie wtrą ce nia mię dzy po le ce nie wy ko na nia od po -
wied niej pra cy pu blicz nej i pry wat nej oraz to wa rzy szą ce in -
struk cje i zwią za ne z ni mi za chę ty a wy ko na nie te go dzie ła.
Cho ciaż typ nie wy da je się wska zy wać, dla cze go to wtrą ce nie
na te mat nie któ rych ge ne alo gii (2 Moj. 6:14-27) wy stę pu je
w tym miej scu, an ty typ w peł ni wy ja śnia obec ność te go wtrą -
ce nia tam, gdzie się ono znaj du je.

(29) Je śli bę dzie my pa mię ta li o an ty ty picz nym tle frag -
men tu Pi sma Świę te go, ja ki ana li zu je my – od cza su przy by -
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cia Moj że sza i Aaro na do Egip tu aż do opusz cze nia Egip tu
przez Izra el, do ty czą ce go wa run ków w cza sie pierw sze go
i dru gie go eta pu dru gie go ad wen tu na sze go Pa na – za uwa -
ży my, że ta część ty pu nie od no si się tyl ko do Pa ru zji, lecz
tak że do Epi fa nii. Zwra ca li śmy już uwa gę na ten fakt ja ko
po ka za ny we wcze śniej oma wia nych ty pach. Ba da jąc 2 Moj.
6:14-27, znaj dzie my ko lej ne bar dzo moc ne do wo dy, po -
twier dza ją ce ten sam fakt. Za uważ my, że po po da niu ge ne -
alo gii oraz wy mie nie niu wśród nich Moj że sza i Aaro na,
frag ment ten, w wer se tach 26 i 27, stwier dza: „To jest ten
Aaron i Moj żesz, do któ rych mó wił Pan: Wy pro wadź cie
[przez pry wat ną służ bę] sy nów izra el skich (...) we dług huf -
ców ich [grup wo jow ni ków dla Pa na – ka pła nów Pa ru zji
oraz ka pła nów, Le wi tów i dwa na ście świec kich po ko leń
Epi fa nii]. To oni [Moj żesz i Aaron, dzia ła ją cy an ty ty picz nie
w funk cji szcze gól ne go Bo skie go Am ba sa do ra oraz szcze -
gól ne go rzecz ni ka te go Am ba sa do ra w cza sie Pa ru zji i Epi -
fa nii] mó wi li [przez swą służ bę pu blicz ną] do fa ra ona, kró -
la Egip tu, aby wy pro wa dzić sy nów izra el skich z Egip tu.
To jest ten Moj żesz i Aaron [nie an ty ty picz ny Moj żesz
i Aaron z mar szu po pu sty ni do Mo rza Czer wo ne go i przej -
ścia przez mo rze, nie an ty ty picz ny Moj żesz i Aaron z mar -
szu do Sy na ju, nie an ty ty picz ny Moj żesz i Aaron z Sy na ju,
nie an ty ty picz ny Moj żesz i Aaron z po dró ży po pu sty ni, po -
cząw szy od Sy na ju, nie an ty ty picz ny Moj żesz i Aaron ude -
rza ją cy w ska łę i w wy ni ku te go nie do pusz czo ny do Ka na -
anu]”. Te de fi niu ją ce i ogra ni cza ją ce wy ra że nia są tu taj
umiesz czo ne po to, by w an ty ty pie umoż li wić nam do kład -
ne roz po zna nie okre su an ty ty pów Moj że sza i Aaro na, któ -
ry jest nam tu taj przed sta wia ny. Do wo dzą one, że z punk -
tu wi dze nia ty pu ich służ ba od cza su przy by cia do Egip tu
do cza su je go opusz cze nia po ka zu je wy zwa la ją ce dzia ła nia
Je zu sa i Ko ścio ła w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii. Fakt ten po zwa -
la nam zro zu mieć głów ne an ty ty py ge ne alo gii z 2 Moj. 6:14-
25 ja ko na le żą ce do Pa ru zji i Epi fa nii, cho ciaż tym cza so we
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i po czy ta ne wy zwo le nie z sym bo licz ne go Egip tu, ja kie go
uspra wie dli wie nie z wia ry udzie la przez ca ły Wiek, uspra -
wie dli wia za sto so wa nie przez nas frag men tów ge ne alo gii
do ty czą cych Le wi tów, ja ko dru go rzęd nych an ty ty pów,
do Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, jak uczy ni li śmy to na przy -
kład w E 8, 27-108. Po tych uwa gach wstęp nych je ste śmy
obec nie go to wi do roz wa że nia szcze gó łów ty pu i an ty ty pu
2 Moj. 6:14-27, a szcze gól nie z wer se tów 14-25, po nie waż
po da li śmy już szcze gó ły zwią za ne z wer se ta mi 26 i 27.

(30) Na le ży przede wszyst kim za uwa żyć, że wer se ty 14-25
nie po da ją peł nej ge ne alo gii Izra eli tów i Le wi tów. Wy mie nio -
ne są tyl ko trzy po ko le nia, z któ rych jed nym jest po ko le nie
Le wie go. Nie są też tu taj po da ne pod po dzia ły wśród Le wi tów
Am ra mi tów i He bro ni tów, cze go nie na le ży uwa żać za przy -
pad ko we. Zo sta ło to za pla no wa ne, po nie waż po da ne są je dy -
nie te ge ne alo gie, któ re ma ją opi sy wać tyl ko szcze gól nie ak -
tyw ne gru py wśród Le wi tów i po ko leń Izra eli tów w skoń czo -
nym ob ra zie, po roz po czę ciu się Pa ru zji na sze go Pa na, aż
do cza su obej mu ją ce go wyj ście sto sow nych grup z sym bo licz -
ne go Egip tu przed koń cem Epi fa nii. Przede wszyst kim,
w gło wach ro dzin przed sta wio ne są dwa z dwu na stu nie po -
świę co nych po ko leń: Ru ben w je go czte rech gru pach po cho -
dzą cych od czte rech sy nów Ru be na oraz Sy me on w je go sze -
ściu gru pach po cho dzą cych od sze ściu sy nów Sy me ona. Ro -
zu mie my, że w Ru be nie i je go po tom kach po ka za ni są tu taj
na le żą cy do Obo zu Epi fa nii zwo len ni cy tych Le wi tów Epi fa -
nii, któ rzy usi ło wa li, lecz nie zdo by li kon tro li nad trze ma kor -
po ra cja mi po zo sta wio ny mi przez na sze go Pa sto ra, a nie ci Le -
wi ci ja ko ta cy. Na le żą cy do Obo zu Epi fa nii zwo len ni cy tych
Le wi tów Epi fa nii, któ rzy usi ło wa li zdo być i zdo by li kon tro lę
nad trze ma kor po ra cja mi po zo sta wio ny mi przez na sze go Pa -
sto ra (a nie ci Le wi ci ja ko ta cy) są tu taj po ka za ni przez Sy me -
ona i je go po tom ków. Po wód, dla któ re go tak wi dzi my tę
spra wę, jest na stę pu ją cy: Wo dzo wie [ksią żę ta – utra cju sze
ko ron z Epi fa nii, nie ci z Wie ku Ewan ge lii!] tych dwóch po ko -
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leń Epi fa nii (Ru be na i Sy me ona), ja ko czę ści Obo zu Epi fa nii,
są Ger so ni ta mi i Me ra ry ta mi Epi fa nii.

(31) Me ra ry ci Epi fa nii już zbu do wa li znacz ną część po ko le nia
Sy me ona okre su Epi fa nii z gro na zwo len ni ków To wa rzy stwa.
Po oczysz cze niu, któ re być mo że na stą pi po ar ma ge do nie, cho ciaż
mo że też mieć miej sce w cza sie ar ma ge do nu, znacz nie zwięk szą
oni licz bę swych zwo len ni ków Obo zu Epi fa nii. Wnio sku je my
tak mię dzy in ny mi na pod sta wie fak tu, że wnuk Je hu, Jo az, ina -
czej Je ho asz, ja ko trze ci czło nek dy na stii Je hu, pa nu ją cy po re wo -
lu cji Je hu, w swej funk cji kró la uwa żał Eli ze usza za szcze gól ne -
go rzecz ni ka Pa na wo bec Izra ela i po stę po wał zgod nie z tym
prze ko na niem (2 Król. 13:14-25). Wska zu je to na wiel ki wpływ Eli -
ze usza w tym cza sie i jest ty pem du że go wpły wu po ar ma ge do -
nie bra ci z To wa rzy stwa na Obóz Epi fa nii. Z dru giej stro ny,
po swym oczysz cze niu, Ger so ni ci Epi fa nii – ja ko świec cy ka zno -
dzie je, mi sjo na rze, ewan ge li ści, li de rzy pra cy pa ster skiej zbo rów
[pra cow ni ka mi pa ster ski mi by ły sio stry, wspo ma ga ją ce pra cę pu -
blicz ną z cza sów br. Rus sel la przez róż no rod ne zaj mo wa nie się
za in te re so wa ny mi praw dą; zob. TP 491, 67 – przy pis tł.] i pa sto -
rzy te go cza su – przez wia rę w praw dy I to mu pa ru zyj ne go prze -
kształ cą wie lu w epi fa nicz ne po ko le nie Ru be na w Obo zie Epi fa -
nii. Wie rzy my, że po dzia ły tych dwóch po ko leń, po ka za ne
w wer se tach 14 i 15, do ty czą kwe stii ję zy ko wych, tak jak po dzia -
ły Ru be ni tów i Sy me oni tów Wie ku Ewan ge lii – E 8, 15 (14)-18 (16)
[zob. TP’27, 11, ak.14-16 – przy pis tł.]. Kla sy fi ku je my ich więc na -
stę pu ją co: syn Ru be na He noch lub Enoch (na uka lub po świę co ny)
re pre zen tu je na le żą cych do Obo zu an glo ję zycz nych zwo len ni -
ków Ger so ni tów Epi fa nii. Je go syn Fa lu (słyn ny) przed sta wia na -
le żą cych do Obo zu nie miec ko ję zycz nych zwo len ni ków Ger so ni -
tów Epi fa nii. Je go syn He sron (kwit ną cy) re pre zen tu je na le żą cych
do Obo zu i mó wią cych ję zy ka mi sło wiań ski mi zwo len ni ków
Ger so ni tów Epi fa nii. A je go syn Char mii (wi no grod nik) przed sta -
wia na le żą cych do Obo zu i mó wią cych ję zy kiem skan dy naw -
skim zwo len ni ków Ger so ni tów. Obec nie dzia ła nia Ger so ni tów ja -
ko ta kich wśród kra jów tych czte rech grup ję zy ko wych do ty czą
nie mal wy łącz nie lu du praw dy, z wy jąt kiem Pol ski, gdzie dzia -
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ła ją oni wo bec ogó łu lu dzi. Jak do tąd, ja ko ca łość bar dzo nie wie -
le ro bią oni bo wiem na rzecz bu do wa nia Obo zu wśród na ro dów
tych czte rech grup ję zy ko wych. Syn Sy me ona, Ja mu el (dzień Bo -
ga), re pre zen tu je na le żą cych do Obo zu an glo ję zycz nych zwo -
len ni ków Me ra ry tów Epi fa nii. Je go syn Ja myn (pra wa rę ka) przed -
sta wia na le żą cych do Obo zu nie miec ko ję zycz nych zwo len ni ków
Me ra ry tów Epi fa nii. Je go syn Achod (si ła) re pre zen tu je na le żą -
cych do Obo zu i mó wią cych ję zy ka mi ro mań ski mi (fran cu skim,
hisz pań skim i wło skim) zwo len ni ków Me ra ry tów Epi fa nii. Je go
syn Ja chyn (utwier dzo ny) przed sta wia na le żą cych do Obo zu i mó -
wią cych ję zy ka mi sło wiań ski mi zwo len ni ków Me ra ry tów Epi fa -
nii. Je go syn So char (ja sność) re pre zen tu je na le żą cych do Obo zu
i mó wią cych ję zy ka mi skan dy naw ski mi zwo len ni ków Me ra ry -
tów Epi fa nii. Na to miast je go syn Saul (wy pro szo ny, po żą da ny)
przed sta wia na le żą cych do Obo zu grec ko ję zycz nych zwo len ni -
ków Me ra ry tów Epi fa nii. To, że Saul był sy nem ko bie ty ka na nej -
skiej być mo że ob ra zu je fakt, że na le żą cy do Obo zu grec ko ję -
zycz ni zwo len ni cy Me ra ry tów Epi fa nii bę dą naj bar dziej zdo mi -
no wa ną przez błąd gru pą te go po ko le nia, ja ko znaj du ją cy się
pod wpły wem ko ścio ła grec kie go.

(32) Na stęp nie (w.16) w tej ge ne alo gii po ja wia ją się Le wi ci,
ja ko ostat ni z trzech po ko leń, któ rych ge ne alo gie są tu taj po da -
ne. W róż nych miej scach na szych pism po da li śmy więk szość ich
epi fa nicz nych an ty ty pów i tu taj z re gu ły bę dzie my się do nich
od no sić bar dzo zwięź le. Ger so ni ci Epi fa nii są ty pem tych z lu -
du praw dy, któ rzy w Epi fa nii usi ło wa li, lecz nie zdo by li kon tro -
li nad kor po ra cja mi br. Rus sel la, a na stęp nie utwo rzy li swe wła -
sne dwie or ga ni za cje. Me ra ry ci Epi fa nii re pre zen tu ją tych z lu -
du praw dy, któ rzy w Epi fa nii usi ło wa li zdo być i zdo by li kon tro -
lę nad kor po ra cja mi br. Rus sel la, a na stęp nie – w przy pad ku jed -
nej z ich grup – utwo rzy li ko lej ną kor po ra cję. Ka aty ci Epi fa nii
re pre zen tu ją tych z lu du praw dy, któ rzy w Epi fa nii do swej
pra cy nie wy ko rzy stu ją żad nych kor po ra cji ani sto wa rzy szeń,
a ich pra ca, w prze wa ża ją cej mie rze wy ko ny wa na in dy wi du al -
nie, w mniej szym lub więk szym stop niu jest kie ro wa na przez
nie któ rych z ich wo dzów. Wszyst kie trzy gru py tych Le wi tów
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Epi fa nii, po dob nie jak trzy gru py Le wi tów z po zo sta łych okre -
sów, w 4 Moj. 8:5-19 po ka za ne są w ty pie z punk tu wi dze nia
przy na leż no ści lub nie przy na leż no ści do kor po ra cji i sto wa rzy -
szeń. Sam Le wi re pre zen tu je Le wi tów ja ko ca łość. Ger so ni ci
Epi fa nii (w.17) są po dzie le ni na dwie gru py: Lob ni ci (wol ni, sa -
mo wol ni) Epi fa nii to zwo len ni cy Bry tyj skie go Bi ble Stu dents
Com mit tee (w skró cie B.S.C.). Se me ici (słyn ni) Epi fa nii to zwo -
len ni cy Pa sto ral Bi ble In sti tu te (P.B.I.), któ rych od ga łę zie niem są
zwo len ni cy Brza sku. Am ra mi ta mi Epi fa nii (w.18) są zwo len ni -
cy Hir sha i Kit tin ge ra. Iza ary ta mi Epi fa nii (w.18) są sa mo zwań -
czy uzur pa tor scy eg ze ge ci wśród Le wi tów. He bro ni ta mi Epi fa -
nii (w.18) są zwo len ni cy Rit chie go, któ rzy obec nie po szu ku ją
jed nak ko lej ne go wo dza, po nie waż br. Rit chie nie chce wy stę -
po wać w tej ro li. Hu sy je li ci Epi fa nii (w.18) to zwo len ni cy Stur -
ge ona, któ rzy wie le lat te mu utra ci li Men ta Stur ge ona ja ko wo -
dza i prze sta li dzia łać ja ko ruch, co tak że do ty czy sym pa ty ków
Rit chie go. Są in ni chęt ni do te go, by stać się ich wo dza mi. Sam
Ka at przed sta wia or ga ni za cję, zwią zek nie chęt nych i nie sto wa -
rzy szo nych Le wi tów. Me ra ry ci Ma he le go w Epi fa nii (w.19) to
zwo len ni cy To wa rzy stwa, na to miast Me ra ry ta mi Mu ze go są
w Epi fa nii Stand fa sty ści [ang. Stand fa sts – uzna wa li Pa sto ra Rus -
sel la i praw dę pa ru zyj ną, lecz by li prze ciw ni dal sze mu po stę po -
wi praw dy – przy pis tł.], któ rych obec nie naj bar dziej ak tyw ną
gru pą jest Eli jah Vo ice So cie ty [To wa rzy stwo Gło su Elia szo we go].
Wy da je się, że gru pa ta po sia da i kon tro lu je czwar ty an ty ty picz -
ny wóz Me ra re go.

(33) W wer se cie 20 Am ram nie re pre zen tu je te go sa me go,
co Am ra mi ci Epi fa nii, jak to jest w 4 Moj że szo wej. Pa mię ta my
bo wiem, że w wer se cie 20 sy no wie Am ra ma – Moj żesz i Aaron
– przed sta wia ją Je zu sa i Ko ściół w Pa ru zji i Epi fa nii, jak wy ka -
za li śmy to po wy żej. Po nad to, to dwaj sy no wie Moj że sza – Ger -
son i Elie zer – prze wo dzi li Le wi tom Am ra mi tom, a nie Am ram,
Aaron czy Moj żesz, po nie waż dwaj ostat ni uwa ża ni są przez
Bo ga za Je go ka pła nów (1 Kron. 23:14-17; Ps. 99:6). Jak wy ka -
za li śmy w roz dzia le I, Am ram (wy so ki lud) wy da je się tu taj
przed sta wiać Bo ga ja ko Oj ca na sze go Pa na i Ko ścio ła, na to -
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miast Jo che bed (uwiel bio na) wy da je się przed sta wiać praw dę
i jej sług – Przy mie rze Sa ry. Sep tu agin ta, Wul ga ta i Bi blia Sy -
ryj ska na stę pu ją co od da ją frag ment te go tek stu: „cór kę sio -
stry swe go oj ca”. Z wer se tu 20, przed sło wa mi „sio stra swe go
oj ca”, praw do po dob nie wy pa dło za tem he braj skie sło wo ozna -
cza ją ce cór kę (bath). Ta ka uwa ga jest ko niecz na, po nie waż po -
ślu bie nie sio stry oj ca jest po gwał ce niem mo ral ne go pra wa
(3 Moj. 20:19), co nie ma miej sca w przy pad ku sio stry cio tecz -
nej. Bóg ra czej nie po bło go sła wił by tak nie mo ral ne go związ ku
ta ki mi dzieć mi jak Moj żesz, Aaron i Mi riam (4 Moj. 26:59). Jak
moż na za uwa żyć, w wer se cie tym po mi nię te jest imię Mi riam.
Za wie ra je jed nak je den ze sta rych he braj skich ma nu skryp tów,
Pię ciok siąg Sa ma ry tań ski, a tak że tekst te go wer se tu w Sep tu -
agin cie i Bi blii Sy ryj skiej. Do te go wer se tu praw do po dob nie na -
le żą sło wa „i Mi riam, ich sio strę”. Je śli tak jest, po win na ona być
tu taj uwa ża na, tak jak w nie któ rych (lecz nie wszyst kich) in -
nych frag men tach, ja ko typ Wiel kiej Kom pa nii. Jak już przed -
sta wi li śmy, na okres Epi fa nii Iza ar przed sta wia sa mo zwań -
czych uzur pa tor skich eg ze ge tów, któ rzy są po dzie le ni na prze -
sia nych przez prze sie wa nia prze ciw dok try nie o ofia rach
za grzech z okre su Pa ru zji i Epi fa nii (4 Moj. 26:11) (Ko re – ły si -
na – co jest alu zją do wiel kiej utra ty praw dy przez nich),
na zwo len ni ków br. Ol so na (Ne feg – ko rzeń) oraz na zwo len -
ni ków br. Gun te ra (Zy chry – za pa mię ta ny). Po ka za li śmy już, że
Hu sy je li ta mi (w.22) są zwo len ni cy Stur ge ona. Mil ton Rie mer,
dzie lą cy wie le z po glą dów, du cha i prak tyk Men ta Stur ge ona,
ma sku ją cy się pod na zwą zbo ru św. Jó ze fa, w sta nie Mis so uri,
kie ru je ru chem Rie me ry tów, po ka za nych przez My za ela (któ -
rych Bóg zba wia). In ni przy ję li część du cha, po glą dów i prak tyk
Men ta Stur ge ona, naj wy raź niej nie wie dząc o tym fak cie,
i utwo rzy li dwie gru py: Bol ge ry tów (Eli sa fan – Bóg ob ser wu je)
oraz Lar de ni tów (Se try – chro nio ny). 

(34) Aaron (oświe co ny, na uczy ciel – w.23) re pre zen tu je tu taj
Ko ściół Pa ru zji i Epi fa nii ja ko rzecz ni ka Chry stu sa do bra ci
i spo łe czeń stwa. Eli za bet (Bo ska przy się ga) przed sta wia Przy mie -
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rze Po twier dzo ne Przy się gą, w po łą cze niu z któ rym Ko ściół ja -
ko rzecz nik Chry stu sa roz wi nął (1) pew nych wo dzów praw dy
w Pa ru zji, któ rzy póź niej w Pa ru zji sta li się wo dza mi prze sie -
wań przez na ucza nie fał szy wych dok tryn (Nadab – sa mo wol ny;
3 Moj. 10:1,2); (2) pew nych wo dzów praw dy w Epi fa nii (Abi -
hu – On jest mo im oj cem), któ rzy póź niej w Epi fa nii sta li się wo -
dza mi prze sie wań przez na ucza nie fał szy wych dok tryn (3 Moj.
10:1,2); (3) Po słan ni ka Pa ru zji (Ele azar – Bóg jest po mo cą), któ ry
otrzy mał pie czę (a) nad Ko ścio łem, (b) nad je go na uka mi dok -
try nal ny mi, na pra wia ją cy mi, zbi ja ją cy mi i etycz ny mi, (c)
nad je go pra cą (4 Moj. 4:16; Mat. 24:45-47; Łuk. 12:42-44), (d)
nad Ka aty ta mi (4 Moj. 3:32), a szcze gól nie (e) nad wła ści wą in -
ter pre ta cją wer se tów bi blij nych na te mat oku pu, po jed na nia,
ofiar za grzech, po śred ni ka i przy mie rzy (4 Moj. 16:37-41); oraz
(4) Po słan ni ka Epi fa nii (Ita mar – zie mia, wy spa palm = spra wy
do ty czą ce Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych God nych), któ -
re go za da niem jest (a) in ter pre to wa nie dla Ko ścio ła, Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych wszyst kie go, co jest w Bi -
blii, a co nie zo sta ło zin ter pre to wa ne przez Po słan ni ka Pa ru zji
(Obj. 19:9,10); (b) wy ja śnia nie i wła ści wa obro na wszyst kie go,
co wią że się z an ty ty picz nym Przy byt kiem, bez wzglę du na to,
czy zo sta ło to już do ko na ne przez one go Słu gę, czy nie (2 Moj.
38:21); (c) nad zo ro wa nie pra cy wo bec Wiel kiej Kom pa nii i Mło -
do cia nych God nych; (d) kie ro wa nie pra cą Ger so ni tów i Me ra -
ry tów Epi fa nii – za rów no na le żą cych do Wiel kiej Kom pa nii, jak
i Mło do cia nych God nych (4 Moj. 4:28,33) oraz (e) or ga ni zo wa -
nie ich kor po ra cji i sto wa rzy szeń (4 Moj. 7:8). Trzej sy no wie Ko -
re go (w.24) przed sta wia ją trzy gru py prze sia nych przez prze -
sie wa nia prze ciw ofia rom za grzech: (1) zwo len ni ków Wil -
liam so na (Asyr, wię zień); (2) zwo len ni ków He nin ge sa (El ka na,
za pew nio ny przez Bo ga); oraz (3) zwo len ni ków McPha ila (Aby ja -
zaf, mój oj ciec zgro ma dza). Ele azar (w.25) przed sta wia na sze go
Pa sto ra ja ko one go Słu gę w je go związ kach nad zor cy i na uczy -
cie la Ko ścio ła oraz Le wi tów Ka aty tów z Wiel kiej Kom pa nii
i Mło do cia nych God nych, tj. wo bec nich ja ko lu du praw dy.
Na to miast syn Ele aza ra, Pi ne chas (mo sięż na twarz), przed sta wia
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na sze go Pa sto ra w je go związ ku z ko ścio łem no mi nal nym
– Obo zem (4 Moj. 25:1-18). Nasz Pa stor bar dzo cier piał (Pu tiel
– cier pią cy dla Bo ga) w swej gor li wo ści dla Bo ga, gdyż był fał szy -
wie przed sta wia ny, oczer nia ny i znie wa ża ny przez fał szy we
na uki i złe prak ty ki Obo zu, co uczy ni ło go czło wie kiem o sil -
nym ob li czu, sta wia ją cym czo ło (roz wi nął się w Pi ne cha sa, mo -
sięż ną twarz) prze ciw ko ta kim na ukom i prak ty kom. Pi ne chas
przed sta wia go za tem ja ko ka pła na w je go sto sun ku do błę dów
i złych prak tyk no mi nal ne go ko ścio ła. Rze czy wi ście, ni czym
mo siądz, on sil nie prze ciw sta wiał się tym błę dom i złym prak -
ty kom. Na ile by li śmy w sta nie spraw dzić, imię żo ny Ele aza ra
nie jest w Bi blii ni gdzie po da ne. Mo że to być ty pem fak tu, że
gdy roz wi nął się on do za ry su Pi ne cha sa swej służ by – pra cy
wo bec no mi nal ne go lu du Bo że go – nie uży wał on in nych cech
i na uk po za zwy kły mi ce cha mi i na uka mi, któ rych uży wał ja -
ko ka płan wśród lu du Bo że go. Ta kie są gru py i jed nost ki
(w.25), szcze gól nie pod kre ślo ne ja ko wy jąt ko wo ak tyw ne
w Pa ru zji i Epi fa nii, cza sie wy zwa la nia.

(35) Po wy żej po da li śmy wy star cza ją co du żo ko men ta rzy
na te mat wer se tów 26-30, od dzie lo nych od wer se tów 10-13,
któ rych są po wtó rze niem, ge ne alo gicz nym wtrą ce niem
z wer se tów 14-25. W ten spo sób cał ko wi cie omó wi li śmy
2 Moj. 6, co do pro wa dzi ło nas do 2 Moj. 7, któ rą obec nie zba -
da my aż do wer se tu 13. Po 2 Moj. 7:13 przej dzie my bez po -
śred nio do 2 Moj. 10:21. Po wo dem po mi nię cia te go frag -
men tu jest to, iż trak tu je on o pierw szych ośmiu pla gach,
któ rych szcze gó ło we omó wie nie po zo sta wia my do cza su
roz wa że nia trzech biad i sied miu ostat nich plag Ob ja wie nia.
Nie mo że my unik nąć omó wie nia tu taj pla gi dzie wią tej
i dzie sią tej, po nie waż naj bar dziej ze wszyst kich są one za -
sad ni czo, bez po śred nio i przy czy no wo zwią za ne z wy zwo -
le niem Izra ela, a tak że dla te go, że ogól ne my śli na te mat
ostat niej z nich zo sta ły już po da ne przez na sze go Pa sto ra,
któ ry pra wie nic nie na pi sał na te mat pierw szych dzie wię -
ciu plag. Na te mat pierw szej pla gi w tym miej scu wy star czy
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tyl ko po wie dzieć, że ani w ty pie, ani w an ty ty pie nie jest ona
trze cim zna kiem udzie lo nym do prze ko na nia Izra ela. Znak
ten zo stał po ka za ny przez Aaro na nie mal na tych miast
po przy by ciu przez nie go i Moj że sza do Egip tu, i to pry wat -
nie, tyl ko przed Izra elem (2 Moj. 4:30), na to miast pierw sza
pla ga zo sta ła wy ko na na na wszyst kich Egip cja nach, i to
w spo sób pu blicz ny. Po da je my tę uwa gę, po nie waż pew ne
po do bień stwo mię dzy trze cim zna kiem a pierw szą pla gą
nie po win no skła niać nas do utoż sa mia nia ich, tak jak nie
po win ni śmy utoż sa miać pierw sze go zna ku – prze mia ny la -
ski w wę ża – ze spo tka niem Aaro na z egip ski mi ma gi ka mi,
choć są one oczy wi ście po dob ne. Pierw szy znak, tak jak
dru gi i trze ci, był bo wiem da ny po to, by prze ko nać sa mych
Izra eli tów, na to miast spo tka nie z egip ski mi cza row ni ka mi
(2 Moj. 7:8-13) mia ło słu żyć pro wa dze niu spo ru z fa ra onem.
Po wo dem, dla któ re go po da je my po wyż sze uwa gi, jest to,
by na si czy tel ni cy nie utoż sa mia li ich ze so bą, są dząc, że
nasz Pa stor utoż sa miał je przez wy ja śnia nie, że trze ci znak
od no si się do praw dy, po da wa nej w trak ta tach roz pro wa -
dza nych przez ochot ni ków, któ ra sta ła się krwa wa, od ra ża -
ją ca dla Egip cjan, a tak że twier dząc, że pierw sza ty picz -
na pla ga wy peł ni ła się przez zbi ja ją cą praw dę, po da ną w to -
mie II (Obj. 16:3). Ta ostat nia uwa ga wy ka że, że nu me rycz -
na ko lej ność biad i plag z Ob ja wie nia nie jest ta ka sa ma jak
ko lej ność dzie się ciu plag opi sa nych w 2 Moj że szo wej. 

(36) W 2 Moj. 7:1-7 Je ho wa po da je Moj że szo wi ko lej ne
upraw nie nia, za chę ty i in struk cje dla nie go sa me go i dla Aaro -
na, by przy go to wać ich do po sze rzo nej pra cy, co przed sta wia
udzie le nie Je zu so wi i Ko ścio ło wi przez Bo ga ko lej nych
upraw nień, za chęt i in struk cji do szer szej pra cy, któ rą mie li
roz po cząć we wrze śniu 1881 ro ku i w któ rej mie li trwać
w mia rę po stę po wa nia Pa ru zji i Epi fa nii. Do te go cza su Moj -
żesz nie otrzy mał wię cej wła dzy niż fa ra on. Do te go cza su
fak tycz nie miał mniej szą wła dzę niż fa ra on. Gdy jed nak zo -
stał upo waż nio ny, by być bo giem dla fa ra ona (w.1), otrzy mał
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wła dzę wyż szą od wła dzy fa ra ona oraz wła dzę nad sa mym
fa ra onem. Aaron miał mieć udział w tej po sze rzo nej wła dzy,
po nie waż miał być rzecz ni kiem (w.1) ko goś, kto otrzy mał
o wie le więk sze upraw nie nia. W an ty ty pie, od paź dzier ni ka
1874 do wrze śnia 1881 ro ku, nasz Pan w Swo ich od po wied -
nich dzia ła niach nie uży wał więk szej wła dzy niż sza tan.
Do te go cza su, po dob nie jak w przy pad ku Je go ty pu, Moj że -
sza, uży wa nie przez Nie go wła dzy nie ko rzyst nej dla sza ta na,
w związ ku ze znie wo le niem i wy zwa la niem ro dza ju ludz kie -
go, by ło nie mal wy łącz nie ogra ni czo ne do per swa zji mo ral -
nej. Nie mia ło to pra wie żad ne go wpły wu, je śli cho dzi o po -
stę po wa nie fa ra ona i sza ta na, któ rzy w związ ku z tym lek ce -
wa ży li i od rzu ca li tę wła dzę. Jed nak po cząw szy od ro ku 1881
Je ho wa zmie nił ten stan rze czy, po nie waż w tym ro ku za czął
uży wać na sze go Pa na do spra wo wa nia wła dzy wyż szej
od wła dzy sza ta na oraz wła dzy nad nim. Już wcze śniej otrzy -
mał On tę więk szą wła dzę, choć od ra zu nie uży wał jej wo -
bec sza ta na (2 Moj. 6:10-13,28-30). Ści śle bio rąc, Bóg su ge ro -
wał to już w ro ku 1878, gdyż Chry stus jest Bo skim ra mie -
niem (Iz. 53:1; 2 Moj. 6:1,6). Jed nak do pie ro we wrze śniu 1881
ro ku ta po więk szo na wła dza za czę ła być uży wa na przez na -
sze go Pa na prze ciw ko sza ta no wi i nad sza ta nem. Po le ce nie
(w.2) Moj że szo wi, by po wie dział wszyst ko to, co Je ho wa mu
roz ka zał, ozna cza ło, iż miał on te go do ko nać wo bec Aaro -
na ja ko swe go rzecz ni ka, któ ry na stęp nie, od po wied nio
do po trze by, miał to oznaj mić fa ra ono wi i Izra elo wi (w.2).
To, co Aaron miał po wie dzieć do fa ra ona, by ło po le ce niem,
już nie proś bą, za leż ną od ka pry su fa ra ona – fa ra on ma wy -
pu ścić Izra el z Egip tu. W an ty ty pie Je zus otrzy mał po le ce nie,
że po wi nien ogło sić wszyst ko to, co Oj ciec ob ja wił Mu na te -
mat wy zwo le nia Ko ścio ła i świa ta z ty ra nii i kró le stwa sza ta -
na. Wszyst ko to miał On jed nak po wie dzieć pry wat nie Ko -
ścio ło wi, któ ry na stęp nie, przez pra cę pu blicz ną, miał ogło sić
to sza ta no wi. To, co Ko ściół miał po wie dzieć, nie mia ło być
proś bą, po kor nie przed sta wio ną sza ta no wi, z jej speł nie niem
za leż nym od je go ka pry su, lecz żą da niem po par tym ta ką mo -
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cą Bo skiej wła dzy, któ ra wy mu si je go speł nie nie. Żą da niem
tym by ło uwol nie nie lu du Bo że go z uci sku i ty ra nii klą twy.

(37) Sło wa Bo ga do Moj że sza (w.3), że za twar dzi ser ce fa -
ra ona zo sta ły już wy ja śnio ne. Do ko na ło się to przez do broć
Bo ga, któ ry na proś bę fa ra ona, po par tą obiet ni cą wy pusz -
cze nia Izra ela, co fał jed ną pla gę po dru giej. Tu taj ma my
przed sta wio ny re zul tat te go za twar dza nia: „roz mno żę zna -
ki mo je i cu da mo je w zie mi egip skiej”. W an ty ty pie, do ro -
ku 1881 Je ho wa za pew nił Je zu sa, że Swo ją do bro cią w od su -
wa niu jed nej pla gi po dru giej, na proś bę sza ta na, któ rej to -
wa rzy szy ły obiet ni ce wy pusz cze nia an ty ty picz ne go Izra ela,
za twar dzi On ser ce sza ta na. Je ho wa za pew nił Je zu sa, że
nie uczci we i nie god ne po stę po wa nie sza ta na w tym wzglę -
dzie do pro wa dzi je dy nie do jesz cze bar dziej do tkli wych
plag, ja kie mia ły przyjść na nie go i je go sług. Sło wa Je ho wy
do Moj że sza (w.4), że fa ra on nie usłu cha i że On po ło ży
Swo ją rę kę na Egipt i wy pro wa dzi Swo je woj ska, Swój lud,
dzie ci Izra ela, z Egip tu wśród wiel kich kar dla te go kra ju,
przed sta wia ją sło wa Je ho wy do na sze go Pa na, że sza tan nie
po słu cha te go żą da nia i że w re zul ta cie wo bec Egip tu Je ho -
wa uży je Chry stu sa ja ko Swo ją moc w tak wiel kich ka rzą -
cych są dach, że do pro wa dzi do wy zwo le nia z kró le stwa
sza ta na ar mii Bo ga, Swe go lu du, an ty ty picz ne go Izra ela.
Za pew nie nie Moj że sza przez Bo ga (w.5), że moc uży ta przez
Nie go w ta kich są dach na uczy Egip cjan uzna nia Go ja ko
Je ho wę, sa mo eg zy stu ją ce go Bo ga do sko na łe go w cha rak te -
rze, przed sta wia za pew nie nie na sze go Pa na przez Je ho wę
do ro ku 1881, że Bo ska moc, uży ta przez Chry stu sa w ta kich
ka rach, ja kie Je ho wa prze wi dział wo bec sług sza ta na, zmu -
si ich do uzna nia Je ho wy ja ko sa mo eg zy stu ją ce go, do sko na -
łe go w mą dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści. Uczy nie -
nie przez Moj że sza i Aaro na te go, co Pan im roz ka zał (w.6),
przed sta wia wy ko na nie przez Je zu sa i Ko ściół an ty ty picz ne -
go po le ce nia w pu blicz nej pra cy zwią za nej z dys try bu cją
Po kar mu dla my ślą cych chrze ści jan, któ re go 1 400 000 eg zem -
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pla rzy zo sta ło roz pro wa dzo nych w Straż ni cy oraz w for mie
bro szu ry wśród na ro dów an glo ję zycz nych, zwy kle przez
kol por taż przy drzwiach pro te stanc kich ko ścio łów, gdy
wier ni wy cho dzi li z ko ścio ła po po ran nym lub wie czor nym
nie dziel nym na bo żeń stwie, oraz przez roz no szą cych te le -
gra my (Z’16,174, ak. 14). Dwaj bra cia prze ka za li 40 000 do -
la rów nie zbęd nych do je go wy da nia i roz pro wa dze nia. Z tej
kwo ty on Słu ga dał 35 000 do la rów. Gdy usły szał to ten dru -
gi brat, roz go ry czo ny, że tak bar dzo zo stał prze ści gnię ty
w szczo dro ści, wkrót ce po tem opu ścił ruch praw dy. Swój
udział w tej pu blicz nej pra cy mia ły tak że oczy wi ście wy kła -
dy piel grzy mów, na ucza nie przez star szych, ko re spon den -
cja i roz mo wy. Pry wat na pra ca wśród bra ci po le ga ła na pry -
wat nej dys try bu cji „Po kar mu dla my ślą cych chrze ści jan”
oraz „Cie ni Przy byt ku”, wspie ra nej przez in ne, przed chwi -
lą wspo mnia ne, me to dy. Chro no lo gicz ne fak ty wer se tu
7 ma ją na ce lu po ka za nie w an ty ty pie, że Je zus był w peł ni
doj rza ły do Swo je go dzie ła po cząw szy od ro ku 1881, na to -
miast Aaron sta wał się ta kim stop nio wo i w nie zu peł nym te -
go sło wa zna cze niu – tyl ko w spo sób po czy ta ny. Wska zu je
na to 80 lat, bę dą ce dwu krot no ścią 40 lat, okre su do sko na -
łej pró by i uzna nia wier nych, oraz 83 la ta, któ re nie są zu peł -
ną dwu krot no ścią 40 lat.

(38) Wer se ty 8 i 9 za wie ra ją ko lej ne po le ce nie przez Bo ga
Moj że szo wi i Aaro no wi, co ma ją uczy nić, gdy sta wią się
przed fa ra onem, a on za żą da ja kie goś zna ku po twier dza ją ce -
go ich urząd am ba sa do ra Je ho wy. Moj żesz miał po wie dzieć
Aaro no wi, by ten rzu cił la skę, któ ra mia ła stać się ta nin, a nie
na chash. Na chash ozna cza wąż i jest uży te w 2 Moj. 4:3. Ta prze -
mia na la ski w wę ża zo sta ła do ko na na przez Aaro na po ka zu ją -
ce go pierw szy z trzech zna ków przed Izra elem (2 Moj. 4:30),
tak jak roz ka zał to Je ho wa w 2 Moj. 4:1-5. Jed nak w wer se cie
9 la ska zo sta ła za mie nio na w ta nin. Licz ba mno ga te go sło wa
(ta ni nim) jest błęd nie prze tłu ma czo na w 1 Moj. 1:21 na wie lo ry -
by. Ro ther ham tłu ma czy je ja ko wąż mor ski, na to miast Young
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– ja ko po twór. Sło wo to jest uży wa ne w Bi blii na ozna cze nie ca -
łej ga my ol brzy mich zwie rząt zie mi, przed po ja wie niem się
na niej czło wie ka, ta kich jak di no zaur, di plo dok, ste go zaur, me -
gan to zaur, gi gan to zaur oraz ol brzy mich lą do wych lub wod -
nych jasz czu rek, kro ko dy li, wę żów i pła zów. Naj bar dziej ogól -
nym ter mi nem od no szą cym się do nich jest sło wo gad, cho ciaż
w prze kła dzie A.V. naj czę ściej uży wa ne jest sło wo smok. 100
i 150 lat te mu ra cjo na li ści wy śmie wa li Bi blię za mó wie nie
o smo kach. Pu sząc się swą wy du ma ną wy bit ną mą dro ścią,
utrzy my wa li oni, iż są to je dy nie mi ty, wy my ślo ne przez dzie -
cin ną wy obraź nię pier wot ne go czło wie ka, któ rą oni – bo ha te -
ro wie oświe ce nia – prze ro śli. Jed nak obec nie ło pa ty geo lo gów
i ar che olo gów wy ko pa ły wie le z tych po two rów z warstw zie -
mi, a je den z nich (gi gan to zaur, po ka za ny w Fo to dra mie stwo -
rze nia) li czy so bie oko ło 50 m dłu go ści. Smok lub gad, być mo że
w zna cze niu kro ko dy la, praw do po dob nie jest po praw nym
tłu ma cze niem w 2 Moj. 7:9,10,12. Je śli jed nak cho dzi tu taj o wę -
ża, nie był to wąż ma ły, lecz bar dzo du ży – więk szy od boa du -
si cie la, po nie waż tyl ko ta kie wy stę po wa ły wśród ta ni nim
przed czło wie kiem. Po zo sta łe miej sca wy stą pie nia sło wa ta nin
to: 1 Moj. 1:21; Ezech. 29:3; 32:2; 5 Moj. 32:33; Ps. 91:13; Jer.
51:34; Neh. 2:13; Ijo ba 7:12; Ps. 74:13; 148:7; Iz. 27:1; 51:9. W wie -
lu tych od no śni kach jest ono sym bo licz nie sto so wa ne do sza -
ta na, jak ma to miej sce w przy pad ku od po wia da ją ce go mu
grec kie go sło wa dra chon w kil ku je go wy stą pie niach w Ob ja -
wie niu, gdzie rów nież uży te jest ono w od nie sie niu do wła dzy
świec kiej, szcze gól nie Rzy mu. O wła dzę świec ką cho dzi też
w Ps. 91:13. To za sto so wa nie jest praw dzi we, po nie waż wspo -
mnia ne w tych wer se tach wła dze świec kie, ja ko na rzę dzie sza -
ta na, po sia da ją dia bel ski cha rak ter. W wer se tach 9, 10 i 12 sło -
wo ta nin naj praw do po dob niej ozna cza kro ko dy la, po nie waż
był on szcze gól nie świę ty dla Egip cjan ja ko bo ski, tj. w rze czy -
wi sto ści sza tań ski, tak jak sza tan, grzech i zło. Z te go po wo du
cóż by ło by bar dziej iry tu ją ce i prze ko nu ją ce dla fa ra ona niż
prze mie nie nie przez Aaro na swej la ski w kro ko dy la?
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(39) W an ty ty pie po le ce nie to ozna cza ło, że Je zus i kla sa
Aaro na, zmu szo na przez sza ta na za po śred nic twem je go rzecz -
ni ków do po da nia prze ko nu ją ce go po twier dze nia fak tu, iż są
Bo ski mi po słań ca mi, mie li przed sta wić praw dę na te mat po wo -
dów do zwo le nia na zło (któ re po cho dzi od sza ta na i jest ta kie
jak sza tan, smok). Wy ma ga ło to od Ko ścio ła uży cia wła dzy
na uczy cie la (la ski), któ ra tak za sto so wa na, po da ła praw dzi we
wy ja śnie nie. Zło wśród ogó łu ro dza ju ludz kie go zo sta ło do -
zwo lo ne po to, by przez do świad cze nie na uczyć ludz kość nie -
zmier nej grzesz no ści grze chu oraz okrop no ści je go skut ków,
tak by prze ciw ne te mu do świad cze nie z do brem mo gło na -
uczyć ją prze ciw nej lek cji od no śnie spra wie dli wo ści. Oby dwa
te do świad cze nia zo sta ły za mie rzo ne po to, by znie chę cić lu -
dzi do grze chu, a za chę cić do spra wie dli wo ści. Ko ścio ło wi zło
po ma ga ło w (1) ofia ro wa niu się, (2) nisz cze niu złych cech oraz
(3) bu do wa niu do brych cech. To po le ce nie zo sta ło w an ty ty pie
wy peł nio ne (w.10) przez pu blicz ną dys try bu cję bro szu ry „Po -
karm dla my ślą cych chrze ści jan” oraz od po wied nie wy kła dy
pu blicz ne, ko re spon den cję i roz mo wy. Pry wat nie lud Pa -
na sko rzy stał z nie go po przez tę bro szu rę oraz po przez „Cie -
nie Przy byt ku”, a tak że wy kła dy piel grzy mów, na uki star -
szych, li sty i roz mo wy. We zwa nie przez fa ra ona (w.11) swych
mę dr ców i cza row ni ków przed sta wia ze bra nie przez sza ta -
na uczo nych i wo dzów na ucza ją cych błę du, ja ko je go rzecz ni -
ków, by oba li li po glą dy na ten te mat. Ma gi cy, Jan nes i Jam bres,
rzu ca ją cy swe la ski są ty pem uczo nych i wo dzów na ucza ją cych
błę du, przed sta wia ją cych fał szy we i nie wy star cza ją ce wy ja -
śnie nia na ten te mat. Po łknię cie przez ta nin Aaro na ich ta ni nim
ob ra zu je to, jak wy ja śnie nie te go te ma tu przez Ko ściół cał ko -
wi cie oba li ło wy ja śnie nia an ty ty picz nych ma gi ków. Je dy ny
rze czy wi sty sku tek, ja ki przez tę sce nę zo stał osią gnię ty za rów -
no w ty pie, jak i w an ty ty pie – je śli cho dzi o ty picz ne go i an -
ty ty picz ne go fa ra ona – to za twar dze nie je go ser ca, bę dą ce do -
wo dem te go, że praw da i błąd ma ją za twar dza ją cy wpływ
na złe, sa mo lub ne ser ce i umysł. Bóg za po wie dział ta ki re zul -
tat za rów no w ty pie, jak i an ty ty pie.
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(40) Moj żesz nie po da je na zwisk Izra eli tów, któ rzy przy tej
oka zji za bie ga li o wzglę dy fa ra ona i wy stę po wa li prze ciw ko
Moj że szo wi i Aaro no wi, jak rów nież nie po da je, czy by li oni na -
ro do wo ści ży dow skiej. Św. Pa weł uzu peł nia jed nak te dwa
bra ki, wy mie nia jąc ich z na zwi ska i po da jąc ich he braj skie imio -
na, su ge ru ją ce izra el ską na ro do wość. Wpły wo wi Egip cja nie
nie no si li by bo wiem imion z ję zy ka nie wol ni ków (2 Tym. 3:8,9).
Sło wa te są ko lej nym do wo dem na to, że opis nie wo li i wy zwo -
le nia Izra ela ma swe wy peł nie nie w Pa ru zji i Epi fa nii: Jan nes (on
zwo dzi) przed sta wia od stęp czych błą dzi cie li du cho we go Izra ela
w Pa ru zji, w rze czy wi sto ści za bie ga ją cych w tej kwe stii o wzglę -
dy sza ta na. Jam bres (on re wo lu cjo ni zu je) przed sta wia od stęp -
czych błą dzi cie li du cho we go Izra ela w Epi fa nii, w rze czy wi sto -
ści za bie ga ją cych w tej kwe stii o wzglę dy sza ta na. Nasz Pa stor
sto so wał po sta ci tych dwóch cza row ni ków ja ko typ od stęp -
czych wo dzów w ru chu praw dy oraz od stęp czych wo dzów
no mi nal ne go ko ścio ła. Za je go ży cia do strze że nie za ry su epi fa -
nicz ne go nie by ło jesz cze na cza sie, i dla te go ni gdy nie zwra cał
na to uwa gi. Jed nak św. Pa weł wska zu je na oby dwa, co czy ni
przy po mo cy licz by mno giej – ostat nie dni: Dzień Pa ru zji i Epi -
fa nii, co jest tak że po twier dzo ne przez wy peł nie nie. To sa mo
zja wi sko do strze ga my czę ścio wo w Nada bie i Abi hu, któ rzy
ofia ro wa li ob cy ogień, a tak że w Moj że szu i Aaro nie, ude rza ją -
cych w ska łę. Nadab re pre zen tu je wo dzów praw dy z Ży dow -
skie go Żni wa i Pa ru zji, któ rzy póź niej ofia ro wa li błąd przed Pa -
nem, tj. wo bec Ko ścio ła. Abi hu jest ty pem wo dzów praw dy
z cza su mię dzy Żni wa mi oraz z Epi fa nii, któ rzy póź niej ofia ro -
wa li błąd przed Pa nem, tj. wo bec Ko ścio ła. Ude rze nie ska ły
przez Moj że sza po raz pierw szy przed sta wia wo dzów, bę dą -
cych no wy mi stwo rze nia mi, któ rzy od rzu ci li okup w Żni wie
Ży dow skim oraz w Pa ru zji; ude rze nie przez nie go ska ły po raz
dru gi przed sta wia ta kich wo dzów, bę dą cych no wy mi stwo -
rze nia mi, któ rzy od rzu ci li udział Ko ścio ła w ofie rze za grzech
w Żni wie Ży dow skim oraz w Pa ru zji. Na to miast Aaron przed -
sta wia ta kie oso by, któ re te dwie rze czy czy ni ły mię dzy Żni wa -
mi oraz w Epi fa nii. Ob raz Jan ne sa i Jam bre sa, bar dziej ogra ni -



116 E x o d u s

czo ny w cza sie, po nie waż na le ży wy łącz nie do Pa ru zji i Epi fa -
nii, jest szer szy od po krew ne go ob ra zu z Moj że szem i Aaro nem.
Za prze cza jąc cha rak te ro wi ofia ry za grzech, na uki Moj że sza
i Aaro na do ty czy ły wy łącz nie te go, dla cze go Bóg przez ca ły
Wiek do zwa la na cier pie nia Gło wy i Cia ła. Na to miast ob raz
Jan ne sa i Jam bre sa nie tyl ko obej mu je te dwa błę dy pod ko niec
Wie ku, lecz tak że i te do ty czą ce po wo du do zwo le nia na zło dla
wszyst kich po zo sta łych klas zwią za nych z Bo skim pla nem. Je -
śli cho dzi o oso by, ob raz Nada ba i Abi hu przed sta wia tyl ko
wo dzów praw dy, któ rzy na stęp nie sta ją się fał szy wy mi na -
uczy cie la mi w Ko ście le, a tym sa mym sta ją się ta ki mi przed Je -
ho wą. Je śli cho dzi o za sięg ich błę dów, obej mu ją one szer szy ob -
szar niż w przy pad ku oby dwu po zo sta łych grup, któ rych błę -
dy w ob ra zie Moj że sza i Aaro na do ty czą po wo dów do zna wa -
nia cier pień przez kla sę Chry stu sa, a w ob ra zie Jan ne sa i Jam -
bre sa – po wo dów do zna wa nia cier pień przez wszyst kie kla sy.
Jed nak ob raz Nada ba i Abi hu obej mu je nie tyl ko po wyż sze
aspek ty py ta nia od no śnie do zwo le nia na zło, lecz tak że wszyst -
kie in ne błę dy na ucza ne wśród lu du Bo że go, co w od nie sie niu
do ca łe go Wie ku po ka za ne jest w ty pie w 3 Moj. 10:1-7, a w od -
nie sie niu do Pa ru zji i Epi fa nii – w 2 Moj. 6:23.

(41) Jak pa mię ta my, stwier dzi li śmy, że w obec nym roz -
dzia le po mi nie my omó wie nie 2 Moj. 7:14-10:20, za wie ra ją cej
hi sto rię pierw szych ośmiu plag, po nie waż wie rzy my, iż wo lą
Pa na jest po mi nię cie do kład ne go ich roz wa że nia do cza su
omó wie nia dwóch pierw szych biad oraz sied miu ostat nich
plag z Ob ja wie nia. Prze ana li zu je my je ra zem, po nie waż do ty -
czą one tych sa mych te ma tów. Dwa wzglę dy uza sad nia ją nasz
za miar omó wie nia dzie sią tej pla gi: (1) w prze ci wień stwie
do pierw szych dzie wię ciu plag i ich od po wied ni ków w Ob ja -
wie niu nasz Pa stor po dał nam spo ro in for ma cji na te mat dzie -
sią tej pla gi; oraz (2) cho ciaż Księ ga Ob ja wie nia za po wia da
trze cią bia dę, któ ra jest toż sa ma z dzie sią tą pla gą, ja ko na stę -
pu ją cą wkrót ce po za koń cze niu się dru giej bia dy (Obj. 11:14),
nie okre śla wy raź nie jej na zwy, choć opi su je wy da rze nia, któ re
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ją two rzą, nie na zy wa jąc ich trze cią bia dą. Na te mat tej czę ści
Księ gi nasz Pa stor po dał nam bar dzo wie le my śli. Te uwa gi
skła nia ją nas za tem do po mi nię cia obec nie ana li zy 2 Moj. 7:14-
10:20 oraz do po now ne go za ję cia się nie wo lą i wy zwo le niem
Izra ela, po cząw szy od 2 Moj. 10:21, gdzie za czy na ją być przed -
sta wia ne wy da rze nia na stę pu ją ce po ósmej pla dze.

(42) Dzie wią tą pla gą by ła ciem ność (2 Moj. 10:21-23), któ ra
od po wia da pią tej z sied miu ostat nich plag Ob ja wie nia, jak do -
wo dzi te go od nie sie nie do ciem no ści w każ dym z tych przy -
pad ków (Obj. 16:10,11). Na pod sta wie te go i kil ku in nych przy -
pad ków moż na za uwa żyć, że chro no lo gicz na ko lej ność przed -
sta wia nia dzie się ciu plag oraz trzech biad i sied miu ostat nich
plag w więk szo ści przy pad ków nie jest ta ka sa ma. Wie rzy my,
że po wód tej róż ni cy, je śli cho dzi o ko lej ność chro no lo gicz ną
sied miu ostat nich plag oraz ich od po wied ni ków wśród dzie się -
ciu plag, jest na stę pu ją cy: Sie dem ostat nich plag po da je chro -
no lo gicz ną ko lej ność wy da wa nia sied miu to mów, któ rych treść
czę ścio wo za wie ra ła uciąż li we my śli, na to miast nu me rycz -
na ko lej ność od po wied nich plag w Egip cie po da je chro no lo -
gicz ny po rzą dek, w ja kim te uciąż li we my śli po raz pierw szy za -
czę ły być od czu wa ne – bez wzglę du na to, czy by ły one wy ra -
żo ne w sied miu to mach czy gdzie in dziej. I tak, an ty try ni ta -
ryzm, głów na myśl to mu V, za czął być od czu wa ny pod ko niec
Żni wa (po ka za ne w dzie wią tej pla dze egip skiej), kie dy to
po raz pierw szy za czął być przed sta wia ny opi nii pu blicz nej,
np. w B.S.M. [„The Bi ble Stu dent Mon th ly”, ma ga zyn wy da wa -
ny przez Pa sto ra Rus sel la – przy pis tł.], „Twór cą trój cy był ce -
sarz Kon stan tyn” (B.S.M., tom VI, nr 4, kwie cień 1914). Tom
7 po peł nił błąd utoż sa mie nia cza su wy la nia więk szo ści z sied -
miu plag Ob ja wie nia z nu me rycz ną ko lej no ścią nie któ rych
z dzie się ciu plag w Egip cie, lecz w nie któ rych przy pad kach nie
po dał żad nej rów no le gło ści mię dzy ty mi dwo ma gru pa mi
plag, gdzie po win ny one być po da ne.

(43) Na stę pu ją ce do świad cze nie wy ja śnia po wód róż ni cy
mię dzy ko lej no ścią więk szo ści z dzie się ciu plag w Egip cie a ko -
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lej no ścią sied miu ostat nich plag po da nych w Obj. 16. Na po -
cząt ku wio sny 1904 ro ku, gdy spę dza li śmy mie siąc w Do mu Bi -
blij nym w Al le ghe ny, przy go to wu jąc się do roz po czę cia służ -
by piel grzym skiej, od by li śmy wie le roz mów z na szym Pa sto -
rem. Mię dzy in ny mi po dał nam pew ne su ge stie ja ko ostrze że -
nie przed nie wła ści wym spo so bem przed sta wia nia praw dy
prze ciw błę do wi. Po wie dział, że oba la jąc dok try nę trój cy i nie -
śmier tel no ści du szy, ni gdy nie uży wał pu blicz nie słów trój ca
czy nie śmier tel ność du szy, po nie waż wie dział, że po bu dził by
w ten spo sób uprze dze nie człon ków ko ścio ła, co by ło by nie ko -
rzyst ne dla je go wy sił ków, że by im po móc. Po wie dział, że miał
zwy czaj mó wie nia o ist nie niu tyl ko jed ne go Bo ga, a nie więk -
szej ich licz by, że Bóg nie mo że być swym wła snym Oj cem,
a jed no cze śnie Swym wła snym Sy nem, oraz że oj ciec i syn nie
mo gą być w tym sa mym wie ku itd. Na stęp nie, za miast jed no -
znacz nie z na zwy za kwe stio no wać dok try nę o nie śmier tel no -
ści du szy, oba lał po gląd, że umar li są ży wi i przy tom ni oraz do -
wo dził, że są nie ży wi i nie przy tom ni. Na stęp nie do dał, że
w ten spo sób, nie bu dząc sprze ci wu da ją cych się prze ko nać or -
to dok syj nych słu cha czy, po da wał im praw dę, któ ra we wła ści -
wym cza sie usu wa ła błę dy kry ją ce się pod na zwą trój cy i nie -
śmier tel no ści du szy. Sko rzy sta li śmy z tych su ge stii i w cza sie
na szej piel grzym skiej służ by, oba la jąc pu blicz nie błę dy z ni mi
zwią za ne, ni gdy z na zwy wy raź nie nie uży wa li śmy sto sow -
nych ter mi nów. Ta je go su ge stia po bu dzi ła nas tak że do do ra -
dze nia bra ciom w przy pad ku an ty ty picz nej dru giej bi twy Ge -
de ona, by nie zwal cza li ter mi nu nie śmier tel ność du szy, lecz by
zbi ja li dok try nę o przy tom no ści umar łych. Zro zu mie nie ty pu
po ka za ło nam tak że to sa mo w od nie sie niu do jed nej z dwóch
rze czy, któ ra po win na być ata ko wa na: Sal ma na – od mo wa cie nia,
od po czyn ku. Je śli cho dzi o te mat trój cy i nie śmier tel no ści du szy,
oma wia ny na fo rum pu blicz nym, Pa stor nie mal do koń ca Żni -
wa miał zwy czaj uni ka nia bez po śred nie go ata ko wa nia dok try -
ny try ni tar skiej i o nie śmier tel no ści du szy. Póź niej sze bez po -
śred nie uży wa nie przez nie go tych ter mi nów do oba la nia błę -
dów do pro wa dzi ło do pla gi na an ty ty picz nych Egip cjan, dzie -
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wią tej pla gi, któ ra w od nie sie niu do nie śmier tel no ści du szy na -
sta ła w ro ku 1911 (zob. B.S.M., tom III, nr 4), a w od nie sie niu
do trój cy – na po cząt ku ro ku 1914 (zob. B.S.M., tom VI, nr 4),
cho ciaż pią ta cza sza zo sta ła wy la na w ro ku 1899. Uwa gi p. Edi -
so na na te mat nie śmier tel no ści du szy sta ły się oka zją do wy da -
nia pierw sze go B.S.M., na to miast nu mer dru gi trak to wał
o „Kon stan ty nie ja ko twór cy trój cy”. Na pod sta wie tych przy -
kła dów moż na za tem za uwa żyć, w ja ki spo sób dzie sięć plag
egip skich po da je chro no lo gicz ną ko lej ność, w któ rej pla gi za -
czę ły być od czu wa ne, na to miast ko lej ność chro no lo gicz na sied -
miu ostat nich plag od po wia da ko lej no ści chro no lo gicz nej,
w ja kiej by ły one wy le wa ne, bez wzglę du na to, kie dy za czę ły być
od czu wa ne. Po da je my te wy ja śnie nia ja ko przej ście z 2 Moj.
10:20 do 2 Moj. 10:21, od któ rej po now nie po wra ca my do na -
sze go te ma tu.

(44) Upar ty fa ra on, ugi na ją cy się pod cię ża rem pierw szych
dzie wię ciu plag, w koń cu za pro po no wał Moj że szo wi kom pro -
mis (w.24). Przed sta wia to wy mu sze nie na sza ta nie go to wo ści
pój ścia na kom pro mis z na szym Pa nem. Fa ra on był skłon ny
po zwo lić Izra eli tom pójść i słu żyć Pa nu („Idź cie... i dzie ci wa sze
niech idą z wa mi”), lecz chciał za trzy mać dla sie bie wszyst ko to,
co by ło im po trzeb ne (trzo dy i by dło) do ofia ry. Po dob nie sza -
tan, po raz pierw szy pro po nu jąc kom pro mis wkrót ce po kwiet -
niu 1911 ro ku, był skłon ny po zwo lić odejść wszyst kim no wym
stwo rze niom, na wet tym naj bar dziej nie doj rza łym („dzie ci wa -
sze”), a pod swą kon tro lą chciał je dy nie po zo sta wić ich czło wie -
czeń stwo („trzo dy i by dło”). Za rów no ty picz ny, jak i an ty ty -
picz ny fa ra on chciał osią gnąć kom pro mis w tej spor nej kwe stii
– po zwo lić Izra elo wi wyjść z nie wo li i słu żyć Pa nu, zmu sza jąc
go do po zo sta wie nia pod kon tro lą fa ra ona rze czy nie zbęd nych
do ofia ro wa nia. Kom pro mis ten był jed nak nie uczci wym pod -
stę pem, po nie waż w ty pie i an ty ty pie unie waż niał pro po zy cję
słu że nia Je ho wie. W ty pie ofia ry wy ma ga ły bo wiem czę ści trzo -
dy i by dła, a w an ty ty pie – czło wie czeń stwa no wych stwo rzeń,
po nie waż ani czło wie czeń stwo cie le snych Izra eli tów, ani no we
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stwo rze nia du cho wych Izra eli tów nie mo gły być dla Je ho wy
ofia rą moż li wą do przy ję cia. W żad nym przy pad ku nie przed -
sta wio no więc praw dzi wej ofer ty uwol nie nia w ce lu słu że nia Pa -
nu. Ob ja wia to nie uczci wość pro po zy cji oby dwu fa ra onów.
Na pod sta wie te go in cy den tu po win ni śmy się cał ko wi cie prze -
ko nać, że w każ dej pro po zy cji sza ta na czai się coś zwod ni cze go
i że je go ofer ty kom pro mi su osta tecz nie za wsze ob li czo ne są
na to, by on za cho wał peł ną kon tro lę, cho ciaż po cząt ko wo mo -
gą się one po wierz chow nie wy da wać dość uczci we. Ża den z fa -
ra onów nie miał pra wa skła dać ta kich pro po zy cji, po nie waż
trzo dy i by dło na le ża ły do Izra eli tów, nie do fa ra ona, a czło wie -
czeń stwo no wych stwo rzeń pod zwierzch nic twem Bo ga na le ża -
ło do no wych stwo rzeń, a nie do sza ta na, cie mię ży cie la. 

(45) Po przed nie roz mo wy mię dzy fa ra onem a Moj że szem
nie są ty pem roz mów mię dzy sza ta nem a Chry stu sem. Po dob nie
w an ty ty pie wer se tów 24-26 nie by ło żad nych roz mów mię dzy
sza ta nem a na szym Pa nem. Tak że i tu taj praw dzi we jest po wie -
dze nie, że czy ny mó wią gło śniej niż sło wa. An ty ty pem roz mo wy
fa ra ona i Moj że sza, za pi sa nej w wer se tach 24-26, by ły róż ne od -
po wied nie po su nię cia sza ta na oraz od po wied nie kontr po su nię -
cia na sze go Pa na. An ty ty picz na dzie wią ta pla ga za czę ła dzia łać
tuż przed kwiet niem 1911 ro ku, gdy roz po czę ła się zin ten sy fi ko -
wa na pra ca pu blicz na – głów nie wy mie rzo na prze ciw ko wiecz -
nym mę kom i nie śmier tel no ści du szy, póź niej po sze rzo na o ata -
ki na try ni ta ryzm. Dru gi i trze ci z tych te ma tów by ły głów ny mi
uciąż li wy mi te ma ta mi to mu V, wzmoc nio ny mi przez po sel stwo
o re sty tu cji. Na tę dzie wią tą an ty ty picz ną pla gę sza tan od po wie -
dział stwo rze niem sze re gu wa run ków sprzy ja ją cych spo wol nie -
niu wy peł nia nia po świę ce nia i nie ko rzyst nych do po dej mo wa nia
no wych po świę ceń. Do ko nał te go za prze sta jąc na pe wien czas
sta wia nia prze szkód na dro dze po świę ce nia oraz przez do star cze -
nie licz nych czyn ni ków od cią ga ją cych od po świę co ne go ży cia.
Z re gu ły mie li śmy mniej bez po śred niej opo zy cji wo bec na szej
pra cy pu blicz nej w cza sie go dzi ny dwu na stej niż w cza sie ja kiej -
kol wiek in nej go dzi ny dnia Żni wa. Sprzy ja ło to po bła ża niu cia -
łu. Na stęp nie, wraz ze sta le ro sną cą licz bą osób przy cho dzą cych
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do praw dy, głów nie z klas Lo ta i je go dwóch có rek, w wy ni ku
ma ni pu la cji sza ta na wśród bra ci za czął się sze rzyć duch „spo -
łecz no ści” to wa rzy skiej, w od róż nie niu od du cha ofiar ni cze go, co
mia ło na ce lu dal sze prze ciw dzia ła nie po świę ce niu. Sza tan stwa -
rzał też świec kie wa run ki – więk sze moż li wo ści po bła ża nia so bie
pod wzglę dem bo gactw, przy jem no ści, wy gód itp., co jesz cze
bar dziej osła bia ło du cha po świę ce nia. Czy niąc te rze czy, zło żył
swą ofer tę kom pro mi su na sze mu Pa nu, co by ło an ty ty pem ofer -
ty kom pro mi su ze stro ny fa ra ona wo bec Moj że sza, przed sta wio -
nej w wer se cie 24.

(46) Nie by ła to też pierw sza ofer ta kom pro mi su kie dy kol -
wiek zło żo na przez sza ta na. Praw dę mó wiąc, jest to ulu bio -
na me to da, któ rą sto su je od nie pa mięt nych cza sów, by osią gać
swe ce le. Moż na to na przy kład za uwa żyć w je go spo so bie
udzie le nia wiel kiej wła dzy pa pie stwu. Wła dza pa pie stwa ro sła
bo wiem krok po kro ku – naj pierw na po lu ko ściel nym, a na stęp -
nie po li tycz nym, przez cią głe na ru sza nie wła dzy in nych dro gą
wiecz ne cią gną cych się sze re gu umów, opar tych na han dlo wa -
niu i tar go wa niu się. Współ cze sna dy plo ma cja w bar dzo du żym
stop niu wią że się z han dlo wa niem i tar go wa niem się. To wła śnie
pa pie stwo wpro wa dzi ło dy plo ma cję. W sta ro żyt nych cza sach
na ro dy nie mia ły zwy cza ju po sia dać sta łych am ba sad na dwo -
rach kró lów in nych na cji. Am ba sa do ro wie sta ro żyt ne go Rzy mu
i Gre cji by li wy sy ła ni z krót ką mi sją w ce lu omó wie nia kil ku
kwe stii, po roz strzy gnię ciu któ rych po wra ca li do wła sne go kra -
ju. Ko lej ny am ba sa dor był po sy ła ny tyl ko wte dy, gdy po ja wia -
ły się in ne kwe stie in te re su ją ce oby dwie stro ny i wy ma ga ją ce ne -
go cja cji. W przy pad ku pa pie stwa spra wy wy glą da ły ina czej.
Sta le go to we do się ga nia po więk szą wła dzę ko ściel ną i świec -
ką, pa pie stwo roz sy ła ło nun cju szy do róż nych kra jów, gdzie
po zo sta wa li oni czę sto przez dłu gie la ta i gdzie ich za da niem by -
ło szpie go wa nie wa run ków oraz wy ko rzy sty wa nie wszel kich
spo sob no ści po więk sza nia sta le ro sną cej wła dzy pa pie stwa. Pa -
pie stwo by ło zbyt mą dre, by za jed nym po cią gnię ciem pró bo wać
prze chwy cić ca łą wła dzę. Stop nio wo, głów nie przy po mo cy
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kom pro mi sów dy plo ma tycz nych, po więk sza ło ono swą wła dzę, ni -
gdy nie re zy gnu jąc z ni cze go, co kie dyś uda ło się osią gnąć,
a każ dą no wą zdo bycz wy ko rzy stu jąc ja ko krok do te go, by
przy po mo cy kom pro mi sów dy plo ma tycz nych zdo być jesz cze wię -
cej, aż stop nio wo zdo by ło su pre ma cję – naj pierw w sfe rze ko -
ściel nej, a na stęp nie świec kiej. To wła śnie w ten spo sób pa pie -
stwo naj pierw stwo rzy ło, a na stęp nie utrwa li ło sztu kę dy plo ma -
cji. Te raz, przez zgro ma dzo ne do świad cze nie nie mal 17 wie -
ków dy plo ma cji, pa pie stwo na każ de za wo ła nie ma naj spryt niej -
szych dy plo ma tów na świe cie, twór ców kom pro mi sów. W ten
spo sób pa pie stwo czę ścio wo wy peł ni ło Dan. 8:25, prze bie gło ścią
osią ga jąc suk ce sy w swej po li ty ce.

(47) Pro po zy cja fa ra ona zo sta ła od rzu co na przez Moj że sza
(w.25,26), co przed sta wia od rzu ce nie przez na sze go Pa na ofer -
ty sza ta na zło żo nej przez nie go za po mo cą od po wied nich czy -
nów, zmie rza ją cych do kom pro mi su w kwe stii po świę ce nia.
Zde cy do wa nie Moj że sza („Mu sisz dać nam...”; „by dło na sze pój -
dzie z na mi, a nie po zo sta nie na wet ko py to” – w.25,26) w od rzu -
ce niu ofer ty fa ra ona pój ścia na kom pro mis ilu stru je zde cy do wa -
nie na sze go Pa na, któ ry od mó wił za war cia kom pro mi su w tej
spra wie. Sza tan był zbyt chy try, pro po nu jąc kom pro mis, któ ry
w rze czy wi sto ści jed ną rę ką za bie rał to, co zo sta ło za ofe ro wa ne
dru gą. Nasz Pan na to miast był zbyt mą dry, by w naj mniej szym
stop niu zgo dzić się na kom pro mis w tej spra wie, po nie waż
przej rzał cel sza ta na pro po nu ją ce go ten kom pro mis. Za uważ my,
jak od mo wa za war cia kom pro mi su przez Moj że sza na bie ra ła co -
raz więk sze go zde cy do wa nia, w mia rę wy ra ża nia przez nie go tej
my śli: „Mu sisz dać nam ofia ry i ca ło pa le nia (...) by dło na sze pój -
dzie z na mi, a nie po zo sta nie na wet ko py to”. Ob ra zu je to ro sną -
ce zde cy do wa nie na sze go Pa na, któ ry Swy mi czy na mi od rzu cał
sza tań ską pro po zy cję kom pro mi su w za ło że niach. By dło by ło
po trzeb ne Izra elo wi, po nie waż mia ły z nie go po cho dzić ciel ce,
bę dą ce ty pem ofia ry na sze go Pa na. Sza tań ska pro po zy cja kom -
pro mi su w przy pad ku an ty ty pu, za wie ra my śli, by na uki na te -
mat oku pu oraz wy ni ka ją ce z nich dzia ła nia Chry stu sa na na szą



123P r ó b y  w y z w o l e n i a

ko rzyść, jak rów nież nasz zwią zek z tą ofia rą, po zo sta ły w mo -
cy sza ta na. Trzo dy by ły po trzeb ne Izra elo wi do ofiar, bę dą cych
ty pem ofia ry Ko ścio ła. Pro po zy cja sza ta na pój ścia na kom pro mis
w przy pad ku ich an ty ty pów za wie ra w so bie myśl, że miał on
kon tro lo wać po świę ce nie i zwią za ne z tym ofiar ni cze czy ny Ko -
ścio ła. Zgo da na ta ką pro po zy cję unie waż ni ła by oczy wi ście
okup oraz udział Ko ścio ła w ofie rze za grzech. Kom pro mis ta ki
na tu ral nie prze kre ślił by ca łe Chry stu so we dzie ło dru gie go ad -
wen tu. Dla te go od rzu cił On ją z ta kim zde cy do wa niem, któ re
nie po zo sta wia ło żad ne go miej sca dla dal szych ar gu men tów
sza ta na od no śnie te go kie run ku my śle nia i dzia ła nia. Jed nak
szcze gól ną rze czą, do któ rej zmie rzał sza tan przez swą ofer tę,
by ło znisz cze nie za rów no elek cyj nych za ry sów Bo skie go pla nu,
jak i tych do ty czą cych wol nej ła ski. Gdy by bo wiem usu nię ty zo -
stał elek cyj ny za rys pla nu, sku pia ją cy się na Chry stu sie, do cze -
go spro wa dza ło by się od su nię cie oku pu i ofiar za grzech, to sa -
mo spo tka ło by za rys wol nej ła ski. Od mo wa Moj że sza po sta -
wie nia sie bie i Izra ela w sy tu acji, w któ rej on i Izra eli ci nie by li -
by w sta nie zło żyć ofia ry („z te go weź mie my do służ by Pa nu, bo
nie wie my, czym słu żyć ma my Pa nu, aż tam przyj dzie my”) jest
ty pem te go, że nasz Pan nie po zwo lił na po sta wie nie Sie bie ani
du cho we go Izra ela w sy tu acji, któ ra mo gła by unie moż li wić im
słu że nie Pa nu ich po świę co nym czło wie czeń stwem. 

(48) Po wy ka za niu czy nów i wa run ków, po przez któ re sza tan
zło żył pro po zy cję kom pro mi su w spra wie wy zwo le nia du cho -
we go Izra ela, pra gnie my obec nie przed sta wić czy ny i wa run ki, po -
przez któ re Pan Je zus udzie lił Swej od po wie dzi. Jak wspo mnie li -
śmy po wy żej, Je go od po wiedź nie zo sta ła oczy wi ście udzie lo -
na sło wa mi bez po śred nio wy po wie dzia ny mi do sza ta na, lecz
przez kontr po su nię cia. Od by ło się to przy po mo cy po ło że nia
przez Nie go – za po śred nic twem na uczy cie li praw dy, lu du Pa na,
a szcze gól nie na sze go Pa sto ra, piel grzy mów i star szych – do dat -
ko we go na ci sku na isto tę i wy ma ga nia od no śnie po świę ce nia
Chry stu sa i Ko ścio ła. Ka za nia na sze go Pa sto ra z te go cza su, 1911-
1914, po da ne w B.S.M., wska zu ją na przy kład na wiel ki na cisk, ja -



124 E x o d u s

ki był wów czas kła dzio ny na isto tę i wy ma ga nie ca łe go po świę ce -
nia, jak do wo dzą te go na stę pu ją ce oma wia ne tam te ma ty: „Ob raz
świę te go [po świę co ne go] na ro du” (tom 3, nr 6, czer wiec 1911);
„Wa sza roz sąd na służ ba” (tom 3, nr 7); „Ofia ra Chry stu sa po mi -
nię ta” (tom 3, nr 8); „Nie mi łuj cie świa ta” (tom 3, nr 10); „Cha rak -
ter mi ło ści wy ma ga ny od kan dy da tów do nie ba” oraz „Okup i po -
jed na nie” (tom 3, nr 12); „Trzeź we po glą dy na te mat chrztu” (tom
3, nr 13); „Naj więk sza rzecz we wszech świe cie” oraz „Za war cie
przy mie rza z Pa nem” (tom 4, nr 2); „Bar dziej mi łu ją cy przy jem no -
ści niż mi łu ją cy Bo ga” oraz „Wier ność, naj więk szą pró bą cha rak -
te ru” (tom 4, nr 5); „Nie zdat ni do kró le stwa” (tom 4, nr 6); „Ob li -
cza nie kosz tu” (tom 4, nr 8); „Za ni ka nie wia ry i po boż no ści” (tom
4, nr 9); „Chry stus umarł za grzesz ni ków” oraz „Po trze ba ogni -
stych do świad czeń” (tom 4, nr 11); „Zba wie nie przez wia rę
a uczyn ki” (tom 4, nr 12); „Je den od ku pi ciel za grze chy świa ta”
(tom 5, nr 6); „Naj lep sze ko ro ny i ich ce na” (tom 5, nr 7); „Co to jest
chrzest?” (tom 5, nr 9); „Tak bie gnij cie, że by ście do bie gli” oraz
„Współ pra cu ją cy z Bo giem” (tom 5, nr 12); „Zy ska nie Chry stu sa
– stra ce nie wszyst kie go in ne go” (tom 6, nr 1); „Nasz obo wią zek
wo bec praw dy” (tom 6, nr 1); „Dla cze go Je zus umarł za grzesz ni -
ków” oraz „Do bre na sio na w do brej gle bie” (tom 6, nr 3); „Po jed -
na nie za grzech” (tom 6, nr 6). W ten spo sób nasz Pan po przez na -
sze go Pa sto ra na ła mach B.S.M. od po wia dał w po szcze gól nych la -
tach na zło żo ną przez sza ta na ofer tę kom pro mi su.

(49) Te go sa me go do wo dzą oczy wi ście wy kła dy piel grzy -
mów z te go okre su. Mo gli by śmy w tym miej scu po dać ja ko przy -
kład ciąg czte rech wy kła dów wy gło szo nych przez sie dem grup,
po czte rech piel grzy mów w każ dej z nich, w ro ku 1913, zwa nych
wy kła da mi, ze bra nia mi w od cin kach. Gru py te ob ję ły prak tycz -
nie ca ły kraj. Pierw szy wy kła dow ca każ dej gru py roz po czy nał
se rię wy kła dem „Po za gro bem”. Ty dzień póź niej dru gi z nich
mó wił o „Zmar twych wsta niu umar łych”. Na stęp ne go ty go dnia
trze ci z nich wy gło sił wy kład pod ty tu łem „Przyjdź kró le stwo
two je”, na to miast czwar ty, ty dzień póź niej, koń czył se rię te ma -
tem „No sze nie krzy ża – po dej mo wa nie i wy peł nia nie po świę ce -
nia”. Pa mię taj my, że nie od by wa ło się to na ze bra niach w do -
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mach pry wat nych, lecz pu blicz nych, a przed tym cza sem piel -
grzy mi bar dzo rzad ko mó wi li o po świę ce niu na ze bra niach pu -
blicz nych. W cza sie ze brań pry wat nych piel grzy mi i star si w tym
cza sie, tak jak w każ dym in nym, mó wi li oczy wi ście o po świę ce -
niu. Fak ty ni niej sze go oraz po przed nie go aka pi tu do wo dzą więc,
że w okre sie od 1911 do 1914 ro ku pu blicz nie kła dzio ny był
szcze gól ny na cisk na po świę ce nie, co jest spo so bem udzie le nia
od po wie dzi przez na sze go Pa na, zde cy do wa nie i z na ci skiem od -
ma wia ją ce go pój ścia na kom pro mis z sza ta nem w kwe stii ofia -
ry i ofia ro wa nia – po świę ce nia i wy peł nia nia po świę ce nia. Czy -
niąc to, wy peł nił On an ty typ 2 Moj. 10:25,26. 

(50) Do broć Bo ga w po sta ci od su nię cia dzie wią tej pla gi za -
twar dzi ła ser ce fa ra ona (w.27), tak jak Je go do broć, oka zy wa -
na na proś by fa ra ona, po par te ofer ta mi wy pusz cze nia Izra ela,
w przy pad ku speł nie nia je go próśb, pro wa dzi ła do za twar dza -
nia ser ca fa ra ona pod ko niec każ dej z pierw szych ośmiu plag.
Wie rzy my jed nak, że po dzie wią tej pla dze oprócz Bo skiej do bro -
ci, w po sta ci od su nię cia tej pla gi, do za twar dze nia ser ca fa ra ona
przy czy ni ła się tak że od mo wa Moj że sza pój ścia na kom pro mis
z nim w kwe stii po zo sta wie nia trzód i by dła Izra ela u fa ra ona,
a wy pusz cze nia sa mych lu dzi. Sa mo lub ne i upar te ser ce, ja kie
po sia dał fa ra on, sta je się jesz cze bar dziej upar te, je śli sa mo lub -
ny i pod stęp ny kom pro mis, wy mu szo ny na nim ka ra mi, zo sta -
nie od rzu co ny, jak mia ło to miej sce w tym przy pad ku. W an ty -
ty pie od mo wa przy ję cia przez na sze go Pa na pro po zy cji kom -
pro mi su, zło żo nej przez sza ta na, uczy ni ła sza ta na jesz cze bar -
dziej upar tym i za wzię tym w sa mo wol nym po stę po wa niu. Dla -
te go jesz cze bar dziej za bie gał o za trzy ma nie du cho we go Izra ela
pod swą kon tro lą, mno żąc po ku sy, grze chy i cier pie nia lu du Bo -
że go, po cząw szy od pierw szych ak tów od mo wy ze stro ny na -
sze go Pa na aż do ich zu peł ne go koń ca i po cząt ków od czu wa nia
przez pe wien czas dzie sią tej pla gi.

(51) Nie mo gąc uzy skać żad ne go kom pro mi su, fa ra on po su -
nął się do gróźb (w.28). Oto do słow ne tłu ma cze nie groź by fa ra -
ona i od po wie dzi Moj że sza: „I rzekł fa ra on do nie go: Odejdź ode
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mnie; uwa żaj na sie bie; nie do pro wadź [sie bie] do te go, by po -
now nie oglą dać mo ją twarz, po nie waż w dniu oglą da nia przez
cie bie mo jej twa rzy umrzesz. A Moj żesz po wie dział: Tyś tak
po wie dział; nie do pro wa dzę po now nie [sie bie] do te go, by jesz -
cze raz oglą dać two ją twarz”. Jak moż na za uwa żyć, Moj żesz
nie po wie dział, że nie zo ba czy już wię cej fa ra ona, po nie waż
tak na praw dę wi dział go jesz cze raz. Mó wiąc to, nie ma my
na my śli roz mo wy Moj że sza z fa ra onem za pi sa nej w 2 Moj. 11,
po nie waż roz dział ten po da je opis dal szej czę ści roz mo wy mię -
dzy ni mi, roz po czę tej w 2 Moj. 10:24. Ma my na my śli ich ostat -
nie spo tka nie, o któ re za bie gał fa ra on, a nie Moj żesz, za pi sa ne
w 2 Moj. 12:31,32. Moj żesz po wie dział, na co wska zu je gra ma -
tycz na for ma uży te go przez nie go cza sow ni ka, że nie bę dzie za -
bie gał (nie do pro wa dzę po now nie [sie bie] do te go, by oglą dać
two ją twarz) o ko lej ne spo tka nie z fa ra onem. I do trzy mał sło wa.
Po mi mo groź by fa ra ona, że za bi je Moj że sza, je śli zno wu go zo -
ba czy, dzie sią ta pla ga zmu si ła go do po pro sze nia Moj że sza, by
po now nie się z nim spo tkał, cho ciaż Moj żesz o to nie za bie gał.
Moj żesz przy szedł nie ja ko oso ba pro szą ca, lecz ja ko przed sta -
wi ciel Je ho wy, by przy jąć bez wa run ko we pod da nie się fa ra ona
Bo skie mu żą da niu wy pusz cze nia Izra ela. Na ich ostat nim spo -
tka niu Moj żesz nie wy po wie dział ani sło wa, gdyż w mil cze niu
przy jął ka pi tu la cję fa ra ona. Zwróć my uwa gę na róż ni cę mię dzy
zu chwa łą bez czel no ścią i cheł pli wo ścią pierw szej od po wie dzi fa -
ra ona wo bec Moj że sza (2 Moj. 5:2), a ule głą słu żal czo ścią i uni -
że niem je go ostat nich słów (2 Moj. 12:31,32). Ta ki jest ko niec
tych, któ rzy upar cie prze ciw sta wia ją się wo li i ra dzie Bo ga.
Niech po ni że ni bę dą Twoi wszy scy upar ci wro go wie, o Pa nie!

(52) Ja ki jest an ty typ groź by fa ra ona? W an ty ty pie groź ba ta nie
zo sta ła oczy wi ście wy po wie dzia na sło wa mi. Jak w przy pad ku
wszyst kich roz mów mię dzy fa ra onem i Moj że szem, an ty ty py wy -
peł ni ły się po przez czy ny, a nie sło wa. Sza tan mu siał za tem do ko -
nać pew nych czy nów wy ra ża ją cych groź bę od cię cia od dal sze go
kon ty nu owa nia pu blicz nej służ by za raz po jej roz po czę ciu, je śli
nasz Pan za po śred nic twem Swe go lu du po now nie po dej mie ta -
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ką służ bę. Dzie wią ta pla ga za czę ła być od czu wa na tuż przed kwiet -
niem 1911 ro ku, po nie waż ka za nie na te mat nie śmier tel no ści du -
szy – któ re roz po czę ło tę pla gę i któ re uka za ło się w B.S.M. w kwiet -
niu 1911 ro ku – zo sta ło wy gło szo ne i opu bli ko wa ne w ga ze tach
na krót ko przed tą da tą, a na stęp nie (tj. w kwiet niu 1911 ro ku) zo -
sta ło opu bli ko wa ne w B.S.M. Wte dy sza tan za czął przed sta wiać
swo ją ofer tę kom pro mi su, po nie waż Je zus za czął ją od rzu cać
w B.S.M. w czerw cu 1911 ro ku, w ka za niu „Ob raz świę te go na ro -
du”, jak po ka za li śmy to po wy żej. By uczy nić tę myśl ja sną, pra gnie -
my przy po mnieć na szym czy tel ni kom róż ni cę mię dzy cza sem na -
stę po wa nia wy da rzeń w ty pach se ryj nych, a ich na stę po wa niem
w an ty ty pach. W ty pie, któ ry obej mu je ciąg czy nów, każ dy z nich
mu si do biec do koń ca, za nim roz pocz nie się na stęp ny czyn.
Na przy kład, Eliasz i Eli ze usz mu sie li przejść przez Jor dan, za nim
za czę li roz ma wiać za Jor da nem, tak jak Eliasz mu siał ude rzyć Jor -
dan, za nim przez nie go prze szli. Ale w an ty ty pie, gdzie od po -
wied nie wy da rze nia obej mu ją pew ne okre sy, cza sa mi w tym okre -
sie an ty ty picz ny Eliasz mógł ude rzać, a in nym ra zem w tym okre -
sie on i an ty ty picz ny Eli ze usz mo gli prze cho dzić przez Jor dan;
jesz cze w in nym cza sie te go okre su mo gli iść i roz ma wiać za Jor -
da nem, jak po ka za li śmy to w P’32, 127 [zob. TP’62, 109 – przy pis tł.].
Po cząt ki an ty ty picz nych wy da rzeń zwy kle wy stę pu ją w ta kiej sa -
mej ko lej no ści, ja ka zo sta ła po da na dla wy da rzeń ty picz nych.

(53) Po dob nie jest w tym an ty ty pie – ciem ność (w.23) roz po czę -
ła się na krót ko przed kwiet niem 1911 ro ku, a jej ostat ni wy raź ny
za rys na stą pił wraz z wy gło sze niem i opu bli ko wa niem (w ga ze -
tach) ka za nia pod ty tu łem „Twór cą trój cy był ce sarz Kon stan tyn”.
Nie co póź niej, w kwiet niu 1914 ro ku, ka za nie to zo sta ło opu bli ko -
wa ne w B.S.M., do kład nie trzy peł ne la ta po roz po czę ciu się ciem -
no ści, co jest an ty ty pem trzech peł nych dni ciem no ści (w.22).
W cza sie trwa nia tych trzech dni fa ra on zło żył swą ofer tę Moj że -
szo wi, co jest ty pem ofer ty kom pro mi su ze stro ny sza ta na. Za czę -
ła się ona nie ba wem po opu bli ko wa niu ka za nia na te mat nie śmier -
tel no ści, po nie waż w B.S.M., tom 3, nr 6 (czer wiec 1911), dwa mie -
sią ce póź niej, w ka za niu na te mat „Ob ra zu świę te go na ro du” Je zus
za czął udzie lać Swej od mo wy przy ję cia ofer ty kom pro mi su. I rze -
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czy wi ście, wkrót ce po tem roz po czę ła się groź ba sza ta na – mniej
wię cej w po ło wie wrze śnia 1911 (B.S.M., tom 3, nr 11) – w ga ze cie
Bro oklyn Eagle, znie sła wia ją cej na sze go dro gie go Pa sto ra, co osią -
gnę ło punkt kul mi na cyj ny w kre sków ce, opu bli ko wa nej 23 wrze -
śnia 1911 ro ku. Groź ba ta w an ty ty pie trwa ła oczy wi ście aż do li -
sto pa da 1916 ro ku. Tak więc wszyst kie prze śla do wa nia, opo zy cja,
znie sła wie nia i oszczer stwa sta wia ne lu do wi Bo że mu mię dzy ro -
kiem 1911 i 1916, za mie rzo ne, aby nie kon ty nu ował no wych eta -
pów pra cy pu blicz nej, któ re mógł pod jąć – są an ty ty pem groź by za -
bi cia Moj że sza przez fa ra ona, je śli ten bę dzie za bie gał o ko lej ne spo -
tka nie z fa ra onem. Te czte ry an ty ty py (trzy dnio wa ciem ność, pro -
po zy cja kom pro mi su ze stro ny sza ta na, je go od rzu ce nie przez Je -
zu sa oraz groź ba sza ta na) do wo dzą, że se ryj ne an ty ty py, w prze -
ci wień stwie do ty pów, nie mu szą roz po czy nać się do pie ro wte dy,
gdy za koń czą się te wcze śniej sze. Waż ne jest, by pa mię tać o tej za -
sa dzie w od nie sie niu do an ty ty pów w ogó le, a w szcze gól no ści
w od nie sie niu do tych, ja kie obec nie roz wa ża my, je śli chce my ja -
sno do strze gać ich wza jem ny se ryj ny zwią zek.

(54) Od po wiedź Moj że sza (w.29): „Tyś tak po wie dział” jest
rów no znacz na z wy ra że niem: „Tak, zga dzam się”. Po twier dze -
niem te go są je go ko lej ne sło wa: „nie do pro wa dzę po now nie
[sie bie] do te go, by jesz cze raz oglą dać two ją twarz”. Po wy żej do -
wie dli śmy praw dzi wo ści tych słów, szcze gól nie har mo ni zu jąc je
z ostat nią roz mo wą fa ra ona i Moj że sza, je śli to, że fa ra on mó wił,
a Moj żesz nie od po wia dał, moż na na zwać roz mo wą
(2 Moj.12:31,32). Po zo sta je nam za tem po ka za nie an ty ty picz nej
od po wie dzi udzie lo nej przez na sze go Pa na na groź bę sza ta na.
Od po wiedź na sze go Pa na nie zo sta ła wy ra żo na sło wa mi, lecz
przez nie orga ni zo wa nie przez Nie go ze brań pu blicz nych z no wy -
mi my śla mi po tym, gdy za koń czył już te my śli, któ re są po ka za -
ne w ty pie przez po zo sta łą część tej sa mej roz mo wy z fa ra onem,
po da nej w 2 Moj. 11:4-8. Krót ko mó wiąc, stwier dza my, że to, co
Moj żesz po wie dział w 2 Moj. 11:4-8 – ja ko kon ty nu acja roz mo wy
z fa ra onem roz po czę tej w 2 Moj. 10:24, gdyż 2 Moj. 11:1-3 jest
wtrą co nym po wtó rze niem wcze śniej szych uwag – przed sta wia
ogra ni cza nie przez na sze go Pa na kró le stwa sza ta na, roz po czę te
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wcze śniej i kon ty nu owa ne aż do 1916 ro ku. Żad ne za sad ni czo no -
we pu blicz ne po sel stwo, tj. za wie ra ją ce no we na uki nie poda ne
opi nii pu blicz nej bez po śred nio lub po śred nio przed li sto pa dem
1916 ro ku, bez wzglę du na to, jak bar dzo ude rza ło ono w kró le -
stwo sza ta na, nie by ło więc czę ścią an ty ty picz nych po selstw Je -
zu sa wo bec an ty ty picz ne go fa ra ona. Li te ra tu ra do ty czą ca dru giej
bi twy Ge de ona, Stro fo wa nia Ja no we go oraz Li stu Elia sza skła da
się z na uk czę sto wy raź nie lub po śred nio po da wa nych przed ro -
kiem 1916. To do wo dzi, że wie le z te go, co by ło w to mie 7 – pro -
pa gan da o mi lio nach i po zo sta łe „no we po glą dy” – wtła cza ne opi -
nii pu blicz nej przez ru chy Le wic kie, szcze gól nie przez To wa rzy -
stwo, nie są czę ścią po sel stwa an ty ty picz ne go Moj że sza. W ogó -
le nie są one po sel stwem Je ho wy do lu dzi, lecz są pod rób ka mi sza -
ta na – na uka mi Aza ze la Ma łe go Ba bi lo nu. To, co te raz przed sta -
wia ją oni opi nii pu blicz nej z prawd po da nych do li sto pa da 1916
ro ku, oczy wi ście jest po sel stwem Je ho wy dla lu dzi. W świe tle
po wyż sze go, ja ką nie biań ską mą dro ścią by ły na peł nio ne sło wa
na sze go Pa sto ra, by dla opi nii pu blicz nej To wa rzy stwo pu bli ko -
wa ło tyl ko te ma te ria ły, któ re wy szły spod je go pió ra! Jak wiel kie
błę dy do sta ły się do opi nii pu blicz nej z po wo du lek ce wa że nia tej
ra dy przez To wa rzy stwo. Te go zła moż na by ło unik nąć, gdy by
pod tym wzglę dem Le wi ci po zo sta li wier ni je go wo li.

PY TA NIA
(1) O czym trak tu je 2 Moj. 5 – cze go jest ty pem? Cze go ty -

pem jest wi zy ta Moj że sza i Aaro na u fa ra ona, po uprzed nim
skon tak to wa niu się z Izra elem? Jak nie po win ni śmy, a jak po -
win ni śmy ro zu mieć ich roz mo wę w an ty ty pie? 

(2) Jak wy peł ni ły się w an ty ty pie sło wa Moj że sza i Aaro na:
„Tak mó wi Pan”? Jak wy peł ni ły się sło wa: „Wy puść lud mój”?
Jak wy peł ni ło się po da nie przez nich ce lu tej proś by? Jak wy -
peł ni ły się sło wa, że mia ło to być ra do sne świę to; że mia ło to być
dla Pa na; że mia ło mieć miej sce na pu sty ni; że proś ba ta by ła
zło żo na w imie niu Pa na? Co mia ło to za su ge ro wać bez stron nej
oso bie w ty pie i an ty ty pie?
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(3) O czym trak tu ją wer se ty 1-5 i co ten fakt nam umoż li wia?
Cze go ty pem jest przy by cie Moj że sza i Aaro na do Egip tu oraz
ich pierw sze dzia ła nia wo bec Izra ela? Co dzię ki tym dwóm an -
ty ty pom je ste śmy w sta nie zro zu mieć? Przez ja kie trzy pu bli -
ka cje zo sta ła do ko na na pierw sza pu blicz na pra ca Żni wa na po -
lu li te rac kim? Ja kie in ne for my służ by by ły uży wa ne w pra cy
pu blicz nej i któ rzy piel grzy mi bra li w tym udział? Ja ka służ ba
i na ja ką ska lę by ła wów czas wy ko ny wa na? Ja kie sło wa po ka -
zu ją tę pra cę w ty pie?

(4) Ja kie trzy rze czy za wie ra ła aro ganc ka od po wiedź fa ra -
ona – cze go ty pem są te trzy rze czy? W ja ki spo sób sza tan nie
udzie lił, a w ja ki udzie lił tych od po wie dzi? Ja kie praw dy przed -
sta wiał Chry stus i Ko ściół od kwiet nia 1877 do kwiet nia 1878?
Ja kie prze ciw staw ne błę dy jed no cze śnie oba la li? Czym by ło
ta kie gło sze nie i zwią za ne z nim pra gnie nia? Ja kich trzech rze -
czy do ko na ły prze ciw staw ne twier dze nia i po stę po wa nie kle -
ru, po li ty ków i ary sto kra tów? Co to wa rzy szy ło te mu sprze ci wo -
wi – kto i w ja ki spo sób był ich in spi ra to rem? Ja kie trzy rze czy
sza tan przez to uczy nił i co w ten spo sób wy peł nił?

(5) Kie dy roz po czę ło się za prze cza nie i prze szka dza nie
przez sza ta na – co sza tan udzie lił swo im rzecz ni kom i dla cze -
go? Co przez wie ki czy nił wo bec praw dy i kie dy był zmu szo -
ny po now nie jej wy słu chać? Cze go nie do ko na ło, a cze go do -
ko na ło je go po stę po wa nie – jak i gdzie jest to przed sta wio -
ne? Co sło wo spo tkać ozna cza w ta kich kon tek stach jak 2 Moj.
5:3; 4:24; 4 Moj. 23:3,4,15,16? Cze go nie ozna cza ją, a co ozna -
cza ją sło wa: „Bóg He braj czy ków spo tkał nas” – jak wy peł nił
się an ty typ tych słów? Co ilu stru je grzecz ność ty picz nej proś -
by i cze go wy peł nie niem ona by ła? Ja ka no wa rzecz zo sta ła
do da na ja ko po wód speł nie nia proś by i co ona ilu stru je? Co
sta ło by się w an ty ty pie, gdy by Izra el nie pod jął i nie wy -
trwał w sym bo licz nej po dró ży? Jak po twier dza to 2 Tes. 2:9-
12 oraz sześć prze sie wań Żni wa w od nie sie niu do an ty ty -
picz nej za ra zy? Co re pre zen tu je miecz z wer se tu 3 i jak dzia -
ła on wo bec nie wier nych?



131P r ó b y  w y z w o l e n i a

(6) Cze go ty pem jest zga nie nie Moj że sza i Aaro na przez fa -
ra ona za wzbu dza nie w Izra elu pra gnie nia wol no ści? Ja ki
wpływ w ty pie i an ty ty pie mia ło wzbu dza nie te go pra gnie nia
i jak to się do ko na ło w an ty ty pie? Jak w ty pie i an ty ty pie
wpły nę ło to na fa ra ona i sza ta na? Cze go ty pem by ło po le ce -
nie Moj że szo wi i Aaro no wi przez fa ra ona, by wy ko ny wa li
pra cę nie wol ni ków i kie dy usi ło wał on to czy nić? Co przed sta -
wia ob cią ża nie Moj że sza i Aaro na przez fa ra ona od po wie -
dzial no ścią za od cią ga nie Izra eli tów i in nych od pra cy? Ja kie
in ne wer se ty po za wer se tem 5 do wo dzą, że ten od po czy nek
do ty czył tak że in nych niż ty picz ny i an ty ty picz ny lud Bo ży?
Kto udzie lił an ty ty picz nej na ga ny – co się do te go przy czy ni -
ło i jak zo sta ła ona po da na?

(7) Co po ka zu ją wer se ty 6-9 – w ja ki spo sób fa ra on sta rał się
na pra wić tę sy tu ację i jak je go środ ki mia ły osią gnąć ten cel? Jak
wy glą da ło to w an ty ty pie? Co przed sta wia wy ra że nie: „Jor -
dan wzbie ra i wy le wa na wszyst kie brze gi swo je przez ca ły
czas żni wa”? Ja kie okre sy po twier dza ją praw dzi wość te go
stwier dze nia, a ja ki okres czy ni to szcze gól nie? 

(8) Co sta no wi an ty ty picz nych prze ło żo nych i nad zor ców
z w. 6 – ja kie dwie rze czy czy ni li ty picz ni i an ty ty picz ni nad zor -
cy? Jak po twier dza ją to wer se ty 10-21? Ja kie są nie któ re przy -
kła dy ta kich re for ma to rów w świe cie po li ty ki, mo ral no ści, re -
li gii i ka pi ta li zmu? Co usi ło wa li oni osią gnąć, a co rze czy wi ście
osią gnę li i dla cze go? Kie dy roz po czę ły się kontr po su nię cia sza -
ta na i ja kie dwie rze czy to po twier dza ją? Cze go nie po win ni -
śmy, a co po win ni śmy ro zu mieć w od nie sie niu do cza su trwa -
nia tej po li ty ki sza ta na? Ja ką ce chę szcze gól ną po sia da ją an ty -
ty py i wy peł nie nia na stę pu ją cych po so bie ty pów i sym bo licz -
nych czy nów? Ja kie ilu stra cje to po twier dza ją? W czym wła ści -
wość ta nie jest wi docz na?

(9) Co przed sta wia po le ce nie fa ra ona, by zmu sić Izra ela
do cięż szej pra cy i ko mu po le ce nie to zo sta ło wy da ne w ty pie
i an ty ty pie? Kie dy i przez co roz po czął to w świe cie po li ty ki,
prze my słu i fi nan sów? Ja kie są in ne prze ja wy te go uci sku i co
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osią gnę li re for ma to rzy? Jak to cie mię że nie dzia ła pod wzglę -
dem re li gij nym od ro ku 1878 – wśród ja kich trzech klas?

(10) Co w tej kwe stii po twier dza ją fak ty obec ne go Żni wa?
Jak prze ja wia się to w świe cie prze stęp czym, w ubó stwie,
w edu ka cji, za rzą dza niu kra jem, w świe cie fi nan sów i prze -
my słu i w świe cie pra cy? Jak hi sto ryk Si monds pod su mo wu je
na ro do wą i fi nan so wą sy tu ację? 

(11) Ja kie fak ty do wo dzą te go uci sku w ży ciu ro dzin nym?
Ja kie – w świe cie re li gij nym: w ja kich sze ściu ogól nych for -
mach (po daj nie któ re szcze gó ły) i wśród ja kich trzech grup? Jak
jest to wi docz ne w tak zwa nym „spo łe czeń stwie”? Cze go do -
wo dzą te wszyst kie fak ty? Kie dy zgod nie z ty pem sza tan roz -
po czął to cie mię że nie i co od te go cza su ro bi z tym uci skiem? Jak
go re ali zu je i kto jest praw dzi wym cie mięż cą?

(12) Cze go ty pem jest twier dze nie fa ra ona, że Izra eli ci są le -
ni wi? Ob ra zem cze go jest okru cień stwo fa ra ona nisz czą ce go
Izra el co raz cięż szą pra cą? Jak an ty ty picz ni prze ło że ni i re for -
ma to rzy zo sta li za chę ce ni do ta kie go dzia ła nia? Na ja kich sześć
spo so bów zo sta ło to wo bec nich do ko na ne? Cze go ty pem jest
po le ce nie fa ra ona dla prze ło żo nych i nad zor ców, by znie chę ca -
li Izra eli tów do słu cha nia rze ko mo zwod ni czych słów? 

(13) Cze go ty pem jest wyj ście prze ło żo nych i nad zor ców
do wy peł nie nia swe go za da nia – co przed sta wia zwró ce nie się
przez nich do lu du? Ja kie są te go przy kła dy w każ dej gru pie cie -
mięż ców? Ja ki jest te go przy kład w świe cie re li gij nym? Gdzie
jesz cze zo sta ło wpro wa dzo ne po dob ne cie mię że nie? Co ilu -
stru ją sło wa prze ło żo nych i nad zor ców: „Tak mó wi fa ra on”? Co
przed sta wia stwier dze nie: „Nie bę dę wam da wał sło my”? Co
ob ra zu je ich po le ce nie: „Sa mi idź cie, zbie raj cie so bie sło mę,
gdzie znaj dzie cie”? Co po ka zu ją sło wa: „z pra cy wa szej ni cze -
go się nie uj mie”? Ja ki cel sza ta na jest w ten spo sób ob ja wio ny?

(14) Co ob ra zu je roz pro sze nie się Izra eli tów po ca łym
Egip cie? Co po ka zu je szu ka nie przez lud ścier ni za miast wcze -
śniej do star cza nej sło my? Co przed sta wia po na gla nie lu du
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przez prze ło żo nych i gdzie jest to wi docz ne? Co jest si łą na -
pę do wą do ma ga ją cą się ostat niej odro bi ny w tym uci ska niu?
W ja ki spo sób for my klą twy dzia ła ją od dziel nie i wza jem nie?
Cze go ty pem jest bi cie nad zor ców – po daj przy kła dy? Co
spra wia ły ich wła sne błę dy i ja ką sza tań ską po li ty kę ilu stru je
to po stę po wa nie? 

(15) Co ob ra zu je żą da nie prze ło żo nych, aby nad zor cy po da -
li po wód nie do star cze nia wy ma ga nej licz by ce gieł? Do cze go
od no si się wczo raj, a do cze go dzi siaj i o czym po win ni śmy pa -
mię tać? Do cze go cier pie nia re for ma to rów ich po bu dza ły i jak
dzia ła li oni w gru pach? W czym są po ka za ne te pu blicz ne dzia -
ła nia i na ja kie trzy rze czy szcze gól nie się oni skar ży li? Jak ich
skar gi by ły przed sta wia ne i cze go by ły an ty ty pem?

(16) Ja ki wnio sek na le ży wy cią gnąć na pod sta wie oskar że -
nia prze ło żo nych oraz wy li cza nia przez nad zor ców ich wła -
snych cier pień? W ja ki spo sób an ty typ do wo dzi, iż ten wnio sek
jest słusz ny – cze go ty pem są sło wa: „Dla cze go tak po stę pu jesz
ze słu ga mi swo imi?” Co przed sta wia ją sło wa: „Słu dzy twoi są
bi ci” i ja ki jest te go przy kład? Co przed sta wia ob cią ża nie wi ną
Egip cjan przez nad zor ców? Co po zwa la nam zro zu mieć, że
nad zor cy są ty pem re for ma to rów?

(17) Ja ki jest ty picz ny i an ty ty picz ny zwią zek wer se tów 17
i 18 z wer se ta mi 7 i 8 – w ja ki spo sób sza tan udzie lił od po wie -
dzi ja ko an ty ty pu wer se tów 17 i 18? Cze go ty pem jest do strze -
że nie przez nad zor ców swej cięż kiej sy tu acji – w ja kich dwóch
dzie dzi nach i u ko go wi docz na jest ta po raż ka? Ja ki jest zwią -
zek dru giej po ło wy wer se tu 19 z dru gą po ło wą wer se tu 11?
Cze go ty pem jest spo tka nie nad zor ców z Moj że szem i Aaro nem
po ich roz mo wie z fa ra onem? Co jest wspa nia łą te go ilu stra cją?
Co ta Straż ni ca za po wia da ła w od nie sie niu do sre bra i w ja ki
spo sób wpły nę ło to na kam pa nię Ko mi te tu De mo kra tycz ne go?
Cze go by ło to czę ścio wym an ty ty pem?

(18) Co przed sta wia ży cze nie nad zor ców, by Bóg zba dał
i osą dził Moj że sza i Aaro na ja ko rze ko me źró dło pro ble mów?
Cze go ty pem są my śli zwią za ne z ich ży cze niem – ja ką aro gan -
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cją w rze czy wi sto ści wy ka za li się nad zor cy i przed czym ostrze -
ga ich po stę po wa nie? Jak na le ży trak to wać nie po pu lar ność
wśród bez boż nych? Ja kie wa dy ujaw nia wer set 21 u nad zor ców
i ja kich za let, nie zbęd nych do zdo by cia praw dy, im bra ko wa -
ło? Cze go ty pem są sło wa nad zor ców, że Moj żesz i Aaron wło -
ży li miecz w rę ce fa ra ona i czyj przy pa dek to ilu stru je? Ja kie in -
ne rze czy są ilu stra cją wy peł nie nia się te go ty pu?

(19) Co przed sta wia po wrót Moj że sza do Je ho wy z do nie -
sie niem o nie po wo dze niu? Co po ka zu je je go smu tek z po wo -
du roz wo ju tej sy tu acji i w ja ki spo sób nasz Pan wy ra ził an ty -
typ po stę po wa nia Moj że sza z w. 22 i 23? Dla cze go za rów no
Moj żesz, jak i Je zus od czu wa li roz cza ro wa nie z po wo du ta kie -
go re zul ta tu po mi mo uprzed nich ostrze żeń i co uka zu ją nam w.
22 i 23? Ja kie my śli zwią za ne z na szym Pa nem wzbu dza to
w na szym umy śle i ser cu? Jak po twier dza ją to przy to czo ne
wer se ty? Ja kie trud ne do świad cze nie jest tu taj po ka za ne i ja kich
lek cji mo że my na uczyć się z w. 22 i 23?

(20) Ja ką część 2 Moj. do tych czas omó wi li śmy i co przed sta -
wia ją ostat nie dwa wer se ty 2 Moj. 5? Co po ka zu je 2 Moj. 6:1-13
– co to ozna cza ło dla fa ra ona i sza ta na? Co re pre zen tu je za chę -
ta udzie lo na Moj że szo wi? Jak Bóg przy jął prze ciw dzia ła ją ce
kro ki fa ra ona i sza ta na? Ja kie sło wa są te go ty pem? Ja kiej wie -
dzy we dług tych słów po cząt ko wo bra ko wa ło Moj że szo wi i na -
sze mu Pa nu – kie dy zo sta ła im udzie lo na i co uczy ni ła z ich
smut kiem? Cze go mia ła do ko nać w ty pie i an ty ty pie sil na rę ka
Bo ga i ja ka jest róż ni ca w ty pie i an ty ty pie mię dzy wy pusz cze -
niem a wy pę dze niem Izra ela? 

(21) Co w ty pie i an ty ty pie mia ło na ce lu po wtó rze nie słów
Bo ga i ja ki jest po wód te go na ci sku? Cze go jest to ty pem? Co
przed sta wia ją sło wa Bo ga: „Jam Je ho wa”? Ja ki kon trast za war -
ty jest w wer se cie 3 i cze go jest on ty pem? Ja ka jest róż ni ca
mię dzy rze czy wi sty mi ob ja wie nia mi Bo ga w Żni wie Ży dow -
skim i w Żni wie obec nym? Ja ki szcze gól ny Bo ski przy miot
był ak tyw ny w rze czy wi stych ob ja wie niach Żni wa Wie ku Ży -
dow skie go? Jak jest to bi blij nie po twier dzo ne? Jak jest to po -
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twier dzo ne w rze czy wi stych ob ja wie niach Pa ru zji i Epi fa nii?
Dla cze go rze czy wi ste ob ja wie nia Żni wa Ży dow skie go by ły
przed sta wio ne pod imie niem Wszech mo gą ce go Bo ga, a ob ja -
wie nia obec ne pod imie niem Je ho wy? Gdzie moż na zna leźć
szcze gó ły na ten te mat?

(22) Ja kie od nie sie nia są czy nio ne w w. 4, a ja kie – w w. 5-
8 – przy oma wia niu ja kich wer se tów by ły one ty picz nie i an -
ty ty picz nie przed sta wio ne? Co bę dzie tu taj wy ja śnio ne i ja -
ki jest pierw szy z tych ele men tów? Co to wy ra że nie ozna cza
– w czym rze czy te zo sta ły wy peł nio ne ty picz nie i kie dy zo -
sta ną szcze gó ło wo po da ne? Ja ki jest dru gi z tych ele men tów
i cze go ty pem są te sło wa? Co przed sta wia za pew nie nie, że
Izra el po zna, iż je go Bo giem jest Je ho wa? Co ob ra zu ją w. 1-
8? Cze go po win ni śmy się z te go na uczyć i ja ki god ny uwa gi
fakt jest w ten spo sób nam po ka za ny? Jak jest to przed sta wio -
ne w ty pie?

(23) W ja ki spo sób Izra el miał po znać Bo ga ja ko Je ho wę
i dla cze go na le ża ło się te go spo dzie wać? W ja ki spo sób od no si
się to do an ty ty picz ne go Izra ela? Dla ko go cen ne są za pew nie -
nia obie ca ne go dzie dzic twa w Ka na anie? Co przed sta wia przy -
się ga (1 Moj. 22:16-18) zło żo na Abra ha mo wi, Iza ako wi i Ja ku bo -
wi? Czym ta przy się ga jest dla nas? Cze mu mia ło słu żyć w ty -
pie i an ty ty pie do da nie przez Bo ga do obiet ni cy słów „Ja Je ho -
wa” i kto jest gwa ran cją jej wy peł nie nia? 

(24) Co przed sta wia prze ka za nie przez Moj że sza Izra elo -
wi rze czy z wer se tów 1-8? O ja kie sie dem dok tryn szcze gól nie
cho dzi ło w ogła sza niu przez Je zu sa an ty ty pów wer se tów 1-8?
Cze go an ty ty pem by ło ich po da wa nie przez Nie go? Przez ko -
go by ły one po da wa ne i kim stał się nasz Pa stor w ro ku 1879?
Jak i dla cze go Izra el przy jął po sel stwo Moj że sza z wer se tu 9?
Cze go jest to ilu stra cją i co ce cho wa ło dzie ło praw dy mię dzy
kwiet niem 1878 a paź dzier ni kiem 1880? Cze go ta uwa ga nie
do ty czy i jak mo że my udo wod nić, że w tym cza sie nie by ło
spła dza nia z Du cha? Cze go w an ty ty pie nie do ty czy, a cze go
do ty czy w. 9?
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(25) Co w an ty ty pie by ło po wo dem bez owoc no ści po sel -
stwa Moj że sza wo bec Izra ela? Cze go i dla cze go bra cia spo -
dzie wa li się 16 Ni san 1878 ro ku? Do cze go do pro wa dzi ło nie -
speł nie nie się te go ocze ki wa nia? Jak bra cia Bar bo ur i Rus sell
róż ni li się w swo im sta no wi sku co do te go ocze ki wa nia? Co p.
Bar bo ur wów czas roz po czął i kon ty nu ował? Ja ki wpływ te
dwie rze czy mia ły na an ty ty picz nych Izra eli tów, spło dzo nych
i nie spło dzo nych z Du cha, po za ru chem praw dy? Ja kie błę dy
tym cza so wo utrzy my wa ły in nych an ty ty picz nych Izra eli tów
z da la od praw dy – ja ki był ich sto su nek do po sel stwa Je zu sa
z te go okre su? W ja ki spo sób wzmo żo ny ucisk w po sta ci grze -
chu wpły wał na sła bych i chwiej nych? Ja kie go ty pu to wszyst -
ko jest wy peł nie niem i któ ry stan – ty picz ny czy an ty ty picz -
ny – był bar dziej smut ny? 

(26) Co czy nił Bóg w oma wia nym okre sie? Dla cze go po le -
ce nie to od no si my w an ty ty pie do pu blicz nej pra cy Żni wa?
Jak wo bec te go po le ce nia za cho wa li się Je zus i Ko ściół i ja kie by -
ły te go wy ni ki? Co moż na po wie dzieć o od po wie dzi Moj że sza?
Ja ka jest róż ni ca mię dzy wy ra że nia mi: „Je ho wa mó wił do Moj -
że sza” i „Moj żesz mó wił przed Je ho wą”?

(27) Do cze go ta róż ni ca od no si się w an ty ty pie? W kim po sta -
wa na sze go Pa na zna la zła od zwier cie dle nie i w ja ki spo sób od -
by ło się mó wie nie przed Pa nem w an ty ty pie – we dług ja kiej za -
sa dy? Co jest oczy wi stą praw dą? Co zna czą sło wa Moj że sza, że
był nie obrze za nych warg? Cze go te rze czy są ilu stra cją? Ja ki re -
zul tat to gwa ran to wa ło, je śli cho dzi o per swa zję mo ral ną
i do cze go trze ba by ło się uciec w ty pie i an ty ty pie? Co ozna cza
w an ty ty pie po dwój na licz ba mno ga he braj skie go sło wa ozna -
cza ją ce go war gi? Ja ki jest zwią zek mię dzy wer se ta mi 10-12 oraz
29 i 30? Jak na le ży trak to wać 2 Moj. 6:14-27 i co po zwa la to
nam zro zu mieć – z czym na le ży łą czyć 2 Moj. 6:10-13 i 28-30?

(28) Cze go ty pem jest po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi
i Aaro no wi, by wy zwo li li Izra el, i kie dy po le ce nie to zo sta ło
udzie lo ne? Cze go Je zus do ko nał przez one go Słu gę ja ko przy -
go to wa nie do wy ko na nia te go po le ce nia? Ja ki był cha rak ter
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tych dwóch po zy cji ja ko li te ra tu ry Żni wa? Jak te dwa dzie ła są
zwią za ne z po le ce niem Je ho wy z wer se tu 13 i gdzie jest przed -
sta wio ny typ pierw sze go z nich? Dla cze go ge ne alo gie z 2 Moj.
6:13-27 zo sta ły wtrą co ne mię dzy te po le ce nia i ich in struk cje
a ich wy ko na nie? Co wy ja śnia, a co nie wy ja śnia umiesz cze nia
ge ne alo gii w tym miej scu?

(29) W czym po mo że nam pa mię ta nie o tle an ty ty pów ge -
ne alo gii – co już wcze śniej zo sta ło w tym wzglę dzie uczy nio -
ne i gdzie w tej czę ści fakt ten jest po twier dzo ny? Za cy tuj
i wy ja śnij w. 26 i 27 na ten te mat – w ja ki spo sób ich sfor mu -
ło wa nia kon tra stu ją z Moj że szem i Aaro nem w in nych czę -
ściach 40 lat do świad czeń, od opusz cze nia Egip tu do wej ścia
do Ka na anu? Dla cze go od no śne wy ra że nia de fi niu ją ce i ogra -
ni cza ją ce są tu taj umiesz czo ne i cze go do wo dzą one o an ty ty -
pach? Na co ten fakt nam po zwa la i ja kie dru go rzęd ne za sto -
so wa nie nie jest w ten spo sób wy klu czo ne? Na co przy go to -
wu ją nas po wyż sze uwa gi?

(30) Ja ki fakt w tej ge ne alo gii po wi nien być naj pierw za uwa -
żo ny i ile po ko leń Izra ela jest tu taj wy mie nio nych ge ne alo gicz -
nie? Ja ką dru gą ude rza ją cą rzecz za wie ra ta ge ne alo gia – ja ki
jest, a ja ki nie jest cha rak ter tych po mi nięć i na czym to po le ga?
Kto i w ja ki spo sób jest naj pierw po da ny w tych ge ne alo giach?
Kto jest po ka za ny w Ru be nie, a kto w Sy me onie? Dla cze go tak
utrzy mu je my?

(31) Co Me ra ry ci Epi fa nii już uczy ni li wo bec Obo zu Epi fa -
nii – kie dy uczy nią wię cej i po ja kim do świad cze niu? Ja ki typ
to po ka zu je? Czym po swym oczysz cze niu sta ną się Ger so ni ci
Epi fa nii i co uczy nią? Z ja kie go punk tu wi dze nia do ko nu ją się
po dzia ły tych Le wi tów Epi fa nii, ja ko an ty typ po dzia łów Ru be -
na i Sy me ona? Ko go dla ce lów Epi fa nii re pre zen tu ją: He noch
(Enoch), Fa lu, He sron i Char mii? Gdzie i wśród ko go są ak tyw -
ni Ger so ni ci Epi fa nii, a cze go jesz cze nie ro bią? Ko go dla ce lów
Epi fa nii przed sta wia Ja mu el, Ja myn, Achod, Ja chyn, So char
i Saul? Ja kie jest praw do po dob ne zna cze nie fak tu, że Saul miał
ka na nej ską mat kę? 
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(32) Do ge ne alo gii ja kie go po ko le nia na stęp nie prze cho dzi -
my i dla cze go nasz opis bę dzie zwię zły? Kim są Ger so ni ci, Me -
ra ry ci i Ka aty ci Epi fa nii? Gdzie są oni opi sa ni, ra zem z trze ma
gru pa mi Le wi tów z po zo sta łych okre sów? Ko go re pre zen tu je
Le wi? Ja kie są dwie gru py Ger so ni tów Epi fa nii? Kto jest ich ty -
pem? Kim są Am ra mi ci, Iza ary ci, He bro ni ci i Hu sy je li ci Epi fa -
nii? Ko go przed sta wia Ka at, Me ra ry ci Ma he le go i Me ra ry ci Mu -
ze go? Któ ra gru pa z ostat nio wy mie nio nych jest obec nie naj bar -
dziej ak tyw na – co ona po sia da i kon tro lu je?

(33) Ko go nie re pre zen tu je Am ram w wer se cie 20 – kto
prze wo dził, a kto nie prze wo dził Am ra mi tom? Ko go przed sta -
wia ją Am ram i Jo che bed? Ja kie do dat ko we sło wo obec ne jest
w wy ra że niu „sio stra swe go oj ca” w Sep tu agin cie, Wul ga cie
i Bi blii Sy ryj skiej i dla cze go jest ono ko niecz ne? Imię ja kiej ko -
bie ty jest po mi nię te w ge ne alo gii Prze kła du A.V. i ja kie źró dła
je za wie ra ją? Ty pem ko go jest ona w tym kon tek ście? Na ja kie
trzy gru py po dzie li li się an ty ty picz ni Iza ary ci? Co jest te go ty -
pem? Ja kie po dzia ły utwo rzy li Stur ge oni ci? Co jest te go ty -
pem? Jak to jest w przy pad ku tych, któ rzy ni gdy nie by li zwo -
len ni ka mi Men ta Stur ge ona?

(34) Co ozna cza ją i re pre zen tu ją tu taj Aaron, Eli za beth, jej
syn Nadab, Abi hu? Ko go przed sta wia ją Ele azar i Ita mar – ja ka
by ła ich służ ba i upraw nie nia? Ja kie są trzy po dzia ły an ty ty picz -
nych Ko ry tów? Pod ja kim wzglę dem Ele azar i je go syn Pi ne -
chas przed sta wia ją na sze go Pa sto ra? Jak roz wi nął się on w an -
ty ty picz ne go Pi ne cha sa – co ozna cza to imię i w ja ki spo sób pa -
su je ono w an ty ty pie do na sze go Pa sto ra? Cze go nie wie my
o żo nie Ele aza ra i cze go praw do po dob nie jest to ty pem? Ja kie
jest pod su mo wa nie 2 Moj. 6:14-25?

(35) Co do sta tecz nie zro bi li śmy z wer se ta mi 26-30 i co w ten
spo sób cał ko wi cie omó wi li śmy? Co i dla cze go uczy ni my z frag -
men tem od 2 Moj. 7:14-10:20 – dla cze go omó wi my jed nak tu -
taj dzie sią tą pla gę? Co wy star czy po wie dzieć na te mat pierw -
szej pla gi – czym róż ni się ona od trze cie go zna ku i dla cze go na -
le ży na to zwró cić uwa gę? Ja kich in nych czy nów, choć bar dzo
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po dob nych, nie po win ni śmy utoż sa miać? Dla cze go po da je my
po wyż sze uwa gi? Ja ka nie jest nu me rycz na ko lej ność trzech
biad i sied miu ostat nich plag Ob ja wie nia w sto sun ku do dzie -
się ciu egip skich plag?

(36) Co czy ni Bóg w 2 Moj. 7:1-7 i co to przed sta wia? Ja ka by -
ła do tych cza so wa wła dza Moj że sza i co ozna cza uczy nie nie go
bo giem dla fa ra ona? Jak i dla cze go to wpły nę ło na wła dzę Aaro -
na? Ja ka wła dza by ła wcze śniej uży wa na w ty pie i an ty ty pie
i ja ki był te go wpływ na fa ra ona i sza ta na? Od kie dy Bóg zmie -
nił w an ty ty pie ten stan rze czy i co to zmie ni ło w uży wa niu Je -
zu sa przez Bo ga? Kie dy Je zus otrzy mał tę więk szą wła dzę,
a kie dy Bóg za czął to su ge ro wać – ja kie wy ra że nie za wie ra tę
su ge stię? Co nasz Pan roz po czął we wrze śniu 1881 ro ku? Co
ozna cza po le ce nie, by Moj żesz ogło sił wszyst ko to, co Bóg mu
po wie dział, co na stęp nie miał uczy nić Aaron? Ja ki był, a ja ki nie
był cha rak ter te go, co Aaron miał po wie dzieć do fa ra ona? Ja ki
był an ty typ po le ce nia dla Moj że sza i co ono ozna cza ło dla Aaro -
na? Ja ki był an ty typ po le ce nia dla Aaro na, by nie pro sić fa ra ona
– ja kie by ło an ty ty picz ne żą da nie?

(37) W ja ki spo sób Bóg za twar dzał ser ce fa ra ona i ja ki był re -
zul tat te go za twar dza nia? Ja kie są an ty ty py tych rze czy? Ja kie
by ły sło wa Je ho wy do Moj że sza od no szą ce się do Je go po stę -
po wa nia w związ ku z nie po słu szeń stwem fa ra ona i co one
przed sta wia ły? Co Je ho wa po wie dział Moj że szo wi o wpły wie
tych są dów na Egipt i ja ki jest te go an ty typ? Co przed sta wia
uczy nie nie przez Moj że sza i Aaro na te go, co Bóg im roz ka zał?
Ilu bra ci fi nan so wa ło tę pra cę – co mniej szy ofia ro daw ca po czuł
i uczy nił, gdy do wie dział się o kwo cie ofia ro wa nej przez więk -
sze go ofia ro daw cę? Co wspo ma ga ło pu blicz ne roz po wszech -
nia nie „Po kar mu dla my ślą cych chrze ści jan” i jak zwią za -
na z tym pra ca by ła pro wa dzo na wśród bra ci pry wat nie? Cze -
go ty pem jest to, że w chwi li uży wa nia wła dzy nad fa ra onem
Moj żesz miał 80, a Aaron 83 la ta?

(38) Ja kie go po le ce nia udzie la Bóg Moj że szo wi i Aaro -
no wi w wer se tach 8 i 9? Ja kie he braj skie sło wo jest uży te,
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a ja kie nie jest uży te na okre śle nie te go, czym sta ła się la ska
Aaro na po rzu ce niu jej przed fa ra onem? Co ozna cza na chash
i w ja kich po krew nych wer se tach jest ono uży wa ne? W ja ki
spo sób ta ni nim (licz ba mno ga od ta nin) jest błęd nie prze tłu -
ma czo ne w 1 Moj. 1:21 – jak tłu ma czą je Ro ther ham i Young?
Ja kie są nie któ re przy kła dy tych ta ni nim? Ja kie jest zwy cza -
jo we tłu ma cze nie ta ni nim w Bi blii i jak trak to wa li to ra cjo na -
li ści? W ja ki spo sób bi blij ne alu zje do nich zo sta ły po twier -
dzo ne i ja ka jest na zwa i dłu gość naj więk sze go z do tych -
czas od na le zio nych? Ja kie wy da je się być po praw ne tłu ma -
cze nie w 2 Moj. 7:9,10,12? Ja kie są in ne bi blij ne przy pad ki
wy stę po wa nia ta nin i jak jest ono w nich sto so wa ne? Co mó -
wi o tym Ob ja wie nie? Dla cze go naj bar dziej praw do po dob -
nym zna cze niem ta ni nim z 2 Moj. 7:9,10,12 jest kro ko dyl? 

(39) Co ozna cza ło w an ty ty pie po le ce nie z w. 8 i 9? Cze -
go od Ko ścio ła wy ma gał an ty typ prze mie nie nia przez Aaro -
na je go la ski w ta nin? Przez co po le ce nie to zo sta ło wy peł nio -
ne w an ty ty pie pu blicz nie i pry wat nie, wśród bra ci? Co
przed sta wia we zwa nie przez fa ra ona swych mę dr ców, ma -
gi ków i cza row ni ków? Cze go ty pem jest rzu ce nie la sek przez
Jan ne sa i Jam bre sa oraz po łknię cie ich ta ni nim przez ta nin
Aaro na? Ja ki sku tek mia ła ta sce na na fa ra ona i sza ta na i cze -
go to jest do wo dem? 

(40) Kto nie po da je, a kto po da je imio na i na ro do wość
dwóch cza row ni ków fa ra ona? Co wska zu je na ich na ro do -
wość i co ozna cza ją imio na Jan nes i Jam bres – cze go hi sto ria Jan -
ne sa i Jam bre sa do wo dzi co do cza su an ty ty pu? Ja kie dwa
za sto so wa nia oby dwu cza row ni ków po dał nasz Pa stor, a ja -
kie go za sto so wa nia nie po dał i dla cze go? Kto je po dał i w ja -
ki spo sób? Ja kie dwie in ne gru py po dwój nych ty pów wy ra ża -
ją te sa me zja wi ska ogól ne? Ko go re pre zen tu je Nadab i Abi -
hu? Ko go – Moj żesz i Aaron dwa ra zy ude rza ją cy w ska łę? Ja -
ki jest zwią zek mię dzy an ty ty pa mi Moj że sza i Aaro na a an ty -
ty pa mi Jan ne sa i Jam bre sa? Ja ki jest ich zwią zek z an ty ty pa -
mi Nada ba i Abi hu?
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(41) Ja ki jest po wód prze rwy w kon ty nu owa niu te go roz -
dzia łu? Ja kie są po wo dy omó wie nia tu taj dzie sią tej pla gi? Co
cha rak te ry stycz ne go moż na zna leźć w Księ dze Ob ja wie nia
w związ ku z wy ko na niem trze ciej bia dy? Gdzie roz po czy na się
opis wy da rzeń na stę pu ją cych po ósmej pla dze?

(42) Któ ra z plag Ob ja wie nia od po wia da dzie wią tej pla dze
egip skiej? Jak jest to po twier dzo ne? Ja ką róż ni cę w ko lej no ści
znaj du je my mię dzy pla ga mi egip ski mi a pla ga mi i bia da mi
z Ob ja wie nia? Co wy zna cza ich ko lej ność w Ob ja wie niu, a co
w 2 Moj. – po daj przy kład? Ja ki błąd w tym wzglę dzie wy stę -
pu je w to mie 7?

(43) Ja kie do świad cze nie wy ja śnia po wód róż ni cy w ko lej -
no ści mię dzy nie któ ry mi z dzie się ciu plag egip skich a sied mio -
ma ostat ni mi pla ga mi z Obj. 16? Ja ka by ła lek cja z te go do -
świad cze nia? W któ rym ro ku po sta wa ta za czę ła się zmie niać
w od nie sie niu do nie śmier tel no ści, a w któ rym w od nie sie niu
do trój cy? W ja kich ar ty ku łach B.S.M. by ły te te ma ty bar dziej
bez po śred nio oma wia ne wo bec opi nii pu blicz nej? W ja ki spo -
sób fak ty te wy ja śnia ją róż ni cę w ko lej no ści chro no lo gicz nej
plag z punk tu wi dze nia 2 Moj. i Ob ja wie nia? 

(44) Ja ki sku tek wy war ły na fa ra onie pierw szych dzie więć
plag i co to przed sta wia? Kie dy roz po czął się an ty typ
i na czym po le gał kom pro mis? Co moż na po wie dzieć o tym
kom pro mi sie w ty pie i an ty ty pie? Ja kiej lek cji mo że my na -
uczyć się z tej pro po zy cji w od nie sie niu do wszyst kich ofert
sza ta na? Kto nie miał, a kto miał pra wo do rze czy bę dą cych
przed mio tem kom pro mi sów?

(45) Co nie jest po ka za ne przez roz mo wy mię dzy fa ra -
onem i Moj że szem – ja ki jest an ty typ tych roz mów? Co
w krót ko ści by ło an ty ty picz ną dzie wią tą pla gą – kie dy za -
czę ła ona dzia łać i przez ja kie dwie na uki dzia ła ła? Jak sza -
tan od po wie dział na an ty ty picz ną dzie wią tą pla gę? Ja kie
kla sy, przy cho dzą ce wów czas do praw dy, umoż li wi ły sza -
ta no wi w jesz cze in ny spo sób skła da nie ofer ty pój ścia
na kom pro mis z po świę ce niem i na czym to po le ga ło? Ja kie
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in ne wa run ki on wów czas stwo rzył, by umoż li wić kom -
pro mis w kwe stii po świę ce nia?

(46) Ja ka jest jed na z ulu bio nych me tod sza ta na osią ga nia
swych ce lów? Ja ka in sty tu cja sza ta na jest te go przy kła dem i jak
ro sła wła dza pa pie stwa? Ja ka jest szcze gól na ce cha współ cze -
snej dy plo ma cji i kto ją wpro wa dził? Ja ki był zwy czaj sta ro żyt -
nych na ro dów w od nie sie niu do prze by wa nia ich am ba sa do -
rów na dwo rach in nych na ro dów, a ja ki zwy czaj wpro wa dzi -
ło pa pie stwo i dla cze go? Do cze go i w ja ki spo sób to stop nio wo
pro wa dzi ło? Ja ką sztu kę pa pie stwo w ten spo sób stwo rzy ło
i utrwa li ło i ja kie pro roc two czę ścio wo wy peł ni ło?

(47) Co Moj żesz zro bił z pro po zy cją fa ra ona i co to przed -
sta wia? Co ilu stru je zde cy do wa nie Moj że sza w tej od mo wie?
Czym skoń czy ła się kon fron ta cja zręcz no ści na sze go Pa na i sza -
ta na w tej kwe stii i dla cze go nasz Pan od rzu cił ofer tę sza ta na?
Ja ka ce cha od po wie dzi Moj że sza sta wa ła się sil niej sza w mia -
rę jej po da wa nia – jak jest to po ka za ne i co to ob ra zu je? Do cze -
go Izra elo wi by ło po trzeb ne by dło i co w an ty ty pie wią za ło się
z chę cią sza ta na za trzy ma nia go dla sie bie? Do cze go Izra elo -
wi by ły po trzeb ne trzo dy i co w an ty ty pie wią za ło się z chę cią
sza ta na za trzy ma nia ich dla sie bie? Do cze go do pro wa dzi ła by
zgo da na pra gnie nia sza ta na w tym wzglę dzie? W ja ki spo sób
Chry stus na to za re ago wał? Ja ką szcze gól ną rzecz chciał sza tan
uzy skać po przez swą ofer tę i dla cze go zgo da na je go żą da nie
do pro wa dzi ła by do ta kie go skut ku? Cze go ty pem jest od mo -
wa Moj że sza po sta wie nia sie bie i Izra ela w sy tu acji, w któ rej nie
mo gli by skła dać ofiar?

(48) W ja ki spo sób Je zus nie od po wie dział, a w ja ki od po -
wie dział na pro po zy cję kom pro mi su ze stro ny sza ta na? W ja -
ki spo sób i przez ko go to uczy nił – wy mień nie któ re z od no -
śnych te ma tów, ja kie uka za ły się w BSM w la tach 1911 (tom 3),
1912, 1913, 1914? 

(49) Przez ja kich jesz cze in nych sług praw dy oraz w ja ki
spo sób od po wie dział On sza ta no wi? Ja kie by ły te ma ty wy kła -
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dów w od cin kach? Gdzie te wy kła dy nie by ły, a gdzie by ły
wy gła sza ne – na ja kich in nych spo tka niach był pod kre śla ny
ten te mat i przez ko go? Cze go do wo dzą fak ty przy to czo ne
w tym i po przed nim aka pi cie i ja ki an ty typ nasz Pan w ten
spo sób wy peł nił?

(50) Przez co Bóg przede wszyst kim za twar dził ser ce fa ra -
ona w tym i w in nych przy pad kach? Przez co uczy nił to w spo -
sób dru go rzęd ny? Dla cze go by ło to na tu ral nym efek tem i jak
re ago wał sza tan w pro ce sie za twar dza nia swe go ser ca? 

(51) Do cze go wte dy po su nął się fa ra on – ja kie jest do słow -
ne tłu ma cze nie je go groź by i od po wie dzi Moj że sza? Cze go
Moj żesz nie po wie dział? Ja ki jest zwią zek uwag Moj że sza
z 2 Moj. 11 z wy da rze nia mi z 2 Moj. 10:24-29 i jak fak ty po twier -
dza ją praw dzi wość słów Moj że sza? W ja kiej ro li Moj żesz po -
szedł do fa ra ona na ich ostat nie spo tka nie? Ja ka jest róż ni ca
w za cho wa niu fa ra ona pod czas je go pierw sze go i ostat nie go
spo tka nia z Moj że szem – jak Moj żesz przy jął ka pi tu la cję fa ra -
ona? Ja kie go na le ży spo dzie wać się efek tu w przy pad ku upar -
te go sprze ci wia nia się Bo skim ce lom? 

(52) Jak nie wy peł nił się, a jak wy peł nił an ty typ groź by fa -
ra ona – ja ki cha rak ter mu sia ły mieć te czy ny? Kie dy i jak za czę -
ła być od czu wa na dzie wią ta pla ga? Kie dy sza tan za czął pro po -
no wać swój kom pro mis i ja kim ka za niem Je zus za czął go od -
rzu cać? Jak prze bie ga ciąg czy nów sta no wią cy typ se ryj ny,
a w ja ki spo sób na stę pu je wy peł nie nie się se ryj ne go an ty ty pu
– po daj przy kład? Gdzie po ka za li śmy tę róż ni cę w wy peł nia niu
się ty pów i an ty ty pów?

(53) Kie dy roz po czę ła się an ty ty picz na ciem ność, a kie -
dy na stą pił jej ostat ni wy raź ny za rys – w ja ki spo sób te dwa
ele men ty cza so we wy peł ni ły chro no lo gicz ne za ry sy ty pu?
Kie dy fa ra on zło żył ty picz ną ofer tę kom pro mi su, a kie dy zo -
sta ła zło żo na ofer ta an ty ty picz na? Jak jest to po ka za ne? Kie -
dy roz po czę ły się an ty ty picz na od mo wa kom pro mi su oraz
an ty ty picz na groź ba – kie dy osią gnę ła punkt kul mi na cyj ny
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i co ją sta no wi ło? Cze go czte ry an ty ty py z wer se tów 21-28
do wo dzą od no śnie se ryj nych an ty ty pów? Dla cze go na le ży
pa mię tać o za sa dzie, z któ rej wy ni ka ten za rys se ryj nych
ty pów i an ty ty pów?

(54) Z czym by ła rów no znacz na pierw sza część od po wie -
dzi Moj że sza? Co po twier dza tę myśl i jak sło wa Moj że sza
moż na zhar mo ni zo wać z fak tem po now ne go zo ba cze nia
przez nie go fa ra ona? W ja ki spo sób nie zo sta ła, a w ja ki zo sta -
ła po da na od po wiedź na sze go Pa na na groź bę sza ta na? Gdzie
jest kon ty nu owa na roz mo wa Moj że sza z fa ra onem i w ja ki
spo sób wer se ty z 2 Moj. 11:1-3 są zwią za ne z tą roz mo wą? Co
przed sta wia ją sło wa Moj że sza w 2 Moj. 11:4-8 i ja ki wnio sek
po win ni śmy wy cią gnąć z te go fak tu? Ja ka li te ra tu ra nie jest
w ten spo sób po tę pio na, a ja kie for my pro pa gan dy są po tę -
pio ne i dla cze go? Ja ki jest cha rak ter po sel stwa, któ re Le wi ci
po da ją obec nie opi nii pu blicz nej, a któ re zo sta ło po da ne
do ro ku 1916, i co w świe tle tych fak tów moż na po wie dzieć
o za pi sie w te sta men cie na sze go Pa sto ra, za bra nia ją cym To -
wa rzy stwu przed sta wia nia opi nii pu blicz nej in nych pu bli -
ka cji niż tych na pi sa nych je go pió rem? Ja kie zło by ło wy ni -
kiem je go zlek ce wa że nia i jak moż na by ło te go unik nąć?

Uwagi:

str. 77;  1. [Usta wa przy ję ta przez Kon gres USA, au tor stwa Ri char da
Blan da oraz Wil lia ma Al li so na, ze zwa la ją ca na wol ne bi cie srebr -
nych mo net oraz zo bo wią zu ją ca ame ry kań skie Mi ni ster stwo Skar -
bu do wy ku py wa nia każ de go mie sią ca okre ślo nej ilo ści sztab sre -
bra, któ re mia ły być prze ra bia ne na srebr ne mo ne ty, uży wa ne
do pła ce nia za dłu gi – przy pis tł.]

str. 77;  2. [au tor stwa Joh na Sher ma na i za stę pu ją ca Usta wę Bland -Al -
li son – zmu sza ła rząd ame ry kań ski do ku po wa nia nie mal dwu -
krot nie wię cej sre bra niż po przed nio i przy czy ni ła się do znacz -
ne go zwięk sze nia pie nię dzy w obie gu, co w prak ty ce za chwia ło
rzą do wy mi za so ba mi zło ta – przy pis tł.]



ROZ DZIAŁ III

WY ZWO LE NIE PIER WO ROD NYCH
2 Moj że szo wa  11: 1-13: 22

ZA GRO ŻE NIE DZIE SIĄ TĄ PLA GĄ – BA RA NEK PAS CHAL NY I WIE CZE RZA – PEW -
NE SZCZE GÓ ŁY ZWIĄ ZA NE Z PAS CHĄ – PIER WO ROD NI – PO DA RUN KI PO -
ŻE GNAL NE – PO ZO STA ŁE SZCZE GÓ ŁY ZWIĄ ZA NE Z PAS CHĄ – WYJ ŚCIE 

ROZ MO WA mię dzy Moj że szem i fa ra onem, roz po czę ta
w 2 Moj. 10:24, jest kon ty nu owa na w 2 Moj. 11:4-8, a wer se -

ty 1-3 zo sta ły po da ne ja ko wtrą ce nie. Pierw sze zda nie wer se tu
1 po win no być prze tłu ma czo ne na stę pu ją co: „Bo był rzekł [czas
za prze szły, za ni ka ją cy obec nie w ję zy ku pol skim, wska zu ją cy
na czyn ność prze szłą po prze dza ją cą in ną czyn ność prze szłą
– przy pis tł.] Pan do Moj że sza: Jesz cze jed ną pla gę przy wio dę
na Egipt...”. Po wo dy, dla któ rych pro po nu je my ta ki prze kład, są
na stę pu ją ce: (1) Wer se ty 4-8 wy raź nie po da ją kon ty nu ację roz mo -
wy z 2 Moj. 10:24-29, w prze ciw nym ra zie bo wiem mu sie li by śmy
stwier dzić, że Moj żesz zła mał swo je sło wo da ne w wer se cie 29,
a to ozna cza ło by, że nasz Pan w an ty ty pie zła mał Swo je sło wo,
co jest nie moż li we. (2) Z punk tu wi dze nia gra ma ty ki wy żej za -
pro po no wa ne tłu ma cze nie jest rów nie po praw ne, jak wer sja
prze kła du A.V. (3) Fakt kon ty nu acji w wer se tach 4-8 roz mo wy
z 2 Moj. 10:24-29 wy ma ga trak to wa nia wer se tów 1-3 ja ko wtrą ce -
nia. (4) Po nie waż są one wtrą ce niem, wy żej pro po no wa ne tłu ma -
cze nie jest ko niecz ne za miast wer sji prze kła du A.V. Wer se ty 1-
3 są za tem po da ne ja ko wtrą ce nie, by po łą czyć pierw szą i dru gą
część roz mo wy, gdyż po da ją po wód słów Moj że sza z wer se tów
4-8. W 2 Moj. 3:19-22; 4:23; 7:1-5 Bóg po wie dział Moj że szo wi rze -
czy po da ne w wer se tach 1-3, po nie waż te trzy wer se ty od no szą
się do słów za war tych w tych cy ta tach. Naj star szy ist nie ją cy ma -
nu skrypt he braj ski po da je na stę pu ją ce brzmie nie pierw sze go
zda nia wer se tu 3: „Bo dam ła skę lu du w oczach Egip cjan”. Ta wer -
sja wy da je się lep sza, po nie waż jest ona kon ty nu acją te go, co
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Bóg mó wił w wer se tach 1 i 2 w pierw szej oso bie. Cza sow nik był
– po da ny kur sy wą, co do wo dzi, iż nie ma on w ory gi na le od po -
wia da ją ce go mu sło wa he braj skie go – zo stał do da ny do dru gie -
go zda nia wer se tu 3. Bar dziej wła ści we by ło by za stą pie nie go
cza sow ni kiem bę dzie. In ny mi sło wy, wszyst kie trzy wer se ty za -
wie ra ją po now ne przed sta wie nie rze czy, któ re Bóg wcze śniej
wy po wie dział i któ re po le cił Moj że szo wi prze ka zać fa ra ono wi, co
ten uczy nił w wer se tach 4-8.

(2) Za tem pla gą, o któ rej mó wi wer set 1, jest pla ga dzie sią ta
– śmierć pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt, bę dą ca ty pem śmier -
ci nie wier nych i kon tro lo wa nych przez sza ta na no wych stwo -
rzeń oraz ich czło wie czeń stwa. Ta an ty ty picz na pla ga jest wy -
mie rza na przez wiel ki ucisk. Śmierć ty picz nych pier wo rod nych
do tknę ła fa ra ona i Egip cjan („na fa ra ona i na Egipt” – w.1 [he braj -
skie sło wo Mit zra im ozna cza al bo Egipt, al bo Egip cjan; tu taj bar -
dziej od no si się do lu dzi niż do kra ju]), a śmierć an ty ty picz nych
pier wo rod nych do tknie sza ta na. Je go pier wo rod nym jest rzym -
sko ka to lic ka hie rar chia, któ ra przy naj mniej do li sto pa da 1916
ro ku skła da ła się z no wych stwo rzeń. Jej roz pad w po sta ci śmier -
ci każ de go jej człon ka z pew no ścią do tknie sza ta na. Do tknie
ona tak że je go sług (Egip cjan), któ rych pier wo rod ny mi są in ne
nie wier ne no we stwo rze nia. Ich odej ście na wie ki, bę dzie dla
nich głę bo kim smut kiem. Tak jak w ty pie Bóg za po wie dział, że
dzie sią ta pla ga zmu si fa ra ona do ode sła nia Izra ela, tak za po wie -
dział On w an ty ty pie („wy pu ści was stąd” – w.1), że an ty ty picz -
na dzie sią ta pla ga zmu si sza ta na do wy pusz cze nia na wol ność
an ty ty picz ne go Izra ela. Co wię cej, Bo ska za po wiedź, że od sy ła -
jąc Izra el, fa ra on bę dzie wy pę dzał go i bar dzo na le gał na je go
odej ście, przed sta wia Je go za po wiedź, że an ty ty picz ny Izra el
bę dzie na tar czy wie wy pę dza ny z kró le stwa sza ta na. Wska zu je
to na prze śla do wa nia, ostra cyzm, boj ko to wa nie, sym bo licz ne
ści na nie itp., ja kie mia ły być udzia łem lu du Bo że go w cza sie wy -
pę dza nia go z kró le stwa sza ta na. Od no szą się one oczy wi ście
do nie spra wie dli wo ści już wy rzą dzo nych oraz tych, ja kie spo tka -
ją jesz cze lud Bo ży ze stro ny an ty ty picz nych Egip cjan w cza sie
uci sku, po cząw szy od 1914 ro ku. Fakt wy zwo le nia z an ty ty picz -
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ne go Egip tu, zwią za ny z ty mi nie spra wie dli wo ścia mi, po wi nien
usu nąć ból ta kie go złe go trak to wa nia i spra wić nam ra dość.

(3) Po nie waż oma wia jąc 2 Moj. 3:21 i 22 (roz. I, aka pi ty 36,
37), po da li śmy już ogól ną in ter pre ta cję, w ty pie i an ty ty pie,
my śli z wer se tu 2 w od nie sie niu do izra el skich i egip skich nie -
wiast i po nie waż wer set 2 jest je dy nie alu zją do 2 Moj. 3:21 i 22
– nie mu si my wda wać się tu taj w szcze gó ły te go ele men tu
wer se tu 2. Przy dat na bę dzie tu taj uwa ga ję zy ko wa. Dru gie
sło wo wer se tu 2, od da ne ja ko te raz, po win no być prze tłu ma -
czo ne pro szę, bła gam, po nie waż nie wła ści we tłu ma cze nie te raz
prze czy kon tek sto wi oraz fak to wi, że sło wa te zo sta ły wy po -
wie dzia ne do pie ro w 2 Moj. 12:35. Jed nak w wer se cie 2 po ja -
wia się je den ele ment, któ ry nie wy stę pu je w 2 Moj. 3:21 i 22,
gdzie jest mo wa tyl ko o tym, że izra el skie ko bie ty mia ły po pro -
sić swe są siad ki o klej no ty i sza ty, lecz nie ma mo wy o tym, by
izra el scy męż czyź ni pro si li swych są sia dów (płci mę skiej) o zło -
te i srebr ne klej no ty, pod czas gdy wer set 2 do da je ten ele ment.
Na pod sta wie te go, że izra el skie mat ki re pre zen tu ją praw dę
i jej sług – przy mie rze, a izra el skie dzie ci – dom wia ry, jak do -
wie dli śmy w roz. I, aka pi ty 36, 37, ro zu mie my, że izra el scy
męż czyź ni z wer se tu 2, ja ko gło wy ro dzin, przed sta wia ją Bo -
ga, szcze gól nie dzia ła ją ce go przez na sze go Pa na oraz przez
Je go szcze gól nych rzecz ni ków, wy do by wa ją cych pod ko niec
Wie ku Bo skie praw dy – klej no ty srebr ne i zło te – z na uk róż -
nych sys te mów fał szy wych chry stu sów i fał szy wych pro ro -
ków. Jak pa mię ta my, nasz Pa stor zwra ca uwa gę na ten fakt, in -
ter pre tu jąc Mat. 24:24 w D, str. 580,581 [w sta rym wy da niu
str.719-721 – przy pis tł.] – że fał szy wi chry stu so wie i fał szy wi
pro ro cy by li sym bo licz ny mi męż czy zna mi, sys te ma mi. We -
dług na sze go zro zu mie nia, to wła śnie one są po ka za ne przez
są sia dów (płci mę skiej) izra el skich męż czyzn. Za po śred nic -
twem Swo ich szcze gól nych rzecz ni ków nasz Pan oczy wi ście
wy do był z ich na uk Bo ską praw dę, klej no ty zło te i srebr ne
z wer se tu 2. Dla przy kła du, z pre zbi te riań skie go sys te mu fał -
szy we go pro ro ka wy do by to wie le prawd na te mat wy bo ru
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i Wie cze rzy Pań skiej; z me to dy skie go sys te mu fał szy we go pro -
ro ka – wie le prawd na te mat wol nej ła ski i Bo skiej mi ło ści;
z grec kie go i rzym skie go sys te mu fał szy wych chry stu sów
wzię to wie le prawd na te mat przed ludz kich, ludz kich i po ludz -
kich urzę dów Chry stu sa oraz na te mat jed ne go ko ścio ła ja ko
Bo skie go de po zy ta riu sza i udzie la ją ce go zbaw czej praw dy.

(4) W roz dzia le I, aka pi ty 36 i 37, wy ja śni li śmy w ty pie
i an ty ty pie tak że pierw sze zda nie z wer se tu 3 w je go zmie nio -
nej for mie, za su ge ro wa nej po wy żej. Uwa ża my jed nak, że
ko niecz na jest tu taj uwa ga na te mat do słow ne go tłu ma cze nia
wy ra że nia od da ne go ja ko: „i dam ła skę lu do wi w oczach
Egip cjan”. Jak moż na za uwa żyć z prze kła du dra Youn ga,
zda nie to po win no być od da ne na stę pu ją co: „Dam ła skę
[szcze gól ną dla] lu du w oczach Egip cjan”. Wy ra że nie
z 2 Moj. 3:21 jest bar dzo po dob ne: „Dam ła skę [szcze gól ną
dla] te go lu du w oczach Egip cjan”. Na po cząt ku wy ra że nie
to wy da je się dziw ne, ale jest bar dzo sto sow ne, gdy spoj rzy -
my na an ty typ. Na pierw szy rzut oka prze śla do wa nia, krzyw -
dy i in ne for my zła wy rzą dza ne lu do wi Bo że mu przez an ty -
ty picz nych Egip cjan nie wy da ją się być ła ską. Dla zwy kłe go
czło wie ka są one prze ci wień stwem ła ski. Je śli jed nak zro zu -
mie my, że Pan wy pra co wu je z nich do bry cha rak ter w nas,
na praw dę oka zu ją się być ła ską (Rzym. 8:28; 2 Kor. 4:17,18).
Są one na zy wa ne ła ską lu du Bo że go nie dla te go, że tak wi dzą
je an ty ty picz ni Egip cja nie. Z ich punk tu wi dze nia praw da jest
do kład nie od wrot na. Są one jed nak ła ską lu du Bo że go dzię -
ki kie row nic twu Bo ga oraz dla te go, że Je go lud przyj mu je je
za ta kie w wy ni ku do ce nia nia du cho we go ce lu ich do zwo le -
nia. Gdy by ta kie prze śla do wa nia, krzyw dy itd. by ły wy rzą -
dza ne an ty ty picz nym Egip cja nom, z pew no ścią nie by ły by
uwa ża ne przez nich za ła skę [szcze gól ną dla] Egip cjan. Z re -
gu ły nie po do ba im się bo wiem ja kie kol wiek wy rzą dza ne im
zło, któ re na peł nia ich go ry czą i w ten spo sób szko dzi ich
cha rak te ro wi. Za tem umi ło wa ni, któ rzy po sia da my du cho wą
zdol ność pa trze nia, uczmy się ko chać zło, ja kie go do świad -
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cza my, ja ko ła skę [szcze gól ną dla] lu du Bo że go, tak jak uj mu -
je to św. Piotr, mó wiąc o na szym cier pie niu dla spra wie dli wo -
ści: „Bo to jest ła ska... ła ska u Bo ga” (1 Pio tra 2:19,20).

(5) Wspo mi na li śmy już, że w dru gim zda niu wer se tu 3 cza -
sow nik był po wi nien być za stą pio ny cza sow ni kiem bę dzie, po -
nie waż wy ra żo na tu taj myśl jest alu zją do 2 Moj. 7:1-6, szcze -
gól nie do wer se tu 1, ja ko miej sca, gdzie myśl ta zo sta ła wy po -
wie dzia na. Cho ciaż każ da z plag mia ła swój udział w bu do wa -
niu wiel ko ści Moj że sza w zie mi egip skiej – w oczach Egip cjan
i Izra eli tów (w.3) – dzie sią ta pla ga do pro wa dzi ła je go wiel -
kość do punk tu kul mi na cyj ne go przed ty mi dwo ma na ro da mi.
W an ty ty pie pre stiż na sze go Pa na stop nio wo rósł przed ludź -
mi te go świa ta oraz lu dem Bo żym w mia rę na stę po wa nia plag.
Tak jak Moj żesz stał się bar dzo wiel ki w oczach Egip cjan i Izra -
eli tów w wy ni ku dzie sią tej pla gi, tak nasz Pan sta nie się bar dzo
wiel ki przed świa tem i przed lu dem Bo żym w wy ni ku trze ciej
bia dy. Moj żesz mógł wy po wie dzieć wo bec fa ra ona strasz ną
groź bę za war tą w wer se tach 4-8 wła śnie dla te go, że miał
w swym umy śle my śli z wer se tów 1-3. W an ty ty pie nasz Pan,
świa do my obiet nic Oj ca wo bec sie bie i tych, któ rzy do Nie go
na le że li, oraz gróźb Bo ga w sto sun ku do kró le stwa sza ta na i je -
go zwo len ni ków, ja snych dla Je go oczu zro zu mie nia dzię ki
od no śnym oświad cze niom Bo ga – mógł ogła szać i spra wić, by
Je go rzecz ni cy ogła sza li an ty ty py nie szczęść dla fa ra ona i je go
pod da nych, przed sta wio ne w wer se tach 4-8. My śli te przy go -
to wu ją i wpro wa dza ją nas za tem do roz wa że nia dru giej czę -
ści roz mo wy Moj że sza z fa ra onem, po da nej w wer se tach 4-8.

(6) Wer set 4 po dej mu je dal szy ciąg uwag Moj że sza z 2 Moj.
10:29, prze rwa nych wtrą ce niem wer se tów 1-3. Twier dze nie
Moj że sza, że je go sło wa są Bo skim prze sła niem („Tak mó wi
Pan”) przed sta wia wzię cie przez na sze go Pa na an ty ty picz ne -
go prze sła nia z Bi blii i pu blicz ne je go ogła sza nie przez Je go
rzecz ni ka, Ko ściół, ja ko po cho dzą ce go z Bi blii, Sło wa Bo że go.
Przej ście przez Bo ga i za bi cie pier wo rod nych jest ko ja rzo ne
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z pół no cą w dwóch miej scach (w.4 oraz 2 Moj. 12:29). Jak moż -
na za uwa żyć, wy ra że nia te nie co się róż nią [pol skie prze kła dy
Bi blii od da ją je tak sa mo – przy pis tł.] – wer set 4 mó wi „oko ło
pół no cy”, a 2 Moj. 12:29 „o pół no cy”. Skąd ta róż ni ca? Wie rzy -
my, że ma ona w an ty ty pie wska zy wać na dwie od dziel ne fa -
zy woj ny świa to wej, któ ra ja ko po czą tek uci sku, jest po cząt -
kiem te go, co wy mie rza dzie sią tą pla gę, trze cią bia dę. Wie my,
że woj na świa to wa roz po czę ła się ja ko zwy czaj na woj -
na 1 sierp nia 1914 ro ku. Do 21 wrze śnia, gdy skoń czy ły się
cza sy po gan, we szła ona w fa zę dzia łań wo jen nych w oko pach,
co za czę ło osła biać na ro dy i osta tecz nie bar dzo je osła bi ło,
w ten spo sób przy go to wu jąc je do ar ma ge do nu. Ro zu mie my,
że przej ście „oko ło pół no cy” (w.4) jest ty pem roz po czę cia przy -
go to wań do wy mie rze nia przez Bo ga an ty ty picz nej dzie sią tej
pla gi, przez roz po czę cie woj ny świa to wej 1 sierp nia 1914 ro ku.
Rze czy wi ste roz po czę cie wy mie rza nia an ty ty picz nej dzie sią tej
pla gi 21 wrze śnia 1914 ro ku jest an ty ty pem rze czy wi ste go roz -
po czę cia ty picz nej dzie sią tej pla gi „o pół no cy” (2 Moj. 12:29).
Przy in nej oka zji po ka za li śmy po cząt ki tych dwóch eta pów
woj ny świa to wej (P’32,23, ak. 3,5,6), nie łą cząc tam tych dat
z dzie sią tą pla gą.

(7) W tych wer se tach an ty ty picz na noc, o któ rej mo wa,
skła da się z okre sów Pa ru zji i Epi fa nii, któ re w su mie li czą 80
lat. Jej pół noc wy pa da do kład nie w środ ku tych 80 lat, tj. 40
lat od po cząt ku i 40 lat od koń ca tej no cy. In ny mi sło wy, część
tej no cy po prze dza ją ca pół noc jest Pa ru zją, a część na stę pu -
ją ca po pół no cy to Epi fa nia. Po nie waż dzie sią ta pla ga w ty pie
i an ty ty pie roz po czę ła się do kład nie w po ło wie tych no cy,
ma my w tym ko lej ny do wód na to, że Pa ru zja i Epi fa nia trwa -
ją po 40 lat. Uwa ga ta do wo dzi rów nież, że czas uci sku roz -
po czął się w 1914 ro ku wraz z woj ną świa to wą ja ko an ty ty -
picz nym wia trem z Obj. 7:1 („aby nie wiał wiatr [nie: wia -
try]...”), a nie za czy na się ar ma ge do nem, jak utrzy mu je więk -
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szość Le wi tów, po nie waż ca ły ucisk jest środ kiem wy mie -
rza nia dzie sią tej pla gi, trze ciej bia dy. Ta uwa ga po twier dza
tak że, że jed na z sym bo licz nych go dzin Bi blii to okres 6 i 2/3 ro -
ku, po nie waż jed na dwu na sta z no cy trwa ją cej 80 lat to 6 i 2/3 ro -
ku. Je śli go dzi na z Obj. 17:12 nie oka że się okre sem 3 i 1/3 ro -
ku, jak wie rzy my, być mo że bę dzie my mu sie li od wo łać się
do 6 i 2/3 ro ku, chy ba że w mię dzy cza sie Pan ob ja wi nam ja kąś
go dzi nę po mię dzy ni mi.

(8) Przej ście Bo ga przez śro dek Egip tu jest ty pem Je go prze -
cho dze nia przez etap woj ny świa to wej, od 1 sierp nia do 21
wrze śnia 1914 ro ku, w ce lu wy mie rze nia dzie sią tej pla gi chrze -
ści jań stwu w sa mym je go środ ku – w ca łej Eu ro pie, któ ra jest
cen trum chrze ści jań stwa. Nasz Pan wy raź nie wy po wie dział
an ty typ słów Moj że sza w tej spra wie, za po wia da jąc po przez
Swój lud, że wiel ki ucisk roz pocz nie się przy koń cu cza sów po -
gan, oko ło paź dzier ni ka 1914 ro ku. Bra cia Ed ga ro wie po da li
dwój na sób 2520 lat w swo ich wy kre sach i pi smach na te mat za -
cho dzą ce go za koń cze nia pierw sze go czło nu te go dwój na so bu
w okre sie od roz po czę cia nisz cze nia Je ru za lem aż do ośle pie -
nia Se de kia sza (Jer. 52:12; 39:4-7) – okres sied miu ty go dni,
od 10. dnia 5. mie sią ca do 1. dnia 7. mie sią ca – co od po wia da
okre so wi od 1 sierp nia 1914 do 21 wrze śnia 1914 ro ku. W ten
spo sób za po śred nic twem Swo je go lu du Pan uczył, że po czą tek
uci sku na stą pi oko ło 1 sierp nia 1914, po nie waż cza sy po gan
koń czy ły się za cho dzą co od 1 sierp nia do 21 wrze śnia 1914 ro -
ku. Z oby dwu punk tów wi dze nia wy ra że nie „oko ło pół no cy”
wy peł ni ło się w an ty ty pie przez za po wie dzi na sze go Pa na po -
da ne po przez Ko ściół, że ucisk na stą pi w 1914 ro ku. W ten
spo sób nasz Pan ja ko an ty ty picz ny Moj żesz za po wie dział
przed sza ta nem po czą tek dzie sią tej pla gi na rok 1914.

(9) Wer set 5 mó wi nam, czym mia ła być dzie sią ta pla ga
– śmier cią każ de go egip skie go pier wo rod ne go z lu dzi i zwie -
rząt. W an ty ty pie dzie sią ta pla ga to śmierć no wych stwo rzeń
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oraz czło wie czeń stwa kla sy wtó rej śmier ci. Tak jak po sła niec,
któ ry za dał śmierć egip skim pier wo rod nym z lu dzi i zwie -
rząt nie był ty picz ną dzie sią tą pla gą, któ rą by ła ich śmierć,
tak dzie sią tą pla gą nie jest wiel ki ucisk – jest on je dy nie środ -
kiem uni ce stwie nia kla sy wtó rej śmier ci, na to miast ich uni ce -
stwie nie jest an ty ty picz ną dzie sią tą pla gą. Po cząt ko wo wszyst -
kie no we stwo rze nia są an ty ty picz ny mi pier wo rod ny mi Izra -
eli ta mi – Ko ścio łem – i dla te go są na zy wa ni Ko ścio łem pier wo -
rod nych (Żyd. 12:23). Te no we stwo rze nia, któ re po peł nia ją
grzech na śmierć, umie ra ją ja ko an ty ty picz ni pier wo rod ni
Izra eli ci, a ich ty pem są ci Izra eli ci, któ rzy wy szli z do mów, sta -
no wią cych dzię ki po kro pio nym odrzwiom i nad pro żom
ochro nę dla wszyst kich znaj du ją cych się w środ ku (2 Moj.
12:22). Ta cy umie ra li ja ko an ty ty picz ni pier wo rod ni Izra eli ci,
tj. gdy zo stał na nich wy da ny wy rok wtó rej śmier ci, nie je go
wy ko na nie, ro dzi li się oni ja ko an ty ty picz ni pier wo rod ni Egip -
cja nie. Po wód, dla któ re go sta ją się oni pier wo rod ny mi Egip cja -
na mi, jest na stę pu ją cy: są oni bar dziej zdol ni i przy dat ni dla
sza ta na i an ty ty picz nych Egip cjan dla ich pseu do re li gij nych
ce lów. Ogól nie mó wiąc bo wiem, or ga ny mó zgu upa dłych no -
wych stwo rzeń są bar dziej by stre, a ich ser ca bar dziej zde pra -
wo wa ne niż w przy pad ku nie spło dzo nych z Du cha. Dla te go
bar dziej sku tecz nie od nie spło dzo nych mo gą oni słu żyć ce lom
sza ta na (fa ra ona) oraz je go przed sta wi cie li (sług fa ra ona). To
mię dzy in ny mi wła śnie z te go po wo du sza tan szcze gól nie
pra gnie zdo być kon tro lę nad wszyst ki mi no wy mi stwo rze -
nia mi; spra wu je on ją al bo w po sta ci czę ścio wej i tym cza so wej
kon tro li, ja ką zdo by wa nad Wiel ką Kom pa nią w jej nie czy -
stym sta nie, al bo w po sta ci peł nej i cią głej kon tro li, ja ką uzy -
sku je nad kla są wtó rej śmier ci.

(10) Tak jak w ty pie Moj żesz za po wie dział, że każ dy ży ją cy
egip ski pier wo rod ny umrze w no cy 14 Ni san (w.4,5; 2 Moj.
12:6,29), tak nasz Pan przez Swój Ko ściół za po wie dział, że ża den
ży ją cy wów czas czło nek kla sy wtó rej śmier ci nie prze ży je wiel -
kie go uci sku, lecz umrze w je go trak cie. Zo sta ło to do ko na ne
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w B.S.M., w pu bli ko wa nych ka za niach oraz w pu blicz nych wy -
kła dach piel grzy mów przed ro kiem 1914 do 1916. By ło to wie lo -
krot nie pod kre śla ne w Ame ry ce od je sie ni 1914 do je sie ni 1916 ro -
ku, szcze gól nie w kry ty ce tej czę ści kle ru, któ ra by ła spło dzo -
na z Du cha i któ ra nik czem nie prze krę ca ła i sprze ci wia ła się
praw dzie. Pier wo rod ny fa ra ona, któ ry ja ko król zaj mo wał tron
Egip tu, przed sta wia pa pie stwo ja ko pier wo rod ne go sza ta na, bo -
ga, wład cy obec ne go złe go świa ta; pa pie stwo jest bo wiem głów -
nym two rem sza ta na na zie mi. Przy naj mniej tuż przed ro kiem
1914 i aż do je sie ni 1916, kie dy za po wiedź ta zo sta ła po da na w an -
ty ty pie, każ dy czło nek rzym skiej hie rar chii, któ ra nie skła da się
z rzym sko ka to lic kich księ ży, lecz wy łącz nie z rzym sko ka to lic kich
bi sku pów, ar cy bi sku pów i kar dy na łów ja ko cia ła oraz z pa pie ża
ja ko gło wy, był no wym stwo rze niem. Je zus w Mat. 24:15, a św.
Pa weł w 2 Tes. 2:4 po ka zu ją, że czło wiek grze chu miał zna leźć się
w miej scu świę tym i w świą ty ni Bo ga – Ko ście le, gdzie mo gą
znaj do wać się tyl ko no we stwo rze nia. Miał się on za tem skła dać
z no wych stwo rzeń, w każ dym przy pad ku utra cju szy ko ron,
któ rzy póź niej sta li się człon ka mi kla sy wtó rej śmier ci. Ci z nich,
któ rzy przy naj mniej tuż przed ro kiem 1914 aż do li sto pa da 1916
by li czę ścią an ty chry sta, ja ko an ty ty picz ni pier wo rod ni fa ra ona,
bez wy jąt ku mie li być znisz cze ni w cza sie nisz cze nia te go sys te -
mu i ja ko ele ment je go nisz cze nia. Ich cał ko wi te wy ko rze nie nie
nie tyl ko znisz czy ten sys tem, któ ry się z nich skła da, lecz po zo -
sta wi tak że ko ściół rzym sko ka to lic ki bez ko go kol wiek zdol ne go
do wy świę ca nia no wych księ ży czy człon ków hie rar chii, co
– gdy by ucisk nie znisz czył te go ko ścio ła – z rzym sko ka to lic kie -
go punk tu wi dze nia znisz czy ło by go w na tu ral ny spo sób w prze -
cią gu jed ne go po ko le nia. 

(11) Nie wol ni ca mi Egip tu naj niż sze go sta nu by ły te, któ re
meł ły ziar no. Ro zu mie my za tem, że „nie wol ni ca, któ ra jest
przy żar nach” przed sta wia naj niż sze sek ty chrze ści jań stwa. Jej
pier wo rod ny re pre zen tu je za tem człon ków wtó rej śmier ci na -
le żą cych do naj niż szych sekt chrze ści jań stwa. Wy ra że nie
„od pier wo rod ne go fa ra ona (...) do pier wo rod ne go nie wol ni -
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cy, któ ra jest przy żar nach” (w.5) w an ty ty pie ozna cza za tem
od naj więk sze go do naj mniej sze go pier wo rod ne go Egip tu.
Nikt z nich nie miał być oszczę dzo ny – wszy scy mie li być uni -
ce stwie ni w trak cie do świad czeń cza su uci sku. Nikt z nich
nie miał prze trwać do ty siąc let nie go Kró le stwa. Pier wo rod ne
ze zwie rząt Egip tu ob ra zu ją ich czło wie czeń stwo. Ten za rys
pier wo rod nych zwie rząt do da ny jest po to, by po ka zać, że
nic nie po zo sta nie po an ty ty picz nych pier wo rod nych Egip tu
– że zo sta ną oni cał ko wi cie uni ce stwie ni. To wła śnie dzię ki
ogól ne mu tłu ty picz nych wy da rzeń oraz dzię ki kon tra sto we -
mu związ ko wi wy stę pu ją cych w nich ty picz nych osób wnio -
sku je my, że pier wo rod ni spo śród lu dzi Egip tu są ty pem no -
wych stwo rzeń kla sy wtó rej śmier ci, a pier wo rod ne spo śród
zwie rząt Egip tu re pre zen tu ją ich czło wie czeń stwo. To, że pier -
wo rod ni spo śród lu dzi Izra ela są ty pem no wych stwo rzeń
sta no wią cych Ko ściół pier wo rod nych, jest oczy wi ste na pod -
sta wie Żyd. 12:23. Na pod sta wie fak tu, że pier wo rod ne z czy -
stych zwie rząt Izra ela mia ły być ofia ro wa ne na Bo skim oł ta rzu
wnio sku je my, iż są one ty pem czło wie czeń stwa „Ko ścio ła
pier wo rod nych, któ rych imio na [cha rak te ry] za pi sa ne są
w nie bie [du cho we]”, po nie waż na Bo skim oł ta rzu nie są ofia -
ro wa ne ich no we stwo rze nia, lecz ich czło wie czeń stwo (Rzym.
12:1; 1 Pio tra 2:5; Żyd. 9:14; 1 Pio tra 1:18,19). Za rów no ich no -
we stwo rze nia, jak i ich czło wie czeń stwo są za cho wa ne – po -
mi nię te przez an ty ty picz ną dzie sią tą pla gę. Los, ja ki spo ty ka
tych, któ rzy nie są po mi ja ni przez wy ko naw cę an ty ty picz nej
dzie sią tej pla gi, mu si za tem być lo sem, od któ re go zo sta li za -
cho wa ni ci, któ rzy by li po mi nię ci. An ty ty picz nych pier wo -
rod nych Egip tu z lu dzi spo ty ka za tem wtó ra śmierć, któ rej
uni ka ją an ty ty picz ni pier wo rod ni Izra ela z lu dzi. Ozna cza to,
że an ty ty picz ny mi pier wo rod ny mi Egip tu z lu dzi są nie wier -
ne no we stwo rze nia, któ re tra cą ży cie, na to miast an ty ty picz -
ny mi pier wo rod ny mi Izra ela z lu dzi są wier ne no we stwo rze -
nia, któ re uzy sku ją ży cie. Je śli pier wo rod ne ze zwie rząt Izra -
ela re pre zen tu ją czło wie czeń stwo tych no wych stwo rzeń, któ -
re uzy sku ją ży cie, pier wo rod ne Egip tu ze zwie rząt mu szą re -
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pre zen to wać czło wie czeń stwo tych no wych stwo rzeń, któ re
utra cą ży cie – czło wie czeń stwo tych stra co nych.

(12) Groź ba Moj że sza od no śnie wiel kie go krzy ku, ja ki Egip -
cja nie mie li wy dać po stwier dze niu, że ich pier wo rod ni nie ży -
ją (w.6), jest ty pem groź by, ja ką nasz Pan wy po wie dział przez
Ko ściół w cza sie tuż przed 1914 ro kiem do li sto pa da 1916 ro ku
od no śnie gorz kie go ża lu, ja kie go mie li do świad czyć an ty ty -
picz ni Egip cja nie po stwier dze niu, że ich głów ni wo dzo wie re -
li gij ni – kle ry kal ni i świec cy, pa ste rze i prze wod ni cy sta da – po -
szli na wtó rą śmierć. Ten smu tek jest pod kre ślo ny przez ogól -
no świa to we cier pie nia wiel kie go uci sku. Za uważ my, jak bar -
dzo po dob ne jest wy ra że nie „ja ki przed tem nie był i ja kie go po -
tem nie bę dzie” (w.6) do wy ra że nia uży te go w od nie sie niu
do wiel kie go uci sku przez Da nie la (12:1) i na sze go Pa na (Mat.
24:21). Po do bień stwo to słu ży sko ja rze niu, choć nie utoż sa mia
ono oby dwu tych rze czy, a tak że su ge ru je, że an ty ty picz -
na dzie sią ta pla ga jest wy le wa na przez ucisk. Nie co po krew -
nym wer se tem – mię dzy in ny mi ozna cza ją cym wtó rą śmierć
człon ków czło wie ka grze chu oraz urzęd ni ków bę dą cych no -
wy mi stwo rze nia mi w ob ra zie be stii, jak rów nież po wsta ły
w wy ni ku te go smu tek ich zwo len ni ków po do wie dze niu się
o ich lo sie – jest Obj. 14:9-11. Roz wa ża nia te wska zu ją, że an -
ty ty picz na dzie sią ta pla ga jest wy le wa na w cza sie i przez za -
ry sy wia tru, trzę sie nia zie mi i ognia uci sku, jak rów nież w cza -
sie i przez to wa rzy szą ce im głód i za ra zy, bar dziej niż przez
i w cza sie przerw mię dzy ty mi wiel ki mi bó la mi po ro do wy mi.
Psy z wer se tu 7 ilu stru ją war czą cych, szcze ka ją cych, kła pią cych
zę ba mi i ką sa ją cych sek cia rzy. Ich ję zy ki to sek ciar skie teo rie.
Gdy li te ral ny pies do wia du je się o śmier ci swo je go pa na, tra ci
swą bru tal ność i głę bo ko go opła ku je, o czym nie wąt pli wie
wszy scy wie my z ob ser wa cji lub in for ma cji. Psy Egip tu, opła -
ku ją ce śmierć swych pa nów lub pier wo rod nych swych pa -
nów, nie war cza ły, nie szcze ka ły, nie kła pa ły zę ba mi, a tak że
nie ką sa ły izra el skich lu dzi ani zwie rząt (w.7) w tę pa mięt ną
noc. Zgod nie z za po wie dzią Moj że sza by ły one zbyt smut ne.
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Ta za po wiedź przed sta wia de kla ra cję na sze go Pa na za po -
śred nic twem Je go lu du, że gdy sek ciar scy zwo len ni cy be stii
i ob ra zu do wie dzą się o lo sie no wych stwo rzeń, bę dą cych pa -
ste rza mi i prze wod ni ka mi sta da w tych sys te mach, bę dą zbyt
przy gnę bie ni, za smu ce ni oraz za gma twa ni w po glą dach, by
w wo jow ni czy spo sób uży wać swych teo rii prze ciw ko praw -
dzi we mu lu do wi Bo że mu. W swym smut ku i za mie sza niu
oraz w po ko ju i ra do ści praw dzi we go lu du Bo że go ów cze -
snych cza sów bę dą zmu sze ni uznać, że Bóg uczy nił wy raź ną
róż ni cę (w.7) mię dzy an ty ty picz ny mi Izra eli ta mi a an ty ty picz -
ny mi Egip cja na mi.

(13) Tak jak Moj żesz za po wie dział upo ko rze nie ksią żąt fa -
ra ona i ich ule głość wo bec sie bie (przyj dą i kła niać się bę dą
– w.8) w wy ni ku dzie sią tej pla gi, tak nasz Pan za po wie dział
upo ko rze nie szcze gól nych przed sta wi cie li sza ta na w ko ście le,
pań stwie, ka pi ta le i spo łe czeń stwie, z po wo du utra ty ich to wa -
rzy szy bę dą cych no wy mi stwo rze nia mi oraz z po wo du uci sku,
któ ry do pro wa dzi do ich utra ty, jak rów nież ich ule głość wo -
bec na sze go Pa na, wy mu szo ną na nich z tych sa mych po wo -
dów. B.S.M., ka za nia w ga ze tach oraz wy kła dy z tam tych cza -
sów wie lo krot nie za po wia da ły ta kie upo ko rze nie i ule głość, co
w for mie ka ry mia ło być udzia łem nie spło dzo ne go z Du cha
kle ru, po li ty ków, fi nan si stów, prze my słow ców, ofi ce rów woj -
sko wych oraz in nych wpły wo wych nie spło dzo nych z Du cha
wo dzów w sza tań skim po rząd ku rze czy, przed znisz cze niem
ich przez ucisk. Za po wiedź Moj że sza, że urzęd ni cy fa ra ona bę -
dą bła gać o ulgę od swych utra pień przez odej ście Moj że sza
i Izra ela jest ty pem te go, że wy bit ne jed nost ki kró le stwa sza ta -
na w swych licz nych smut kach i stra tach, któ re uzna ją ja ko ka -
ry za uci ska nie lu du Bo że go, przez prze śla dow cze ak ty bę dą
pra gnąć, by nasz Pan przy śpie szył wyj ście Swe go lu du z te go,
co w rze czy wi sto ści jest uci skiem. Ta ka za po wiedź zo sta ła po -
da na w po sel stwach praw dy od no śne go okre su – że wiel cy
przez prze śla do wa nia wy pę dzą ze swe go gro na lud Bo ży. Ale
w ja ki spo sób mia ło to być ule gło ścią? Od po wia da my, że tym



157W y z w o l e n i e  p i e r w o r o d n y c h

sa mym bę dą oni słu żyć re ali za cji żą da nia na sze go Pa na, i to
w spo sób bar dzo nik czem ny, z po wo du nie go dzi we go po stę -
po wa nia (mo ral ne go po ni ża nia), czym wy pę dzą lud Bo ży z an -
ty ty picz ne go Egip tu. Sło wa Moj że sza, że po tym on wyj dzie
(w.8), są ty pem słów na sze go Pa na, po da nych przez Je go lud,
że przez nie szczę ścia wiel kie go uci sku na wie ki uwol ni On
Swój lud z kró le stwa sza ta na. Odej ście Moj że sza sprzed ob li -
cza fa ra ona w wiel kim gnie wie ob ra zu je za prze sta nie przez na -
sze go Pa na, z wiel kim nie za do wo le niem, no wej pu blicz nej
pra cy przez osta tecz ne ogło sze nie wiel kie go uci sku tuż
przed ro kiem 1914 do li sto pa da 1916, za nim woj na do tar ła tu,
gdzie głów nie po da wa na by ła ta za po wiedź.

(14) Gdy Je zus i Ko ściół w Eu ro pie i Ame ry ce za czę li ogła -
szać na dej ście wiel kie go uci sku, z to wa rzy szą cym mu znisz -
cze niem an ty ty picz nych pier wo rod nych, co jest an ty ty pem
po dob ne go ogło sze nia przez Moj że sza i Aaro na, Je ho wa po -
wie dział na sze mu Pa nu (w.9), że sza tan nie po słu cha tych po -
selstw, tak jak w ty pie po wie dział Moj że szo wi, że fa ra on nie
usłu cha je go słów. W ty pie do pro wa dzi ło to do po więk sze nia
(„roz mno żył” – w.9) plag przez do da nie do nich dzie sią tej,
i po dob nie by ło w an ty ty pie. Jak Moj żesz i Aaron czy ni li
wszyst kie cu da (dzie więć plag i wie le cu dów) w Egip cie
(w.10), tak nasz Pan i Ko ściół czy ni li ich an ty ty py. Jak moż -
na za uwa żyć, Moj żesz i Aaron nie by li spraw ca mi dzie sią tej
pla gi i nie su ge ru je te go wer set 10, po nie waż mó wi on tyl ko
o pierw szych dzie wię ciu pla gach. Po dob nie to nie nasz Pan
i Ko ściół za da ją wtó rą śmierć, lecz czy ni to wo bec any ty picz -
nych pier wo rod nych Egip tu wiel ki ucisk, choć to oni by li
spraw ca mi pierw szych dzie wię ciu an ty ty picz nych plag, cze -
go do ko na li przez służ bę na ucza nia, przy po mo cy któ rej za -
po wie dzie li też dzie sią tą an ty ty picz ną pla gę. Jak Moj żesz
i Aaron wy ko ny wa li ty picz ne pla gi „przed fa ra onem” (w.10),
w opo zy cji do nie go, tak w an ty ty pie czy nił nasz Pan i Ko -
ściół, w pu blicz nej pra cy prze ciw ko sza ta no wi. Oświad cze nie
przy koń cu wer se tu 10, do ty czą ce za twar dze nia przez Bo ga
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ser ca fa ra ona przy koń cu dzie wią tej pla gi, ma to sa mo zna cze -
nie w ty pie i an ty ty pie, ja kie po da li śmy w po przed nich przy -
pad kach uży cia te go wy ra że nia, i dla te go nie bę dzie my tu taj
po wta rzać te go wy ja śnie nia.

(15) W na szych roz wa ża niach nie wo li i wy zwo le nia Izra -
ela prze cho dzi my obec nie do usta no wie nia Pas chy. Po le ce nie
jej prze strze ga nia mu sia ło być po da ne przed 10 Ni san, po nie -
waż obej mo wa ło ono odłą cze nie ba ran ka w dniu 10 Ni san
(2 Moj. 12:3). Praw dę mó wiąc, po le ce nie odłą cze nia ba ran ka
10 Ni san ozna cza, że po le ce nie prze strze ga nia Pas chy o kil ka
dni po prze dzi ło 10 Ni san, tak by zdą ży ło do trzeć do wszyst -
kich Izra eli tów, któ rzy by li roz rzu ce ni na znacz nym te ry to -
rium i któ rzy nie po sia da li środ ków szyb kie go po ro zu mie wa -
nia się. Tak że uczy nie nie Ni san pierw szym mie sią cem (w.2)
wy da je się su ge ro wać po da nie te go po le ce nia naj póź niej
w dniu 1 Ni san. Jed nak we dług 2 Moj. 11:4 (oko ło pół no cy),
Moj żesz od był ostat nią roz mo wę z fa ra onem po dzie wią tej
pla dze, w dzień po prze dza ją cy noc śmier ci pier wo rod nych
Egip tu z lu dzi i zwie rząt. Ta oko licz ność, po łą czo na z fak tem,
że usta no wie nie Pas chy zo sta ło po le co ne przed 10 Ni san,
a praw do po dob nie nie póź niej niż 1 Ni san, ozna cza, że 2 Moj.
12:1 po win na być prze tłu ma czo na na stę pu ją co: „Bo Je ho wa
był po wie dział [patrz uwa ga na te mat cza su za prze szłe go
w ak.1 – przy pis tł.]”. I te go wła śnie wy ma ga an ty typ. Za po -
wie dzi Moj że sza z 2 Moj. 11:4-8 obej mu ją okres od ja kie goś
cza su przed paź dzier ni kiem 1914 do li sto pa da 1916 ro ku,
w po sta ci za po wie dzi klę ski dla an ty ty picz ne go Egip tu, co
osią gnę ło swój punkt kul mi na cyj ny w wy zna wa niu grze chów
nad ko złem Aza ze la, ude rze niu Jor da nu, an ty ty picz nej pierw -
szej bi twie Ge de ona oraz wy ko ny wa niu [ogła sza niu] za pi sa -
ne go wy ro ku. Na to miast po le ce nie usta no wie nia an ty ty picz -
nej Pas chy po prze dza ło 10 Ni san 33 r. n.e., kie dy to nasz Pan,
ja ko an ty ty picz ny Ba ra nek, zo stał odłą czo ny na śmierć. Je śli
cho dzi o usta no wie nie i funk cjo no wa nie an ty ty picz nej Pas -
chy, co fa to więc an ty typ do po cząt ku Wie ku Ewan ge lii. 
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(16) Za tem w wer se cie 1 (a tak że w na stęp nych wer se tach,
gdy mó wi o rze czach po prze dza ją cych i obej mu ją cych za bi cie
na sze go Ba ran ka) Moj żesz re pre zen tu je na sze go Pa na, gdy
był jesz cze w cie le. Za po wia da nie i mó wie nie przez Je zu sa
o Swo jej śmier ci oraz wier ne wy peł nia nie służ by, przez co po -
bu dził Ży dów do pod ję cia 10 Ni san de cy zji o Je go śmier ci oraz
do wy ko na nia jej 14 Ni san (Mat. 12:40; 16:4,21; 17:12,22,23;
20:17-19,28; 21:37-39; 26:2,18,24,28,39,42,53,54; Łuk. 9:22,44;
12:50; 17:25; 22:15,37; Ja na 3:4-17; 6:51; 10:11,15,17,18;
12:7,24,32,33; 13:18,19,21; 14:19; 15:13; 18:11; 19:11) – jest an ty -
ty pem po le ce nia przez Moj że sza usta no wie nia pierw szej Pas -
chy. Ob ja wie nie przez Bo ga Je zu so wi my śli, iż jest On an ty ty -
picz nym Ba ran kiem (Ja na 1:29,36), któ ry miał być odłą czo ny 10
Ni san i za bi ty 14 Ni san, cze go do ko nał otwie ra jąc Je go umysł
na zro zu mie nie sto sow nych pro roctw w Za ko nie i Pro ro kach,
by ło an ty ty pem mó wie nia przez Je ho wę do Moj że sza w od no -
śnych wer se tach. W wer se cie 1 oraz w ko lej nych od no śnych
wer se tach Aaron naj pierw re pre zen tu je Apo sto łów, gdy Je zus
był w cie le, a na stęp nie – Apo sto łów i in nych z lu du Bo że go
od Pięć dzie siąt ni cy, otrzy mu ją cych od po wied nie praw dy
na te mat an ty ty picz nej Pas chy w ce lu prze ka za nia ich bra -
ciom. Mó wie nie przez Bo ga Aaro no wi o tych rze czach naj -
pierw przed sta wia Bo skie wy ja śnie nie Apo sto łom od no śnych
na uk Je zu sa, a na stęp nie Bo skie wy ja śnie nie od no śnych słów
Je zu sa i Apo sto łów in nym chrze ści ja nom, któ rzy mie li je wy -
kła dać swym bra ciom. Mó wie nie przez Bo ga w Egip cie ob ra -
zu je ob ja wie nie przez Je ho wę tych rze czy Je zu so wi i Ko ścio ło -
wi, gdy by li oni w kró le stwie sza ta na.

(17) Usta no wie nie Ni san (w.2) pierw szym mie sią cem ro ku
po cią ga ło za so bą zmia nę w ka len da rzu, po nie waż do tych -
czas pierw szym mie sią cem ro ku był pierw szy mie siąc je sie ni
(Ti sh ri). Od tej po ry Izra eli ci mie li więc dwo ja ki rok – świec ki,
roz po czy na ją cy się w je sie ni od siód me go mie sią ca, Ti sh ri,
oraz re li gij ny, roz po czy na ją cy się na wio snę od pierw sze go
mie sią ca, Ni san, po cząt ko wo zwa ne go Abib. W tej zmia nie był
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pe wien an ty typ, któ ry jest su ge ro wa ny na zwą nada ną tym
dwóm ro dza jom ro ku – rok świec ki wska zy wał na ziem ski cha -
rak ter dys pen sa cji przed tą obec ną, na to miast rok re li gij ny
– na du cho wy cha rak ter obec nej dys pen sa cji. Ro zu mie my za -
tem, że zmia na z ro ku świec kie go na re li gij ny jest ty pem zmia -
ny wcze śniej sze go po stę po wa nia z lu dem Bo żym we dług pra -
wa Za ko nu w cza sie Wie ku Ży dow skie go na po stę po wa nie
we dług ła ski w cza sie Wie ku Ewan ge lii. Wy da nie przez Bo ga
po le ce nia zmia ny dys pen sa cyj ne go po stę po wa nia z Je go lu -
dem, bę dą ce an ty ty pem zmia ny po cząt ku ro ku (w.1), jest po -
ka za ne przez ta kie wer se ty jak: Ja na 1:7; Mat. 4:17; 5:17,18;
11:11-13; Łuk. 16; 16; Żyd. 1:1,2. An ty ty pem tre ści ty picz ne go
po le ce nia jest na to miast treść tych cy ta tów. I rze czy wi ście, po -
stę po wa nie Bo ga z Je go lu dem przed Wie kiem Ewan ge lii by -
ło po stę po wa niem z ziem skie go – świec kie go – punk tu wi -
dze nia, na to miast w cza sie Wie ku Ewan ge lii ta kie po stę po wa -
nie jest z punk tu wi dze nia ec c le sia – ko ściel ne go, du cho we go.
Fakt, że Bóg do ko nał zmia ny na po cząt ku ro ku w związ ku
z usta no wie niem przez Nie go pas chal ne go Ba ran ka, je go ob -
cho dze nia i ca łe go pas chal ne go świę ta, tak że su ge ru je, że zmia -
na po cząt ku ro ku jest ty pem zmia ny dys pen sa cyj ne go po stę -
po wa nia Pa na na po cząt ku Wie ku Ewan ge lii. Zmia na w ty pie
zo sta ła bo wiem do ko na na z po wo du pas chal ne go ba ran ka, je -
go ob cho dze nia i na stę pu ją ce go po nim świę ta. Po nie waż
przed sta wia ją one ko lej no Chry stu sa ja ko na sze go Ba ran ka,
na sze przy wi le je zwią za ne z na szym Ba ran kiem oraz bło go sła -
wień stwa chrze ści jań skie go ży cia, zmia na po cząt ku ro ku
na Ni san od po wied nio przed sta wia zmia nę na po czą tek Wie -
ku Ewan ge lii.

(18) Po le ce nie (w.3) po in for mo wa nia ca łe go Izra ela, by 10
Ni san odłą czył ty picz ne go ba ran ka, po da ne przed tą da tą,
przed sta wia po le ce nie po da ne przed 10 Ni san 33 r. n.e. Po nie -
waż jest to typ in sty tu cjo nal ny zwią za ny z kon kret ną da tą, je -
go an ty typ mógł na stą pić ty ko w dniu ty pu. Wi dzi my, iż jest
to po wszech na re gu ła ty pów in sty tu cjo nal nych zwią za nych
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z kon kret ną da tą, cze go do wo dem jest na przy kład śmierć na -
sze go Pa na ja ko an ty ty picz ne go Ba ran ka w dniu 14 Ni san,
Chry stus ja ko an ty ty picz ny pierw szy doj rza ły Pier wia stek
wcho dzą cy do an ty ty picz nej Świąt ni cy Naj święt szej 16 Ni san,
ofia ro wa nie w dniu Pięć dzie siąt ni cy an ty ty picz nych dwóch
chle bów ob ra ca nia (3 Moj. 23:16-21; Dz.Ap. 2:1-4,38,41), po -
świę ce nie się na sze go Pa na ja ko an ty ty picz ne go Ciel ca 10 Ti -
sh ri (3 Moj. 16:29,30-34; 23:27-32) oraz Je go spło dze nie 14 Ti sh -
ri, tak by mógł za miesz kać w an ty ty picz nej kucz ce 15 Ti sh ri
(3 Moj. 23:34-43). Za tem przed 10 Ni san 33 r. n.e. Bóg po le cił,
by Je zus zo stał odłą czo ny ja ko Ba ra nek 10 Ni san i ofia ro wa ny
14 Ni san. Po le ce nie to, jak wie le in nych, nie zo sta ło po da ne sło -
wa mi, lecz czy na mi. Jak to się sta ło? Nasz Nie biań ski Oj ciec tak
po kie ro wał bie giem wy da rzeń wo bec na sze go Pa na, że do ko -
nał On ta kich czy nów, któ re po bu dzi ły San he dryn oraz in -
nych izra el skich przy wód ców, ja ko przed sta wi cie li ca łe go Izra -
ela, do prze zna cze nia Je zu sa na śmierć w dniu Je go wjaz du
do Je ru za lem na ośle, wśród owa cji tłu mu. Tym dniem był po -
nie dzia łek, 10 Ni san, a nie nie dzie la, jak uczy ko ściół no mi nal -
ny, co jest oczy wi ste przez od li cze nie wstecz od dnia Je go
śmier ci, w pią tek 14 Ni san. De cy zja uśmier ce nia Go zo sta ła
pod ję ta w dniu, w któ rym wje chał On w ten spo sób do Je ru -
za lem (Łuk. 19:47; por. Mat. 21:12,13 z Mar. 11:15-18). Zo sta ła
ona za tem pod ję ta 10 Ni san 33 r. n.e. Ja ko nasz Ba ra nek (1 Kor.
5:7,8) zo stał więc prze zna czo ny na śmierć 10 Ni san 33 r. n.e.,
przez Izra ela dzia ła ją ce go za po śred nic twem swych przy wód -
ców, któ rzy zaj mo wa li sta no wi ska wo dzów na ro du izra el skie -
go, a więc je go przed sta wi cie li. Izra el dzia łał za tem przez nich
ja ko ca łość w tej spra wie.

(19) Po ży tecz nym bę dzie zwró ce nie uwa gi na fakt, przez
któ ry Je zus po le cił Swo je odłą cze nie ja ko an ty ty picz ne go Ba -
ran ka, co by ło wy peł nie niem po le ce nia Moj że sza, aby odłą czyć
ty picz ne go ba ran ka 10 Ni san. Je zus do ko nał te go przez te Swo -
je sło wa i czy ny, przez któ re na ucze ni w Pi śmie i fa ry ze usze zo -
sta li po bu dze ni do opo zy cji prze ciw ko Nie mu. Do ta kich słów
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i czy nów na le ża ło: gło sze nie i na ucza nie przez Nie go bez ich
upo waż nie nia; Je go gło sze nie i na ucza nie z mo cą i w po cią ga -
ją cy spo sób, w prze ci wień stwie do ich słu żal czych i oschłych
me tod; gło sze nie i na ucza nie przez Nie go nie zgod nie z ich
tra dy cja mi; do ko ny wa nie cu dów w dniu sa ba tu, oba la nie i kry -
ty ko wa nie ich fał szy wych na uk i prak tyk; od mo wa sprzy mie -
rze nia się z ni mi i ich me to da mi; po cią ga nie za So bą ogrom -
nych rzesz i od cią ga nie ich od nich; uży wa nie przez Nie go
no wych me tod gło sze nia, tak od mien nych od ich wła snych; Je -
go uprzej me przyj mo wa nie i prze by wa nie z cel ni ka mi i grzesz -
ni ka mi, któ ry mi oni po gar dza li i któ rych uni ka li; Je go grzecz -
ność wo bec Sa ma ry tan i pła ce nie po dat ków ce za ro wi; na zy wa -
nie sie bie Sy nem Bo żym, z jed no cze snym za prze cza niem przez
Nie go, iż Bóg jest ich Oj cem; twier dze nie, że jest szcze gól nym
Po słań cem Bo ga i bez grze chu; Je go po wo ły wa nie i chrzcze nie
uczniów; pro wa dze nie ru chu re li gij ne go nie pod da ne go hie rar -
chii ży dow skiej; Je go otwar tość, któ ra nie po wstrzy my wa ła
się przed pięt no wa niem ich grze chów, błę dów i sa mo lub stwa;
do ko ny wa nie cu dów, któ re po tę pia ły ich opo zy cję wo bec Nie -
go ja ko rze ko me go zwo dzi cie la; Je go try um fal ny wjazd do Je -
ru za lem, oczysz cze nie świą ty ni i skry ty ko wa nie ich za jej plu -
ga wie nie itd. Wy mie nio ne po wy żej na uki i czy ny aż do trzech
ostat nio wspo mnia nych, po bu dza ły ich śmier tel ną opo zy cję,
a te trzy ostat nie skło ni ły ich do odłą cze nia Go w dniu 10 Ni -
san na śmierć. Przez te na uki i czy ny po le cił im, by odłą czy li Go
ja ko an ty ty picz ne go Ba ran ka 10 Ni san 33 r. n.e.

(20) W ty pie („ba ran ka we dług do mu” – w.3) ba ra nek miał
słu żyć dla jed ne go do mu – ro dzi ny. W ten spo sób każ da ro dzi -
na zo sta ła uży ta ja ko typ ca łe go do mu wia ry, a każ dy ba ra nek
– ja ko typ Je zu sa, na sze go Ba ran ka. Je śli ro dzi na by ła zbyt ma -
ła (w.4), by zjeść ba ran ka, po win na przy łą czyć się do in nej po -
dob nej ro dzi ny w po bli żu, tak by obie ra zem na czas Pas chy
utwo rzy ły jed ną ro dzi nę, od po wied nio du żą, by zjeść ca łe go ba -
ran ka. Jest to ty pem fak tu, że dom wia ry nie miał być ma ły, lecz
du ży, aby spo ży wa jąc an ty ty picz ne go Ba ran ka, nie mą drze nie
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mar no wać przy pi sa nej za słu gi przez nie ko rzy sta nie z niej. Jest
w tym tak że su ge stia, że za słu ga Chry stu sa mia ła być w spo sób
przy pi sa ny nie mal cał ko wi cie wy ko rzy sta na, co ozna cza, że
wie lu z tych, za któ rych mia ła być ona przy pi sa na, bę dzie tak
upa dłych od do sko na ło ści, że bę dą po trze bo wać nie mal ca łej za -
słu gi, by pod nieść ich do do sko na ło ści – nie wie lu mą drych,
moż nych, szla chet ne go ro du ani wiel kich wśród nich, lecz głów -
nie nie mą drych, sła bych, ni skie go ro du, wzgar dzo nych i nic
nie zna czą cych (1 Kor. 1:26-29). Miał być wy bra ny ba ra nek lub
koź lę (w.5), aby przed sta wiać nie win ność, czy stość i ła god ność
Je zu sa. Dla te go jest On na zy wa ny Ba ran kiem Bo żym (Ja -
na 1:29,36), na szym Ba ran kiem, Ba ran kiem pas chal nym (1 Kor.
5:7), Ba ran kiem nie sta wia ją cym opo ru (Iz. 53:7), Ba ran kiem nie -
win nym i bez ska zy (1 Pio tra 1:19), Ba ran kiem za bi tym (Obj.
5:6,12; 13:8) oraz Ba ran kiem, któ re go krew wy bie la (Obj. 7:14)
i po zwa la zwy cię żyć (Obj. 12:11). Stan ba ran ka bez wa dy (w.5)
był po trzeb ny do przed sta wie nia na sze go Pa na ja ko do sko na łe -
go w zdol no ściach fi zycz nych, umy sło wych, ar ty stycz nych, mo -
ral nych i re li gij nych, jak rów nież w Je go ludz kim cha rak te rze.
W ten spo sób by ło po ka za ne Je go czło wie czeń stwo ja ko wol ne
od grze chu i błę du oraz Je go do sko na łość w każ dej do brej rze -
czy (Ps. 45:3,8; Iz. 7:14-16; 53:9; Dz.Ap. 13:28; 2 Kor. 5:21; Żyd.
4:15; 1 Ja na 3:5). To, że ba ra nek był sam cem, mia ło ob ra zo wać si -
łę do sko na łe go cha rak te ru Chry stu sa ja ko isto ty ludz kiej, na to -
miast je go wiek jed ne go ro ku miał gwa ran to wać to, iż bę dzie to
ba ra nek, tak by nie ja ko owca, lecz ja ko praw dzi wy ba ra nek re -
pre zen to wał on na sze go Pa na ja ko Ba ran ka Bo że go, nie ja ko
owcę Bo żą. Wa ru nek, że mo gło to być mło de z owiec lub kóz był
dla wy go dy Izra eli tów, po nie waż nie któ rzy po sia da li tyl ko mło -
de z owiec, in ni – tyl ko mło de z kóz. Wa ru nek był na ty le li be -
ral ny, by uwzględ niać rze czy wi sty stan po sia da nia każ dej izra -
el skiej ro dzi ny. Dla te go uwa ża my, że w tej wol no ści wy bo ru do -
zwo lo nej Izra eli tom nie kry je się nic szcze gól nie ty picz ne go. 

(21) Za strze że nie trzy ma nia ba ran ka (w.6) od dziel nie
od 10 do 14 Ni san mia ło przed sta wiać to, że cho ciaż nasz
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Pan 10 Ni san 33 r. n.e. zo stał prze zna czo ny na śmierć, rze -
czy wi ście uśmier co ny miał być do pie ro 14 Ni san. Po le ce -
nie, by ca łe ze bra ne zgro ma dze nie Izra ela za bi ło go nie
wcze śniej, lecz 14 Ni san przed sta wia Chry stu sa, tak za cho -
wu ją ce go się mię dzy 10 i 14 Ni san w Je go kon tak tach z Izra -
eli ta mi, by nie dać im moż li wo ści po chwy ce nia i uśmier ce -
nia Go przed 14 Ni san. Na to miast do bro wol ne pod da nie
się im, za bro nie nie uczniom uwol nie nia Go z ich rąk w ogro -
dzie, nie sta wia nie opo ru w cza sie pro ce su przed San he dry -
nem oraz przy ję cie wy ro ku śmier ci z je go rąk, jak rów nież
do zwo le nie Ży dom na uzy ska nie od Pi ła ta wy ro ku
na ukrzy żo wa nie Go – by ły spo so ba mi, któ ry mi On na roz -
kaz Bo ga po le cił ca łe mu do mo wi Izra ela uśmier ce nie Sie bie
14 Ni san, ja ko an ty ty picz ne go Ba ran ka. Ca ły dom no mi nal -
ne go cie le sne go Izra ela wziął w tym udział re pre zen ta cyj nie
przez wiel ką licz bę Izra eli tów i ich wo dzów, któ rzy o to
pro si li i chcie li, by tak się sta ło. Ba ra nek był za bi ja ny mię dzy
dwo ma wie czo ra mi, z któ rych pierw szy za czy nał się oko ło
go dzi ny 15 i trwał mniej wię cej do go dzi ny 18, na to miast
dru gi miał wte dy swój po czą tek i trwał mniej wię cej do go -
dzi ny 21, kie dy to z ży dow skie go punk tu wi dze nia na sta wa -
ła noc. Te dwa wie czo ry są wy raź nie wi docz ne ja ko od dziel -
ne i róż ne w Mat. 14:15,23, je śli weź mie się pod uwa gę wer -
se ty mię dzy ni mi. Za tem ko niec pierw sze go i po czą tek dru -
gie go wie czo ra, tj. ogól nie mó wiąc go dzi na 18, czy li za chód
słoń ca, wy pa da mię dzy dwo ma wie czo ra mi. Za bi ja nie ba -
ran ka w tym cza sie, co na stę po wa ło na po cząt ku 14 Ni san,
jest nie tyl ko ty pem te go, że nasz Pan miał być za bi ty 14 Ni -
san, lecz bar dziej mia ło to na ce lu po ka za nie, że sta nie się to
do kład nie pod ko niec Wie ku Ży dow skie go – 1845 lat
od śmier ci Ja ku ba – i na po cząt ku Wie ku Ewan ge lii. Z te go
punk tu wi dze nia noc 14 Ni san re pre zen tu je ca ły Wiek
Ewan ge lii, jak do wo dzi nasz Pa stor w F, 460, ak. 1 [w sta rym
wy da niu str.568, ak.2 – przy pis tł.], a po czą tek je go wie czo -
ru przed sta wia dzień śmier ci Pa na.
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(22) Dom (w.7), w któ rym Izra eli ci spo ży wa li ba ran ka (a tak -
że oni sa mi), przed sta wia ją Bo żą ro dzi nę z punk tu wi dze nia
na czy nia po da ne go za miast za war tej w nim rze czy, coś na wzór
świą ty ni i ka pła nów w niej usłu gu ją cych. To tak że z te go punk -
tu wi dze nia sło wo dom jest w tym roz dzia le uży wa ne wy mien -
nie z ro dzi ną i miesz ka niem, w któ rym ona ży ła. Krew ba ran ka
re pre zen tu je od da ne ży cie na sze go Pa na – śmierć, a więc Je go
ludz ką za słu gę, któ ra skła da się z do sko na łe go czło wie czeń -
stwa, z je go pra wem do ży cia i to wa rzy szą cy mi mu pra wa mi ży -
cio wy mi, z po wo du Je go do sko na łej spra wie dli wo ści (1 Pio tra
1:18,19; 1 Kor. 6:20; 7:23; Obj. 5:9). Kro pie nie krwią ba ran ka re -
pre zen tu je przy pi sa nie za słu gi na sze go Pa na (3 Moj. 16:14;
Rzym. 3:25,26; 1 Ja na 2:2; 4:10; Obj. 1:5). Na le ży za uwa żyć, że
ma my dwo ja kie przy pi sy wa nie za słu gi na sze go Pa na: (1) przy -
pi sa nie za nas na ubła gal ni przez na sze go Pa na (Żyd. 9:24; 1 Ja -
na 2:2; 4:10); oraz (2) przy pi sa nie nam przez Bo ga po tym, jak
nasz Pan przy pi sał ją za nas; dzię ki przy pi sa niu nam za słu gi
Chry stu sa sta je się ona na szą ja ko sza ta spra wie dli wo ści (Rzym.
3:21-25; 10:4; 1 Kor. 1:30; 2 Kor. 5:21; Iz. 61:10). Róż ni ca mię dzy
ty mi dwo ma przy pi sa nia mi jest na stę pu ją ca: To pierw sze za spo -
ka ja Bo ską spra wie dli wość za grzech i wy rok Ada mo wy oraz
wy ni ka ją cą z te go nie do sko na łość w nas; to dru gie po czy tu je
nam spra wie dli wość wy ma ga ną przez Bo skie pra wo od wszyst -
kich, któ rych pra wo to obo wią zu je. Bóg nie za do wa la się bo -
wiem tym, by śmy by li po pro stu bez grze chu, lecz pra gnie, aby -
śmy po sia da li ak tyw ną spra wie dli wość, któ rą Bóg ła ska wie dla
nas za pew nia, po nie waż my nie je ste śmy w sta nie te go uczy nić.
Dru ga róż ni ca jest na stę pu ją ca: Je zus do ko nu je pierw sze go
przy pi sa nia, Bóg do ko nu je dru gie go. Trze cia róż ni ca jest ta ka,
że to pierw sze da je prze ba cze nie grze chów, to dru gie po czy tu -
je nas za do wa la ją cy mi wo bec pra wa w je go żą da niu na sze go po -
słu szeń stwa. Czwar tą róż ni cą jest to, że to pierw sze uwal nia
nas od Ada mo we go wy ro ku, to dru gie w spo sób po czy ta ny
czy ni nas spra wie dli wy mi w po stę po wa niu i cha rak te rze, ja -
kim był by Adam, gdy by nie zgrze szył, lecz trwał w wier nym
prak ty ko wa niu spra wie dli wo ści i świę to ści.
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(23) Oby dwa przy pi sy wa nia są przed sta wio ne w ty pie w na -
stę pu ją cy spo sób: Dwa słu py odrzwi ja ko ta kie są ty pem dwóch
czę ści Spra wie dli wo ści, Pra wa. Pierw sza część Pra wa, Spra wie dli -
wo ści, to mi łość obo wiąz ko wa do Bo ga, któ ra jest wdzięcz ną do -
brą wo lą, ja ką słusz nie je ste śmy win ni Bo gu z ca łe go ser ca, umy -
słu, du szy i si ły (Mat. 22:37,38). Dru gą czę ścią Pra wa, Spra wie dli -
wo ści, jest obo wiąz ko wa mi łość do bliź nie go, któ ra jest do brą
wo lą, ja ką je ste śmy mu win ni – do brą wo lą prze ja wia ną wo bec
nie go w ta kim sa mym stop niu, w ja kim chcie li by śmy, by on prze -
ja wiał ją wo bec nas – w my ślach, mo ty wach, sło wach i czy nach
(Mat. 22:39; 7:12). Je den słup tych odrzwi re pre zen tu je tę część
spra wie dli wo ści, któ ra jest obo wiąz ko wą mi ło ścią do Bo ga, na to -
miast dru gi słup odrzwi re pre zen tu je tę część spra wie dli wo ści,
któ ra jest obo wiąz ko wą mi ło ścią do bliź nie go. Po kro pie nie pierw -
sze go słu pa odrzwi przed sta wia za tem przy pi sa nie przez Chry -
stu sa Swo jej za słu gi tej czę ści Bo skiej spra wie dli wo ści, któ ra żą -
da śmier ci grzesz ni ka za gwał ce nie obo wiąz ko wej mi ło ści do Bo -
ga; kro pie nie dru gie go słu pa odrzwi przed sta wia na to miast przy -
pi sa nie przez Chry stu sa Swo jej za słu gi tej czę ści Bo skiej spra -
wie dli wo ści, któ ra żą da śmier ci grzesz ni ka za gwał ce nie obo -
wiąz ko wej mi ło ści do czło wie ka.

(24) Lecz to nie wy star czy, że prze ciw ko nam nie ma już wy -
ro ku śmier ci. Do dat ko wo mu si my po sia dać rze czy wi stą lub po czy -
ta ną spra wie dli wość – po słu szeń stwo wy mo gom Za ko nu, by żyć
zgod nie z je go na ka za mi, tak jak po kro pie nie dwóch bocz nych
słu pów odrzwi nie by ło wy star cza ją ce w ty pie. Do dat ko wo mu -
sia ła być kro pio na gór na część odrzwi (w.7), nad pro że. Nad pro -
że przed sta wia nas w na szym czło wie czeń stwie – fi zycz nie, umy -
sło wo, mo ral nie i re li gij nie. By na sze czło wie czeń stwo mo gło po -
sia dać fak tycz ną spra wie dli wość, wy peł nie nie wy ma ga nia spra -
wie dli wo ści Pra wa (Rzym. 8:3,4), ko niecz ne jest, by Bóg przy pi sał
nam spra wie dli wość Chry stu sa, po nie waż sa mi z sie bie nie mo że -
my wy pra co wać żad nej spra wie dli wo ści za do wa la ją cej dla Bo ga.
To przy pi sa nie spra wie dli wo ści Chry stu sa – któ ra jest na zy wa -
na spra wie dli wo ścią Bo ga (Rzym. 3:21,22), po nie waż Bóg do star -
czył ją przez Chry stu sa oraz przyj mu je i przy pi su je ją ja ko na szą
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spra wie dli wość – jest po ka za ne w ty pie w kro pie niu gór nej czę -
ści odrzwi, nad pro ża, krwią ba ran ka. Kro piąc oby dwa bocz ne słu -
py odrzwi, gło wa każ de go do mu re pre zen tu je za tem Chry stu sa,
któ ry na po le ce nie Bo ga przy pi su je Swo ją za słu gę Bo skiej spra wie -
dli wo ści za nas. Kro piąc nad pro że, re pre zen tu je Bo ga przy pi su ją -
ce go za słu gę, spra wie dli wość Chry stu sa nam. W ten spo sób ca łe
dzie ło Bo ga i Chry stu sa uspra wie dli wia ją ce nas jest zo bra zo wa ne
w kro pie niu krwią ba ran ka na nad pro żu i odrzwiach. Fakt, że
kro pio ne mia ły być odrzwia i nad pro ża tyl ko tych do mów (w.7),
w któ rych spo ży wa no ba ran ka, przed sta wia fakt, że za słu ga mia -
ła być przy pi sa na tyl ko na rzecz tych, któ rzy wia rą przy swa ja ją so -
bie an ty ty picz ne go Ba ran ka. Chwa ła niech bę dzie na sze mu Bo gu
i Ba ran ko wi za tę wiel ką ła skę dla do mu wia ry!

(25) Po le ce nie, by jeść mię so ba ran ka w no cy 14 Ni san (tej no -
cy – w.8) przed sta wia po le ce nie na ca ły Wiek Ewan ge lii, by przy -
swa jać so bie wia rą 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. Przy swa ja nie wia rą jest
bo wiem jed nym ze zna czeń sym bo licz ne go je dze nia (Ja na 6:40,47;
por. z w.50,51,53-57). W od no śni kach do Ja na 6 stwier dza my, że
sym bo licz ne je dze nie jest po rów na ne z wie rze niem, a sym bo le te
róż nią się tyl ko spo ży wa ny mi rze cza mi. W jed nym przy pad ku
jest to an ty ty picz ny Ba ra nek, w tym dru gim – an ty ty picz na man -
na, a w obu przy pad kach cho dzi o ludz ką za słu gę na sze go Pa na.
Tak jak ba ra nek w Egip cie mógł być spo ży wa ny tyl ko 14 Ni san
1615 p.n.e., tak tyl ko w cza sie Wie ku Ewan ge lii za słu ga na sze go
Pa na mo że być spo ży wa na wy łącz nie przez wia rę. W Ty siąc le ciu
bę dzie ona przy swa ja na przez wia rę i uczyn ki. Po le ce nie, by jeść
ba ran ka pie czo ne go (w.8,9) za wie ra kil ka my śli. Pie cze nie ba ran -
ka przede wszyst kim wy da je się re pre zen to wać to, że an ty ty -
picz ny Ba ra nek mu si przejść przez ogni ste pró by w naj wyż szym
stop niu, a po dru gie, że mi mo to je go sym bo licz ne war to ści od -
żyw cze nie zo sta ną w ten spo sób po mniej szo ne. Mię so za wie ra
du żo azo tu, któ ry tra ci się pod czas go to wa nia; dla te go go to wa -
ne mię so jest mię sem nie do sko na łym i z te go po wo du ma mniej -
sze lub więk sze bra ki war to ści od żyw czych. Ugo to wa nie ty picz -
ne go ba ran ka (w.9) przed sta wia ło by za tem myśl, że nasz Pan
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w wy ni ku cier pień utra cił część Swo jej ludz kiej do sko na ło ści.
Spo ży wa nie go to wa ne go ba ran ka re pre zen to wa ło by za tem to, że
oso ba spo ży wa ją ca wie rzy w nie do sko na łe czło wie czeń stwo Je -
zu sa, jak czy nią to ci, któ rzy uwa ża ją, że Je zus był praw dzi wym
sy nem Jó ze fa i grzesz ni kiem. Za kaz spo ży wa nia go to wa ne go
mię sa ilu stru je po le ce nie, by nie wie rzyć, iż Je zus zo stał spło dzo -
ny przez ludz kie go oj ca, że w związ ku z tym był grzesz ny i ta kim
po zo stał, ani że choć wcze śniej był do sko na ły, to w trak cie pró -
by nie za cho wał Swo jej do sko na ło ści. Po le ce nie, by nie spo ży wać
su ro we go mię sa ob ra zu je myśl, że nie po win ni śmy wie rzyć, iż
nasz Pan w ogó le nie był do świad cza ny, tj. że w wa run kach pró -
by nie cier piał ja ko nasz okup, po nie waż ani an ty ty picz ny go to -
wa ny, ani an ty ty picz ny su ro wy Ba ra nek nie był by dla nas po kar -
mem do wiecz ne go ży cia. By po ka zać, że nie po win ni śmy wie -
rzyć w ta kie go an ty ty picz ne go Ba ran ka, typ za ka zy wał spo ży wa -
nia ba ran ka su ro we go lub go to wa ne go (w.9).

(26) Dwie in ne rze czy po win ny być spo ży wa ne w cza sie pas -
chal nej wie cze rzy: prza śny chleb i gorz kie zio ła (w.8). Tak że i to
jest ty picz ne. Z po wo du roz kła du i dzia ła nia po wo du ją ce go roz -
kład kwas jest sym bo lem ze psu cia umy sło we go, mo ral ne go i re -
li gij ne go – grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści (Mat. 13:33;
16:6-12; Mar. 8:15; 1 Kor. 6:6-8; Gal. 5:8,9). Za kwa szo ny chleb
przed sta wia za tem stan ze psu cia przez grzech, błąd, sa mo lub stwo
i świa to wość oraz brak praw dy, spra wie dli wo ści, mi ło ści i nie -
biań skie go spo so bu my śle nia. Prza śny chleb przed sta wia na to -
miast stan nie ska żo ny przez grzech, błąd, sa mo lub stwo i świa to -
wość, pe łen praw dy, spra wie dli wo ści, mi ło ści i nie biań skie go
spo so bu my śle nia. Spo ży wa nie prza śne go chle ba re pre zen tu je
przy swa ja nie so bie i prak ty ko wa nie praw dy, spra wie dli wo ści,
mi ło ści i nie biań skie go spo so bu my śle nia (1 Kor. 6:8). Ozna cza to
za tem, że ba da my praw dę, gło si my praw dę i prak ty ku je my
praw dę. Spo ży wa nie nie kwa szo ne go chle ba z mię sem ba ran ka
ilu stru je fakt, że po win ni śmy stu dio wać, gło sić i prak ty ko wać
praw dę, przy swa ja jąc so bie za słu gę Chry stu sa ja ko na szą, ku
wiecz ne mu ży wo to wi. Gorz kie zio ła (do słow nie: gorz ko ści, gorz -
kie rze czy), któ re współ cze śni Ży dzi ro zu mie ją ja ko chrzan, nad -
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zwy czaj gorz ki pro dukt, tak że by ły ty picz ne. Co przed sta wia ły?
Mu szą one re pre zen to wać coś zwią za ne go z chrze ści jań skim ży -
ciem. Sko ro je dze nie ba ran ka przed sta wia przy swa ja nie uspra -
wie dli wie nia z wia ry i sko ro je dze nie prza śne go chle ba obej mu -
je nie mal wszyst kie in ne ele men ty po świę co ne go chrze ści jań -
skie go ży cia, mu szą one re pre zen to wać coś zwią za ne go z na -
szym uspra wie dli wio nym i po świę co nym chrze ści jań skim ży -
ciem. Tak na praw dę po za rze cza mi po ka za ny mi w je dze niu mię -
sa ba ran ka oraz prza śne go chle ba jest jesz cze tyl ko jed na kwe stia
zwią za na z chrze ści jań skim ży ciem – je go bier ne za ry sy – do -
świad cze nia, cier pie nia i prze śla do wa nia, to wa rzy szą ce przy swa -
ja niu przez nas Chry stu sa ku uspra wie dli wie niu i po świę ce niu
oraz to wa rzy szą ce na sze mu stu dio wa niu, gło sze niu i prak ty ko -
wa niu praw dy. To wła śnie te gorz ko ści – do świad cze nia, cier pie -
nia i prze śla do wa nia, to wa rzy szą ce na sze mu uspra wie dli wio ne -
mu i po świę co ne mu ży ciu – są po ka za ne w ty pie przez gorz kie
zio ła. Za tem Izra eli ci je dzą cy gorz kie rze czy przed sta wia ją nas
prze cho dzą cych i przyj mu ją cych do świad cze nia, cier pie nia
i prze śla do wa nia, to wa rzy szą ce uspra wie dli wio ne mu i po świę -
co ne mu ży ciu. Tak wi dzia ne, rze czy spo ży wa ne przy wie cze rzy
pas chal nej, przed sta wia ją ca łość chrze ści jań skie go ży cia.

(27) Po le ce nie, by upiec – nie zjeść, jak nie któ rzy błęd nie ro -
zu mie ją ostat nią część wer se tu 9 – ca łe go ba ran ka za war te
w sło wach gło wę je go z no ga mi je go i wnętrz no ścia mi je go, ilu -
stru je, że nasz Pan mu siał być do świad czo ny na każ dym punk -
cie i oka zać się w tym wier ny i bez grze chu (Żyd. 2:10,17,18;
4:15). Tyl ko ja ko ta ki mógł On być od po wied nim po kar mem
od ży wia ją cym nas ku wiecz ne mu ży ciu. Po le ce nie (w.10), by
nie po zo sta wiać nic ze spo ży wa ne go ba ran ka do ra na, jest ty -
pem na uki, że nie po win ni śmy po zo sta wiać na szej uczty
uspra wie dli wie nia i po świę ce nia nie do peł nio nej aż do Ty siąc -
le cia. W cza sie Ty siąc le cia nie bę dzie już bo wiem uspra wie dli -
wie nia z wia ry, nie bę dzie już stu dio wa nia, gło sze nia i prak ty -
ko wa nia praw dy z Wie ku Ewan ge lii, nie bę dzie też już wię cej
cier pie nia dla spra wie dli wo ści i praw dy. Mu si to być za koń czo -
ne przed roz po czę ciem się Ty siąc le cia, tj. mu si my do koń czyć
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na szą ucztę uspra wie dli wie nia i po świę ce nia jesz cze w cza sie
Wie ku Ewan ge lii. Ci, któ rzy za czy na ją tę an ty ty picz ną ucztę
w Wie ku Ewan ge lii, a na stęp nie nie koń czą jej przed koń cem
obec ne go Wie ku, mu szą pójść na wtó rą śmierć (Żyd. 3:13;
10:25,26-29). Je śli chce my uzy skać ży cie, na sza peł na część
uczty mu si za tem być za koń czo na w cza sie obec ne go Wie ku.
Ale dla cze go po da no po le ce nie, że to, co po zo sta nie do ra na,
mu si być spa lo ne? Czy wy stę pu je sprzecz ność mię dzy pierw -
szym a dru gim po le ce niem wer se tu 10? Uwa ża my, że tak nie
jest. Sta nie się to ja sne, je śli po zwo li my an ty ty po wi rzu cić
świa tło na typ. Za bro nio ną rze czą by ło prze dłu ża nie świę to wa -
nia aż do ra na, jak wska zu je na to an ty typ. Po le ce nie nie wy -
ma ga ło, by zje dli oni ca łe go ba ran ka przed na dej ściem po ran -
ka. Każ dy miał jeść ty le ba ran ka, ile mógł, i miał to uczy nić
przed ran kiem. Je śli jed nak nie by li w sta nie zjeść do ra na ca -
łe go ba ran ka, po zo sta łe czę ści mia ły być spa lo ne. Na stę pu ją ce
uwa gi wy ja śnią ten te mat. W cza sie Wie ku Ewan ge lii nie jest
przy pi sy wa na ca ła za słu ga Chry stu sa, po nie waż wy ma ga li by
te go tyl ko cał ko wi cie zde pra wo wa ni, kla sa wtó rej śmier ci, lub
znaj du ją cy się w Ada mo wym sta nie śmier ci. Po nie waż jed -
nak w cza sie Wie ku Ewan ge lii nie ma przy pi sy wa nia na rzecz
tych klas, wy ni ka z te go, że przy pi sy wa nie do ty czy je dy nie
tych, któ rzy po sia da ją ja kiś uła mek do sko na ło ści, tj. tyl ko tych,
któ rzy za cho wu ją pew ne reszt ki ob ra zu Bo że go. Za tem ca ła za -
słu ga Chry stu sa nie jest uży ta do uspra wie dli wie nia tych, któ -
rzy w Wie ku Ewan ge lii przy cho dzą do Bo ga. Tak więc pew -
na część przy pi sy wa nej za słu gi po zo sta nie nie przy pi sa na i nie -
przy swo jo na w trak cie Wie ku Ewan ge lii. To jest wła śnie ta
nie zje dzo na część mię sa na sze go Ba ran ka. A co ozna cza spa le -
nie tych czę ści ba ran ka, któ re po zo sta ły nie zje dzo ne? Od po -
wia da my: za koń cze nie ich ist nie nia ja ko rze czy przy pi sy wa nej,
po nie waż wraz z koń cem obec ne go Wie ku za słu ga Chry stu sa
prze sta nie być przy pi sy wa na. Ca ła za słu ga, zwol nio na wów -
czas z po przed nie go uży cia w po sta ci przy pi sy wa nia, przez
śmierć wszyst kich tych, za któ rych by ła przy pi sy wa na, nie bę -
dzie uży wa na do na stęp nych przy pi sań, tak by ja ko ca łość
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re sty tu cyj ną. Do wy ku pie nia umar łe go Ada ma i umar łe go ro -
dza ju w nim po trze ba bo wiem bę dzie jej ca ło ści, po nie waż
znaj du ją cy się w Ada mo wym sta nie śmier ci są cał ko wi cie po -
zba wie ni praw, a więc ich wy ku pie nie bę dzie wy ma ga ło ca łej
za słu gi Chry stu sa. Pa le nie nie zje dzo nych czę ści ba ran ka przed -
sta wia za tem za koń cze nie dzia ła nia i ist nie nia przy pi sa nej za -
słu gi ja ko ta kiej.

(28) Wer set 11 opi su je spo sób spo ży wa nia Ba ran ka (tak go
spo ży wać bę dzie cie). W ty pie mie li go oni jeść po śpiesz nie, go -
to wi do na tych mia sto we go odej ścia, ja ko po dró żu ją cy z Egip tu
do Ka na anu. Przed sta wia to na sze ener gicz ne i szyb kie przy swa -
ja nie so bie na sze go Ba ran ka, nie kwa szo ne go chle ba i gorz kich
ziół, czy niąc to tak jak oso by przy go to wa ne do na tych mia sto we -
go odej ścia, ja ko cu dzo ziem cy w an ty ty picz nym Egip cie i ja ko
piel grzy mi po dró żu ją cy do nie biań skie go Ka na anu (1 Pio tra
2:11). Prze pa sa ne bio dra po ka zu ją tę część na szych przy go to -
wań, któ ra jest zwią za na z go to wo ścią do służ by; la ska re pre zen -
tu je tę część na szych przy go to wań, któ ra jest zwią za na z uży wa -
niem Sło wa Bo że go ja ko pod po ry w na szej po dró ży; obu wie
na no gach ilu stru je tę część na szych przy go to wań, któ ra jest
zwią za na z roz wi ja niem przez nas Pań skie go Du cha. Wszyst kie
te rze czy wska zu ją na na szą go to wość, przy go to wa nie do po -
dró żo wa nia z an ty ty picz ne go Egip tu do an ty ty picz ne go Ka na -
anu. Wy ra że nie Przej ście jest Pań skie mia ło uświa do mić po trze -
bę bar dzo uważ ne go uczest ni cze nia w świę cie, po nie waż to -
wa rzy szy ły te mu nie bez pie czeń stwa i trud no ści. Obec no ści tych
trud no ści w ty pie i an ty ty pie mo że my do pa trzeć się na pod sta -
wie po wyż sze go opi su, na to miast nie bez pie czeń stwa mo że my
za uwa żyć z na stęp ne go wer se tu. Cho ciaż an ty ty picz ne nie bez -
pie czeń stwa i trud no ści ist nia ły przez ca ły ten Wiek, a pier wo -
rod ni wśród egip skich lu dzi i zwie rząt by li ra że ni wtó rą śmier -
cią przez ca ły Wiek, ob raz prze cho dzi te raz z ca łe go Wie ku
Ewan ge lii i sku pia się na no cy Pa ru zji i Epi fa nii. W cza sie pierw -
szej po ło wy tej no cy mia ło miej sce szcze gól ne uczto wa nie, za -
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nim dzie sią ta pla ga za czę ła być wy le wa na w po ło wie tej no cy
– w ro ku 1914. Nie bez pie czeń stwem, na któ re na ra że ni by li
pier wo rod ni wśród an ty ty picz nych lu dzi i zwie rząt Izra ela, jest
wtó ra śmierć i wiel ki ucisk, któ ry uka rze wład ców an ty ty picz ne -
go Egip tu, jak po ka zu je to wer set 12. Te nie bez pie czeń stwa są
po wo dem („gdyż”) ob cho dze nia przez an ty ty picz ny Izra el te go
świę ta „tak”, tj. w spo sób bę dą cy an ty ty pem prze pa sa nych bio -
der, obu tych stóp i trzy ma nej w rę ku la ski, z ener gią, po ka za ną
w po śpie chu ty picz ne go świę ta. Po nie waż pierw sze ele men ty
wer se tu 12 zo sta ły już wy żej wy ja śnio ne przy oka zji 2 Moj.
11:4,5, po zo sta je nam zba da nie je go ostat nie go zda nia:
„Nad wszyst ki mi wład ca mi egip ski mi wy ko nam sąd”. Ci wład -
cy re pre zen tu ją wiel kie nie wi dzial ne i wi dzial ne jed nost ki kró -
le stwa sza ta na – upa dłych anio łów oraz świec kich, re li gij nych,
ka pi ta li stycz nych, oświa to wych i spo łecz nych wiel kich obec -
ne go po rząd ku rze czy. Wszy scy oni zo sta ną zrzu ce ni ze swych
sta no wisk wła dzy i wpły wu oraz uka ra ni w jesz cze in ny spo sób,
ja ko an ty typ są dów Je ho wy wy ko ny wa nych na wład cach Egip -
tu. Ja ko Bóg do sko na łej mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo -
cy, Je ho wa jest te go gwa ran tem – „Jam Je ho wa!” Część „tej no -
cy”, w cza sie któ rej Je ho wa te go do ko nu je, trwa od 1914 do 1954
ro ku. Wer set 13 po ka zu je, co za bez pie cza pier wo rod nych Pa na.
Tak jak krew ty picz ne go ba ran ka by ła zna kiem, dzię ki któ re mu
Bóg omi jał do my Izra ela, któ re by ły nią po kro pio ne, i za cho wy -
wał ich pier wo rod nych, tak przy pi sa na za słu ga przed Bo ską
spra wie dli wo ścią oraz na ko rzyść pier wo rod nych an ty ty picz ne -
go Izra ela jest zna kiem, dzię ki któ re mu Bóg omi ja Bo żą ro dzi nę
i za cho wu je jej pier wo rod nych od an ty ty picz nej dzie sią tej pla -
gi, gdy przez wiel ki ucisk nisz czy kla sę wtó rej śmier ci, an ty ty -
picz nych pier wo rod nych wśród lu dzi i zwie rząt Egip tu. Tak
po zo sta jąc w Bo skiej ro dzi nie, za bez pie cze ni krwią Ba ran ka, je -
ste śmy bez piecz ni i nie za gro że ni ze stro ny nisz czy cie la. Chwa -
ła niech bę dzie za to Bo gu!

(29) Po udzie le niu Izra elo wi po le ce nia świę to wa nia Pas chy
w Egip cie Pan prze cho dzi te raz do na ka za nia (2 Moj. 12:14) co -
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rocz ne go ob cho dze nia (upa mięt nie nia) pierw szej Pas chy
w Egip cie oraz co rocz ne go świę ta, któ re mia ło być ob cho dzo ne
przez ca ły Wiek Ży dow ski – na wie ki, a do słow nie: ja ko roz po -
rzą dze nie trwa ją ce przez wiek. Tak jak pierw sza Pas cha w Egip -
cie przed sta wia na sze go Ba ran ka, a noc jej ob cho dze nia – Wiek
Ewan ge lii, tak co rocz na Pas cha, ogól nie mó wiąc, przed sta wia
Wie cze rzę Pań ską, a noc jej ob cho dze nia, 14 Ni san, przed sta wia
rocz ni cę ob cho dze nia Wie cze rzy Pań skiej. Tak jak co rocz na Pas -
cha mia ła być ob cho dzo na przez ca ły Wiek Ży dow ski, tak co -
rocz na Wie cze rza Pań ska ma być ob cho dzo na przez ca ły Wiek
Ewan ge lii – „aż przyj dzie” (1 Kor. 11:26) w zna cze niu sta nia się
Wy zwo li cie lem tych, któ rzy do Nie go na le żą, aż do ostat nie go
człon ka Ko ścio ła Pier wo rod nych. No we stwo rze nia ma ją bo -
wiem uczto wać przy an ty ty picz nym Ba ran ku tak dłu go, jak
dłu go po zo sta ją na zie mi, a więc tak dłu go po win ny oczy wi ście
sym bo li zo wać to w je go rocz ni cę. Ta uwa ga oba la po gląd tych,
któ rzy utrzy mu ją, że po na sta niu dru gie go ad wen tu na sze go Pa -
na nie jest już ko niecz ne ob cho dze nie co rocz nej Wie cze rzy Pań -
skiej. Tak jak w co rocz nym świę cie Pas chy uczta by ła ucztą dla
Pa na, tak na sza co rocz na Wie cze rza jest ucztą dla Pa na – uro czy -
stą re li gij ną po słu gą ob cho dzo ną Pa nu i dla Pa na. Wer set 15
po ka zu je jed nak, że świę to wa ny miał być nie tyl ko je den dzień
(uczta Pas chy, 14 Ni san), lecz po tym dniu ca ły ty dzień miał być
prze zna czo ny na świę to Pas chy. To świę to Pas chy, trwa ją ce sie -
dem dni, re pre zen tu je ca łość chrze ści jań skie go ży cia, z je go ra -
do ścią i po ko jem, bę dą cym wy ni kiem do świad cza nia uwol nie -
nia z nie wo li grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści w każ -
dej z ich wszyst kich form, a tak że uczest ni cze nia w przy wi le jach
praw dy, spra wie dli wo ści, mi ło ści i nie biań skie go spo so bu my -
śle nia (1 Kor. 5:8; Rzym. 14:17,18). W ten spo sób świę tu je my
na sze wy zwo le nie z kró le stwa sza ta na, ja ko rzecz trwa ją cą przez
na sze ca łe ży cie.

(30) Cho ciaż w ty pie dnia 14 Ni san spo ży wa nie ba ran ka by -
ło głów ną rze czą, a spo ży wa nie prza śne go chle ba i gorz kich ziół
by ło rze czą dru go rzęd ną, to jed nak pod czas ca łe go świą tecz ne -
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go ty go dnia na stę pu ją ce go po 14 Ni san głów ną rze czą by ło spo -
ży wa nie prza śne go chle ba, co jest po ka za ne w wer se cie 15:
„przez sie dem dni prza śni ki jeść bę dzie cie”. Wy ka za li śmy po wy -
żej, że spo ży wa nie przez Izra el prza śne go chle ba przed sta wia
przy swa ja nie przez nas praw dy, spra wie dli wo ści, mi ło ści i nie -
biań skie go spo so bu my śle nia. Ty dzień spo ży wa nia prza śni ków
re pre zen tu je więc udział w praw dzie, spra wie dli wo ści, mi ło ści
i nie biań skim spo so bie my śle nia przez ca łe na sze ży cie, jak su ge -
ru je to św. Pa weł w 1 Kor. 5:8. Po le ce nie usu nię cia kwa su z do -
mów jest ty pem Bo skie go po le ce nia, by śmy usu wa li z na sze go
czło wie czeń stwa grzech, błąd, sa mo lub stwo i świa to wość w ich
wszyst kich szcze gó łach. Usu nię cie kwa su pierw sze go dnia ob ra -
zu je nasz oso bi sty po czą tek usu wa nia an ty ty picz ne go kwa su
na sa mym po cząt ku na sze go chrze ści jań skie go ży cia, a w od nie -
sie niu do Ko ścio ła ja ko ca ło ści – roz po czę cie czy nie nia te go
na po cząt ku okre su efe skie go. Od cza sów po prze dza ją cych dni
Chry stu sa Ży dzi ma ją sta łą ce re mo nię wy szu ki wa nia, zbie ra nia
i nisz cze nia kwa su, by w ten spo sób uczy nić do my wol ny mi
od kwa su. Póź nym po po łu dniem 14 Ni san na sto le kła dzio ny jest
ka wa łek płót na, zwy kle lnia ne go, w któ rym umiesz cza ny jest
zbie ra ny kwas. Je go zbie ra nie wy glą da na stę pu ją co: Gło wa ro -
dzi ny za pa la świe cę, któ rą przez ca ły czas po szu ki wa nia trzy ma
w le wej rę ce, uży wa jąc jej do roz świe tla nia wszyst kich za ka -
mar ków do mu, szcze gól nie tam, gdzie mo że znaj do wać się kwas.
W dru giej rę ce trzy ma szczot kę, zwy kle skrzy dło gę si peł ne piór,
przy po mo cy któ re go zmia ta ca ły kwas, ja ki uka zu je się w świe -
tle świe cy. Ostroż nie prze no si go do płót na i umiesz cza na nim.
Po bar dzo do kład nym i sta ran nym prze szu ka niu każ de go miej -
sca w do mu, na wet pod łóż ka mi, oraz umiesz cze niu na płót nie
ostat nie go okru chu, ka wa łecz ka kwa su, chwy ta on ra zem je go
czte ry ro gi, a na stęp nie moc no je zwią zu je, tak by naj mniej sza
ilość kwa su nie wy pa dła z tak za wią za ne go wo recz ka. Na stęp -
nie wrzu ca wo rek z kwa sem do ognia, gdzie ule ga on cał ko wi -
te mu spa le niu.

(31) Nie je ste śmy pew ni, gdzie ta ce re mo nia ma swój po -
czą tek i czy po cho dzi od Bo ga, po nie waż Pi smo Świę te mil -
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czy na te mat me to dy usu wa nia kwa su, cho ciaż na ka zu je to,
co jest w cza sie tej ce re mo nii do ko ny wa ne, tak jak po ka zu -
ją to wer se ty 15 i 19 oraz 2 Moj. 13:7, tj. usu wa nie i nisz cze -
nie kwa su z do mów. Na pod sta wie sto sow no ści tych sym bo -
li zgod nie z praw dą i lo gi ką mo że my jed nak za su ge ro wać, iż
bar dzo praw do po dob ne jest to, że Bóg kie ro wał sto so wa -
niem tej ce re mo nii, po nie waż każ dy jej szcze gół, trak to wa -
ny z punk tu wi dze nia sym bo li ki bi blij nej, ob ra zu je rze czy,
któ re an ty ty picz ni Izra eli ci sta le do ko nu ją, szcze gól nie
w związ ku z Wie cze rzą Pań ską. W tym ob ra zie dom Izra eli -
tów re pre zen tu je czło wie czeń stwo du cho wych Izra eli tów
(2 Kor. 4:16-5:10). Po szu ki wa nie kwa su ilu stru je du cho we go
Izra eli tę ba da ją ce go sa me go sie bie w po szu ki wa niu an ty ty -
picz ne go kwa su (1 Kor. 11:28; 2 Kor. 13:5). Za pa lo na świe ca
bar dzo do brze re pre zen tu je Bi blię udzie la ją cą świa tła, któ re
ujaw nia nasz an ty ty picz ny kwas (Ps. 18:29; Przyp. 24:20; Jer.
25:10; Łuk. 15:8; Obj. 18:23; 22:5). Uży wa nie szczot ki bar dzo
do brze przed sta wia na sze umy sły obej mu ją ce swym po zna -
niem an ty ty picz ny kwas. Rę ce chwy ta ją ce kwas do brze
przed sta wia ją na szą wo lę, zdo by wa ją cą kon tro lę nad na -
szym an ty ty picz nym kwa sem. Za bez pie cza nie ze bra ne go
kwa su, tak by nic się nie za gu bi ło, do brze ilu stru je trzy ma -
nie przez nas ujaw nio ne go kwa su w że la znym uści sku i jed -
no znacz nym ce lu. Znisz cze nie kwa su po ka zu je opa no wy wa -
nie, nisz cze nie przez nas an ty ty picz ne go kwa su (1 Kor. 5:7;
2 Kor. 7:1; Gal. 5:16-24; Efez. 4:22,25-31; Kol. 3:5-9). Ogień
nisz czą cy kwas jest ty pem Du cha Świę te go, któ ry nisz czy
nasz an ty ty picz ny kwas (Rzym. 8:13; Gal. 5:16,17; 1 Pio tra
1:22). Głów nym ele men tem Du cha, któ ry te go do ko nu je, jest
świę ta mi łość (1 Kor. 13:4-6; 1 Ja na 4:18). Współ pra cu ją w tym
tak że wia ra i na dzie ja (Efez. 6:15; 1 Tym. 6:12; 1 Ja na 3:3). Wi -
dzi my więc, że sym bo li ka tej ce re mo nii jest cał ko wi cie bi blij -
na. Je śli po cho dzi ona od Bo ga, to że nie zo sta ła za pi sa -
na w Sta rym Te sta men cie, a mi mo to za cho wa ła się, jest tro -
chę po dob ne do za cho wa nia przez Bo ga imion Jan ne sa i Jam -
bre sa, egip skich cza row ni ków, któ rzy sprze ci wia li się Moj że -
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szo wi, lecz nie są wy mie nie ni po imie niu w Sta rym Te sta -
men cie (2 Tym. 3:8).

(32) Wer set 15 prze wi du je bar dzo su ro wą ka rę dla Izra -
eli ty, któ ry jadł by co kol wiek kwa szo ne go mię dzy pierw -
szym a siód mym dniem – śmierć: „wy tra co na bę dzie du sza
ona z Izra ela”. Na pierw szy rzut oka ka ra ta mo że wy dać się
zbyt su ro wa. Jej za sad ność sta nie się oczy wi sta, je śli spoj rzy -
my na Izra el ja ko na już bę dą cy pod wy ro kiem śmier ci oraz
na Bo ski cel w an ty ty pie. Z pew no ścią praw dą jest, że je śli
ktoś sta le ży je we dług cia ła, w koń cu osła bia no we stwo rze -
nie, któ re umie ra ja ko ta kie. Mo że żyć tyl ko wte dy, gdy
przez Du cha umar twia uczyn ki cia ła – kwas (Rzym. 8:13,14).
Pan wy mie rzał ka rę śmier ci tym, któ rzy spo ży wa li kwas
w cza sie tych sied miu dni, a któ rzy już by li pod wy ro kiem
śmier ci, by ostrzec nas przed spo ży wa niem an ty ty picz ne go
kwa su. Je dze nie kwa su w cza sie uczty pas chal nej nie przed -
sta wia oczy wi ście grze chów, błę dów, sa mo lub stwa i świa to -
wo ści po peł nia nych w sła bo ści, któ re nie uchron nie są udzia -
łem nas wszyst kich. Przed sta wia ono peł ne i świa do me
uczest ni cze nie w nich (Żyd. 6:4-8; 10:26-29; 1 Ja na 5:19). Ta -
cy mu szą umrzeć ja ko no we stwo rze nia, ja ko god ni lub ja -
ko uspra wie dli wie ni. Bóg prze wi dział wy mie rze nie śmier ci
tym Izra eli tom, któ rzy w cza sie uczty pas chal nej spo ży wa -
li kwas wła śnie po to, by ostrzec no we stwo rze nia przed grze -
chem na śmierć oraz by po ka zać jej wy mie rze nie w peł ni
świa do mym grzesz ni kom wśród no wych stwo rzeń. Te roz -
wa ża nia po ka zu ją, że ta su ro wa ka ra nie wy da je się zbyt su -
ro wa, lecz roz sąd na, szcze gól nie je śli bę dzie my pa mię ta li, że
ta ki Izra eli ta dzię ki oku po wi otrzy ma w Ty siąc le ciu szan sę
uzy ska nia ży cia. Za tem je go śmierć za spo ży wa nie kwa su
w cza sie tych sied miu dni nie by ła śmier cią osta tecz ną. Ka -
ra wy mie rza na za ta kie prze stęp stwo, bez wzglę du na to,
kie dy w cza sie tych sied miu dni zo sta ło ono po peł nio ne,
przed sta wia fakt, że bez wzglę du na to, kie dy w trak cie
chrze ści jań skie go ży cia zo sta nie po peł nio ny grzech

176 E x o d u s



na śmierć – czy to na je go po cząt ku, czy przy je go koń cu
– zo sta nie uka ra ny wtó rą śmier cią.

(33) Zgod nie z ty pem przez ca ły pierw szy i siód my dzień
mia ły być świę te ze bra nia, zgro ma dze nia, ze szcze gól ną po -
wa gą i bez wy ko ny wa nia ja kich kol wiek świec kich prac, a je -
dy nym do zwo lo nym za ję ciem by ło to, co z ko niecz no ści wią -
za ło się z po sił ka mi (w.16). Wy da je się być tu taj za mie rzo ny
po dwój ny an ty typ: je den do ty czą cy an ty ty picz ne go Izra ela
ja ko ca ło ści przez ca ły Wiek Ewan ge lii, a dru gi – ca łe go ży cia
każ de go an ty ty picz ne go Izra eli ty. Z punk tu wi dze nia an ty -
ty picz ne go Izra ela ja ko ca ło ści te sie dem dni od po wia da ją
sied miu okre som roz wo ju Ko ścio ła. Z te go punk tu wi dze nia
pierw szy i siód my dzień od po wia da okre so wi efe skie mu,
czy li Ży dow skie mu Żni wu, oraz okre so wi la ody cej skie mu,
czy li Żni wu Ewan ge lii. W oby dwu tych okre sach wy stę pu ją
świę te ze bra nia, świę te zgro ma dze nia – zbie ra nie plo nów
– lu du Bo że go oraz szcze gól na po wa ga, ja ka nie ce chu je żad -
ne go in ne go okre su roz wo ju Ko ścio ła Ewan ge lii. W po rów na -
niu z ni mi po zo sta łe okre sy są bar dziej po wsze dnie. Jest to
jed na z bi blij nych wska zó wek, że o wie le wię cej osób po zy -
ska no do wy so kie go po wo ła nia w cza sie Żniw niż w cza sie
po zo sta łych okre sów roz wo ju Ko ścio ła, i to w o wie le krót -
szym cza sie. Z punk tu wi dze nia po szcze gól ne go an ty ty picz -
ne go Izra eli ty pierw szy i siód my dzień uczty pas chal nej wy -
da je się przed sta wiać je go pierw sze i ostat nie la ta w wy so kim
po wo ła niu – czas sia nia i żni wo chrze ści jań skie go ży cia da nej
jed nost ki. W cza sie tych okre sów nie wąt pli wie ist nia ły naj -
waż niej sze zgro ma dze nia i peł ne po wa gi przy wi le je w ła sce,
zna jo mo ści i służ bie.

(34) Po le ce nie nie wy ko ny wa nia w cza sie tych dwóch dni
żad nej pra cy, z wy jąt kiem te go, co by ło ko niecz ne w związ ku
z je dze niem, re pre zen tu je na po mnie nie Wie ku Ewan ge lii
do za nie cha nia wszel kich nie po trzeb nych spraw świec kich,
z wy jąt kiem tro ski o rze czy przy zwo ite i uczci we, co bar dziej
po wszech nie by ło na ucza ne i prak ty ko wa ne w cza sie Żniw
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niż w okre sie mię dzy ni mi; ma to za zwy czaj też miej sce bar -
dziej w pierw szych i ostat nich la tach chrze ści jań skie go ży cia
jed nost ki niż w okre sie mię dzy ni mi. Wer set ten nie po da je za -
ka zu wy ko ny wa nia in nej pra cy w po zo sta łe pięć dni, a bez po -
śred ni za kaz wspo mnia ny jest tyl ko pierw sze go i ostat nie go
dnia, być mo że dla te go, że Bóg wie dział, iż w oby dwu za sto -
so wa niach ty pu Je go lud z re gu ły w mniej szym stop niu bę dzie
się po wstrzy my wał od zby tecz nych świec kich rze czy w cza -
sie mię dzy okre sa mi wy raź nie wy mie nio ny mi dla an ty ty pu.
Z punk tu wi dze nia oby dwu za sto so wań w cza sie an ty ty pu
świę te ży cie, stu dio wa nie i służ ba z re gu ły są na niż szym po -
zio mie i czę ściej na stę pu je łą cze nie się ze świa tem w cza sie
mię dzy an ty ty picz nym pierw szym i siód mym dniem. Je śli
na przy kład spoj rzy my na re for ma to rów – Mar sy liu sza, Wic -
li fa, Hu sa, We sse la, Lu tra, Zwin glie go, Hub ma ie ra, Cran me -
ra, We sleya itd. – znaj dzie my wię cej wi kła nia się w spra wy
świec kie, niż jest to wi docz ne w ży ciu wy bit nych sług praw -
dy z oby dwu Żniw. Nie wąt pli wie by ło to wy ni kiem zde cy do -
wa nie mniej wy raź nej róż ni cy w na ucza niu i prak ty ce mię dzy
uży wa niem a nad uży wa niem te go świa ta w tam tych cza sach
niż w okre sie Żniw. Praw dę mó wiąc, róż ni ca mię dzy praw dzi -
wym a no mi nal nym lu dem Bo żym w tam tych cza sach zwy kle
nie by ła wy raź nie za ry so wa na. Praw dzi wy lud Bo ży za zwy -
czaj mie szał się z no mi nal nym lu dem ja ko człon ko wie tych sa -
mych kon gre ga cji. W wy ni ku te go w mniej szym lub więk -
szym stop niu ule gał wpły wo wi uży wa nia cza su, si ły i ta len -
tów w kie run ku zby tecz nych świec kich rze czy. Po dob nie
więk szość lu du Pa na ja ko jed nost ki po zwa la so bie na mniej -
szą czuj ność i wier ność w cza sie mię dzy pierw szy mi a ostat -
ni mi dnia mi chrze ści jań skie go ży cia. To nie mal wy łącz nie
z te go po wo du ma my Wiel ką Kom pa nię. Gdy by jej człon ko -
wie w tym cza sie by li wier ni, nie utra ci li by ko ron. Fakt, że
Wiel ka Kom pa nia w oso bach ją sta no wią cych osta tecz nie sta -
nie się wier na, tak że jest po ka za ny przez świę te zgro ma dze -
nie an ty ty picz ne go siód me go dnia.
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(35) Po wtó rze nie po le ce nia uży wa nia prza śne go chle ba
– za rów no w cza sie Pas chy w Egip cie, jak i ko lej nych świąt Pas -
chy przez ca ły Wiek (w.17) – przed sta wia fakt, że wie lo krot nie
mia ło być po da wa ne po le ce nie ob cho dze nia praw dzi wej an ty -
ty picz nej uczty oraz co rocz nej Wie cze rzy Pań skiej, z an ty ty -
picz nym prza śnym chle bem – chle bem szcze ro ści (czy ste go
ży cia) i praw dy (1 Kor. 5:8). W an ty ty pie oczy wi ście czę sto by -
ły po da wa ne na po mnie nia, by tak czy nić. Po wód po da ny dla
ty picz nej uczty prza śne go chle ba w Egip cie i każ de go ro ku
(„al bo wiem w ten dzień wy wio dłem woj ska wa sze z zie mi
egip skiej”) do ty czy pierw sze go i co rocz ne go ob cho dze nia te -
go świę ta, po nie waż ta kie wy zwo le nie za słu gi wa ło na pierw -
sze i co rocz ne świę to wa nie. To sa mo jest praw dą w od nie sie -
niu do na szych oby dwu uczt – praw dzi wej i sym bo licz nej.
Wy zwo le nie nas z an ty ty picz ne go Egip tu za słu gu je na na szą
oce nę wy ra żo ną przez chrze ści jań skie ży cie, tak jak rocz ni ca
za bi cia na sze go Ba ran ka słusz nie za słu gu je na je go co rocz ne
sym bo licz ne upa mięt nie nie, na na sze przy swa ja nie go przez
nas oraz na na sze chrze ści jań skie ży cie zgod ne z tym. Dla te go
za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie wie lo krot ne na po mi na nie
do ob cho dze nia sto sow nych uczt by ło wła ści we przez ca łą
pierw szą ucztę oraz w cza sie co rocz nej Pas chy Wie ku Ży dow -
skie go, jak rów nież przez ca ły czas praw dzi wej i sym bo licz nej
uczty Wie ku Ewan ge lii (przez wszyst kie po ko le nia ja ko po sta -
no wie nie na ca ły Wiek – w.17). „Na po mi naj cie jed ni dru gich
każ de go dnia!”

(36) Wer set 18 po da je, kie dy Pas cha mia ła się roz po cząć
i skoń czyć oraz jak dłu go mia ła trwać. By wła ści wie zro zu -
mieć tę kwe stię, mu si my pa mię tać, że dniem uczty ba ran ka
pas chal ne go był 14 dzień mie sią ca i był on od dziel ny od sied -
miu dni świę ta Pas chy, ja kie po nim na stę po wa ły od 15 do 21
włącz nie. Gdy mo wa jest o sied miu dniach Pas chy, cho dzi
o świę to Pas chy od 15 do 21 włącz nie, ja ko od dziel ne od 14,
gdy ba ra nek był za bi ja ny i spo ży wa ny. W rze czy wi sto ści ca -
łe świę to wa nie obej mo wa ło osiem dni. Cho ciaż pod czas wie -
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cze rzy pas chal nej spo ży wa ny był chleb bez kwa su, w cza sie
dzien nych po sił ków te go dnia mógł być spo ży wa ny chleb
z kwa sem, lecz nie by ło to moż li we od po cząt ku 15 aż do koń -
ca 21 dnia. To wła śnie dla te go chleb z kwa sem był za bro nio -
ny pod czas sied miu dni, lecz nie pod czas ośmiu dni. Zga dza
się to z an ty ty pem. Tyl ko noc na, a nie dzien na część 14 Ni san
re pre zen tu je Wiek Ewan ge lii. Dla te go w cza sie dzien nej czę -
ści 14 Ni san mógł być je dzo ny chleb z kwa sem, lecz nie mógł
być on spo ży wa ny wraz z roz po czę ciem się 15 Ni san aż
do koń ca 21 Ni san (sie dem dni). Tych sie dem dni z in ne go
punk tu wi dze nia przed sta wia ca ły Wiek Ewan ge lii, cze go
nie przed sta wia dzien na część 14 Ni san. Wer set 18 do wo dzi,
że w cza sie no cy 14 Ni san mu siał być spo ży wa ny chleb bez
kwa su, a wer se ty 15 i 19 po ka zu ją, że w cza sie sied miu dni nie
mógł być spo ży wa ny ża den kwas. W ten spo sób an ty typ po -
zwa la nam zhar mo ni zo wać osiem i sie dem dni w sto sun ku
do chle ba bez kwa su. Za tem kwas był usu wa ny póź nym po -
po łu dniem 14 Ni san (w.15). Wi dzie li śmy już an ty ty picz ne
zna cze nie wer se tów 18-20, któ re po wta rza ją po le ce nia po da -
ne w wer se tach 8,15,16. W wer se tach 18-20 po ja wia się tyl ko
je den ele ment tam nie pod kre ślo ny. Jest nim przy cho dzień
i uro dzo ny w zie mi (Izra ela). Jak już za uwa ży li śmy, zie mia
Izra ela ob ra zu je sfe rę praw dy i du cha praw dy. Uro dzo ny
w zie mi jest ty pem oso by po świę co nej, któ ra jest spło dzo -
na z Du cha, na to miast miesz ka nie w zie mi przez ob rze za ne -
go, nie uro dzo ne go w niej – (ob rze za ny) przy cho dzień
– przed sta wia oso bę, któ ra jest w praw dzie i miesz ka w jej du -
chu, tj. jest po świę co na, lecz nie zo sta ła spło dzo na z Du cha.
In ny mi sło wy, przy cho dzień z wer se tu 19 to Mło do cia ni God -
ni, któ rzy – jak moż na zro zu mieć z wer se tów 48 i 49 – pod da -
li się ob rze za niu. To, że re pre zen tu ją oni Mło do cia nych God -
nych jest oczy wi ste z po wo du ich ob rze za nia – wer se ty 48,49
(3 Moj. 6:29; 17:12,15; 19:10,33,34; 22:10; 23:22; 24:16,22;
25:6,35; 4 Moj. 9:14; 15:14-16,26,29,30 itd.). Świa do my grzech
pro wa dzi więc do śmier ci no we go stwo rze nia, a Mło do cia ne -
go God ne go – do utra ty sta no wi ska. Wer set 20 po wta rza to
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po le ce nie za rów no w for mie za ka zu, jak i na ka zu, a w an ty -
ty pie ozna cza to, co po wy żej wy ja śni li śmy.

(37) 2 Moj. 12:1-20 skła da się z po le ceń, ja kie Pan po dał
Moj że szo wi, by w Je go imie niu prze ka zał je Izra elo wi. Wer se -
ty 21-25 przed sta wia ją krót kie stresz cze nie prze ka za nia przez
Moj że sza wy żej po da nych po le ceń star szym lu du. W sło wach
Moj że sza skie ro wa nych do star szych wspo mnia ne są tyl ko
waż niej sze za ry sy tych po le ceń. Na tej pod sta wie nie po win -
ni śmy są dzić, że Moj żesz nie prze ka zał ich wszyst kich. Na le -
ży się ra czej te go od nie go spo dzie wać, po nie waż był on słu -
gą wier nym w swym ca łym do mu (Żyd. 3:5). W sło wach z wer -
se tów 21-25 są wspo mnia ne tyl ko głów ne ele men ty dla za osz -
czę dze nia miej sca. To, że prze ka zał wszyst ko, co by ło mu na -
ka za ne, oczy wi ste jest na pod sta wie fak tu, że tam tej no cy Izra -
eli ci za cho wa li wszyst ko to, co Bóg roz ka zał, by Moj żesz im po -
wie dział. Sło wa Moj że sza do star szych (w.21) lu du, by odłą czy -
li i wzię li ba ran ka, a na stęp nie go za bi li, przed sta wia ją to, co po -
wy żej wy ka za li śmy – po stę po wa nie na sze go Pa na, któ re skło -
ni ło przy wód ców ży dow skich do prze zna cze nia Go 10 Ni san
na śmierć i za bi cia 14 Ni san. Po szcze gó ły od sy ła my do na szych
wy ja śnień na te mat wer se tów 3-6. In ter pre tu jąc wer set 7 wy -
ja śni li śmy już pra wie wszyst ko z wer se tu 22. Są w nim jed nak
trzy no we ele men ty: wiąz ka hy zo pu, mied ni ca oraz za kaz
opusz cza nia do mów przez Izra eli tów aż do ra na. Jak wy ja -
śnia nasz Pa stor (Cie nie Przy byt ku, str.109, ak.1 [w sta rym wy -
da niu str.124, ak.1 – przy pis tł.]), wiąz ka, ga łąz ka hy zo pu
przed sta wia oczysz cze nie, a mied ni ca – dok try nę oku pu. Zmo -
cze nie hy zo pu we krwi ilu stru je po łą cze nie Bo skiej oczysz -
cza ją cej mo cy z za słu gą oku pu dla okre ślo ne go ce lu, na to miast
akt kro pie nia, jak wy ka za li śmy wcze śniej, to akt przy pi sa nia
za słu gi al bo wo bec Bo ga, al bo wo bec nas, w za leż no ści od te -
go, czy kro pie nie do ty czy ło słu pów odrzwi czy nad pro ża.

(38) By do ce nić zna cze nie za ka zu opusz cza nia do mu do ra -
na, mu si my zro zu mieć ogól ne tło an ty ty pów. Przy po mi na my
so bie, że – jak wy ka za li śmy wcze śniej – za rów no miesz ka nie
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izra el skiej ro dzi ny, jak rów nież sa ma ro dzi na są ty pem ro dzi ny
Bo żej. Drzwi przed sta wia ją oczy wi ście Chry stu sa, dro gę wej ścia
do Bo skiej ro dzi ny (Ja na 10:1,7,9). Ty picz ne drzwi sto ją mię dzy
słu pa mi odrzwi i nad pro żem. Tak i Chry stus stoi mię dzy na mi
a Bo ską spra wie dli wo ścią. Je go za słu ga przy pi sa na za nas Bo -
skiej spra wie dli wo ści oraz przy pi sa na nam przez Bo ską mi łość
utrzy mu je nas w na szym sta no wi sku, pod trzy my wa nych przez
Bo ską spra wie dli wość i Chry stu sa, na sze drzwi. Ca ły ten ob raz
zwią za ny z drzwia mi, ich odrzwia mi i nad pro żem ob ra zu je
więc na sze uspra wie dli wie nie przez wia rę w obiet ni cę Bo ga, że
prze ba czy na sze grze chy i po li czy nam spra wie dli wość Chry stu -
sa. To spra wia, że wszy scy ob ję ci ta kim uspra wie dli wie niem
z wia ry – wszy scy, któ rzy są w Bo żej ro dzi nie – po zo sta ją bez -
piecz ni tak dłu go, jak dłu go trwa ją w tej ro dzi nie, tak jak Izra -
eli ci by li bez piecz ni tak dłu go, jak dłu go po zo sta wa li w do mu,
któ re go drzwi od gó ry i po bo kach by ły oto czo ne po kro pio ny -
mi krwią słu pa mi odrzwi i nad pro żem. Mu si my więc miesz kać
w Bo żej ro dzi nie, do któ rej we szli śmy przez Chry stu sa, drzwi,
przez po świę ce nie, dzię ki za spo ko jo nej spra wie dli wo ści i na sze -
mu uspra wie dli wie niu.

(39) Je śli ja ki kol wiek Izra eli ta opu ścił tej no cy tak chro nio -
ny dom, wy cho dził spod ochro ny krwi, w wy ni ku cze go gi nął.
Po dob nie w an ty ty pie, je śli kto kol wiek z lu du Bo że go opusz -
cza te raz Bo żą ro dzi nę przez re zy gna cję z po świę ce nia i uspra -
wie dli wie nia, tak że zgi nie: no we stwo rze nia spo śród nich
umie ra ją ja ko ta kie (wtó ra śmierć), Mło do cia ni God ni umie ra -
ją ja ko ta cy (od pa da ją do nie uspra wie dli wio nych grzesz ni -
ków te go świa ta) i tym cza so wo uspra wie dli wie ni umie ra ją ja -
ko ta cy (od pa da ją do nie uspra wie dli wio nych grzesz ni ków te -
go świa ta). Ta cy dep czą krew Sy na Bo że go, a ci z nich, któ rzy
we szli w przy mie rze ofia ry, bez czesz czą je go krew (Żyd. 10:29).
To na po mnie nie ma dla nas szcze gól ną moc: nie opusz czaj my
Bo żej ro dzi ny i nie wy chodź my spod ochro ny krwi Ba ran ka
Bo że go, któ ry usu wa grzech świa ta. Po le ce nie, by nie opusz -
czać do mu aż do ra na ozna cza, że lud Bo ży mu si po zo sta wać
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pod przy pi sa ną za słu gą przez ca ły Wiek Ewan ge lii, do pó ki
ten Wiek cał ko wi cie się nie za koń czy, tj, tak dłu go, jak dłu go
bę dzie jesz cze dzia łać uspra wie dli wie nie z wia ry. Do pie ro wte -
dy bę dzie mógł on prze stać ufać w ochro nę przy pi sa nej za słu -
gi, gdy za słu ga ta prze sta nie dzia łać wo bec każ dej jed nost ki,
któ ra wów czas bę dzie bez piecz na, po sia da jąc swe dzie dzic -
two. Oby śmy wszy scy – czy to na le żą cy do Ma lucz kie go Stad -
ka, Wiel kiej Kom pa nii, Mło do cia nych God nych czy uspra wie -
dli wio nych z wia ry – prze by wa li w spo sób oży wio ny lub prób -
ny pod ochro ną tej dro go cen nej krwi, pod na szym je dy nym
schro nie niem w cza sie an ty ty picz nej no cy 14 Ni san.

(40) Oma wia jąc wy żej wer se ty 12 i 13, wy ja śni li śmy już my -
śli z wer se tu 23. Nie bę dzie my więc po wta rzać tu taj po da ne go
tam wy ja śnie nia. Oma wia jąc wer set 14, wy ja śni li śmy też myśl
z wer se tu 24. Mo gli by śmy jed nak do dać, że pod sło wem „te go”
w wer se cie 24 cho dzi o wy zwo le nie pier wo rod nych przez krew
ba ran ka i spo ży wa nie je go mię sa, tak jak wska zu je na to zwią -
zek z wer se tem 23. Mia ło to być uro czy ście ob cho dzo ne każ de -
go ro ku przez za bi cie i spo ży wa nie co rocz ne go ba ran ka, tak jak
do rocz na Wie cze rza Pań ska jest co rocz nym upa mięt nie niem
na sze go wy zwo le nia przez śmierć na sze go Ba ran ka i na sze kar -
mie nie się Nim (1 Kor. 11:26). To, że wy ra że nie „te go” w oczy -
wi sty spo sób nie od no si się do wszyst kie go, co wią że się
z pierw szą Pas chą, jest oczy wi ste na pod sta wie kil ku rze czy
w ty picz nym i an ty ty picz nym do rocz nym świę cie. W cza sie
do rocz nych świąt ba ra nek nie był wy bie ra ny dzie sią te go dnia,
tak sa mo jak i my nie wy bie ra my chle ba i wi na 10 Ni san do na -
szej co rocz nej Pa miąt ki. Po dob nie, w póź niej szych świę tach
krew ba ran ka nie by ła kro pio na na nad pro ża i odrzwia, tak jak
w Wie cze rzy Pań skiej nie ma ni cze go, co od po wia da ło by te mu.
Wresz cie, w cza sie do rocz nej Pas chy ba ra nek nie był je dzo ny
w po śpie chu, tak jak i my nie ob cho dzi my w po śpie chu Wie cze -
rzy Pań skiej. Wy ra że nie „te go” od no si się za tem do wy zwo le -
nia pier wo rod nych przez za bi cie ba ran ka i je dze nie je go mię -
sa. Za tem za bi cie ba ran ka, spo ży wa nie je go mię sa oraz wy -
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zwo le nie pier wo rod nych by ło tym, co mia ło być świę to wa ne
każ de go ro ku przez ty picz ną ucztę, a ich an ty ty py – przez co -
rocz ną an ty ty picz ną ucztę. Do dat ko wo, w Wie cze rzy Pań skiej
po ka za ny jest nasz udział z na szym Pa nem i wza jem nie ze so -
bą w cier pie niu za grzech (1 Kor. 10:16,17), co nie jest po ka za -
ne w do rocz nym ba ran ku pas chal nym ani je go spo ży wa niu,
choć czę ścio wo za wie ra się w je dze niu gorz kich ziół w cza sie
pierw sze go i ko lej nych świąt Pas chy. Do wo dzi to, że ba ra nek
przed sta wiał tyl ko Je zu sa, a nie Je zu sa i Ko ściół. Tyl ko On jest
Ba ran kiem Bo żym. Izra el miał ob cho dzić do rocz ną Pas chę nie
tyl ko na pu sty ni (4 Moj. 9:1-15), lecz tak że po wej ściu do Ka na -
anu (w.25), co przed sta wia dwa ro dza je na szych wa run ków
w obec nym ży ciu – ja ko po dró żu ją cych z an ty ty picz ne go Egip -
tu do an ty ty picz ne go Ka na anu oraz ja ko cie szą cych się obec nym
dzie dzic twem no wych stwo rzeń, jed no cze śnie wal cząc i po -
ko nu jąc na szych wro gów w przy go to wa niu do zdo by cia przez
nas przy szłe go dzie dzic twa. Nasz Pa stor oma wia te dwa ro dza -
je po sia da nia przez nas dzie dzic twa w dwóch od dziel nych roz -
dzia łach VI to mu, na zy wa jąc je ko lej no na szym te raź niej szym
i przy szłym dzie dzic twem. Te dwa ro dza je dzie dzic twa Bóg da -
je Swo im no wym stwo rze niom (zie mię, któ rą Pan da wam).
Wy ra że nie „tych ob rzę dów” (w.25) od no si się do za bi cia i spo -
ży wa nia co rocz ne go ba ran ka; po le ce nie, by Izra el te go prze -
strze gał przed sta wia Bo skie po le ce nie dla nas, aby śmy ob cho -
dzi li Wie cze rzę Pań ską (Mat. 26:26,27; Mar. 14:22-24; Łuk.
22:19,20; 1 Kor. 11:23-29), po nie waż do rocz na Wie cze rza Pas chy
jest ty pem na szej do rocz nej Wie cze rzy Pań skiej. 

(41) Ostat nie zda nie wer se tu 26 po win no być od da ne na stę -
pu ją co: „Czym jest [co przed sta wia] ten ob rzęd dla was?” Kon -
tekst i to py ta nie ozna cza ją, że py ta ją cy pro si li o wy ja śnie nie
sym bo licz nej ce re mo nii. To, że do rocz na ce re mo nia pas chal na,
łącz nie z ofia rą ba ran ka i je dze niem je go mię sa, by ła ce re mo nią
sym bo licz ną oczy wi ste jest na pod sta wie po le ce nia Pa na dla
Izra ela, by co rocz nie ob cho dził pa miąt kę za bi cia pierw sze go ba -
ran ka, je go spo ży wa nie oraz za pew nio ne przez nie go wy zwo -
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le nie pier wo rod nych od śmier ci oraz ich wszyst kich z Egip tu
(w.14,24,42). Bóg pra gnął, by izra el skie dzie ci, ob ser wu ją ce tę ce -
re mo nię i bio rą ce w niej udział, ro zu mia ły jej sym bo licz ne zna -
cze nie. Dla te go w wer se tach 26 i 27 po ucza izra el skich oj ców, jak
od po wia dać na py ta nia ich dzie ci co do sym bo licz ne go zna cze -
nia tej ce re mo nii. W wy ja śnie niu sym bo licz nej ce re mo nii, po da -
nym w wer se cie 27, cza sow nik jest nie jest stwier dze niem rze czy -
wi ste go ist nie nia, lecz stwier dze niem rze czy wi stej re pre zen ta -
cji, i dla te go po wi nien być ro zu mia ny ja ko ozna cza ją cy re pre zen -
tu je [prze kład B.G. po mi ja ten cza sow nik – przy pis tł.]. Szcze gó -
ły na te mat ta kie go uży cia cza sow ni ka jest, ja ko stwier dze nia rze -
czy wi stej re pre zen ta cji, po da li śmy w P’43, 35-39 [zob. TP’33,
15,28 – przy pis tł.]. Nie po win ni śmy twier dzić, że cza sow nik
jest w tym zda niu jest uży ty sym bo licz nie. Jest on uży ty do -
słow nie w jed nym z kil ku do słow nych zna czeń te go sło wa, po -
nie waż cza sow nik jest jest uży wa ny do słow nie ja ko stwier dze -
nie za rów no rze czy wi ste go ist nie nia, jak i rze czy wi stej re pre zen -
ta cji. Za tem cza sow nik jest, po dob nie jak wie le in nych słów, ma
kil ka do słow nych zna czeń. W spo rze ze zwo len ni ka mi praw dzi -
wej obec no ści (trans sub stan cja cji, kon sub stan cja cji i in stru men -
ta li za cji) od no śnie do Wie cze rzy Pań skiej obroń cy sym bo licz ne -
go zna cze nia chle ba i wi na po peł ni li błąd i twier dzi li, że cza sow -
nik jest w zda niach: „To jest cia ło mo je (...) To jest krew mo ja” jest
uży ty sym bo licz nie. Nie jest on tak uży ty. Jest uży ty do słow nie
w swym dru gim do słow nym zna cze niu, tj. ja ko stwier dze nie
rze czy wi stej re pre zen ta cji, co ma miej sce za wsze wte dy, gdy jest
on uży wa ny do wy ja śnie nia zna cze nia cze goś sym bo licz ne go,
re pre zen ta tyw ne go. Pro si my zwró cić uwa gę na przy kła dy
w wy żej wspo mnia nym ar ty ku le.

(42) Izra el skie dzie ci, py ta ją ce swych oj ców o zna cze nie
sym bo licz ne go ob rzę du za bi ja nia i spo ży wa nia do rocz ne go
ba ran ka, przed sta wia ją nie mow lę ta w praw dzie, py ta ją ce tych,
któ rzy są ich sym bo licz ny mi oj ca mi – na uczy cie la mi – o zna cze -
nie Wie cze rzy Pań skiej: te go, co ona sym bo li zu je. Sko ro jej
typ jest ob rzę dem sym bo li zu ją cym coś in ne go, Wie cze rza Pań -
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ska, ja ko an ty typ ty picz ne go ob rzę du, mu si oczy wi ście tak że
być ob rzę dem sym bo li zu ją cym coś in ne go. Sza ta no wi uda ło się
wpro wa dzić trans sub stan cja cję, kon sub stan cja cję i in stru men -
ta li za cję przede wszyst kim przez ukry cie fak tu, że Wie cze rza
Pań ska jest an ty ty pem do rocz nej Pas chy, do cze go pierw szym
kro kiem by ło ode rwa nie Wie cze rzy Pań skiej od 14 Ni san. Je -
śli zo sta nie ona za cho wa na w jej związ ku z do rocz ną Pas chą
ja ko an ty typ do ty pu, tak jak nasz Ba ra nek jest zwią za ny
z pierw szym ba ran kiem w Egip cie, a na sze kar mie nie się na -
szym Ba ran kiem jest zwią za ne z kar mie niem się przez Izra el
pierw szym ba ran kiem w Egip cie, ja ko an ty typ do ty pu, nie bę -
dzie miej sca dla trans sub stan cja cji (grec kiej i rzym skiej dok try -
ny prze mia ny chle ba i wi na w cia ło i krew Chry stu sa), kon sub -
stan cja cji (dok try ny sekt orien tal nych łą czą cej chleb i cia ło oraz
wi no i krew w ce lu stwo rze nia z nich trze ciej sub stan cji) ani in -
stru men ta li za cji (dok try ny lu te rań skiej i an gli kań skiej po da wa -
nia cia ła i krwi Chry stu sa przy po mo cy chle ba i wi na). Wów -
czas nie znaj dą one opar cia w Bi blii. A te raz zwróć my uwa gę
na od po wiedź, ja ką Bóg wło żył w usta izra el skich oj ców, któ -
rzy mie li ją po dać do py tu ją cym się dzie ciom: „To jest [re pre zen -
tu je, po nie waż cza sow nik jest jest tu taj stwier dze niem rze czy -
wi ste go zna cze nia sym bo licz ne go ob rzę du] ofia ra Pas chy [ba -
ra nek w Egip cie] Pa na [za pla no wał ją Bóg, dla te go by ła ona Je -
go], któ ry po mi nął do my dzie ci Izra ela w Egip cie, kie dy
ude rzał Egip cjan i wy zwa lał na sze do my”. Wer set 27, od no -
szą cy się do Bo ga, któ re go spe cjal ny ba ra nek pas chal ny był za -
bi ja ny, gdy „po mi jał do my dzie ci Izra ela w Egip cie, gdy ude -
rzał Egip cjan, a ochro nił na sze do my,” okre śla Pas chę z te go
wer se tu ja ko ba ran ka za bi ja ne go w Egip cie, a nie ja ko świę to
Pas chy (któ re jest rze czą nie moż li wą do za bi cia), jak utrzy mu -
ją zwo len ni cy praw dzi wej obec no ści, by omi nąć ten ar gu ment.
Tak więc Bóg po wie dział izra el skim oj com, by wy ja śnia li swo -
im dzie ciom, że do rocz ny ob rzęd za bi ja nia (i je dze nia) do rocz -
ne go ba ran ka re pre zen tu je za bi cie (i je dze nie) pierw sze go ba -
ran ka w Egip cie. Za bi ja nie do rocz ne go ba ran ka nie by ło oczy -
wi ście rze czy wi stym za bi ja niem pierw sze go ba ran ka w Egip -
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cie, lecz rze czy wi ście re pre zen to wa ło za bi cie pierw sze go ba -
ran ka w Egip cie. Ja ki był an ty typ wy ja śnie nia Bo ga, że za bi ja -
nie do rocz ne go ba ran ka re pre zen to wa ło za bi cie pierw sze go
ba ran ka? Po pierw sze, Je go wy ja śnie nie za po śred nic twem
Chry stu sa i św. Paw ła, że do rocz na Wie cze rza Pań ska re pre -
zen tu je na sze go Ba ran ka w Je go cie le i krwi (Mat. 26:26,27;
Mar. 14:22-24; Łuk. 22:19,20; 1 Kor. 11:23-29). Po dru gie, wy ja -
śnie nie przez Nie go za po śred nic twem Je go nie natch nio nych
spe cjal nych rzecz ni ków, ta kich jak Be ren ga riusz z To urs, Jan
Wic lif, Hul dre ich Zwin gli, Pa stor Rus sell itp. tej sa mej my śli.
Po chy le nie się i od da nie czci przez lud (w.27) przed sta wia
przy ję cie an ty ty picz nych na uk i wy ni ka ją cą z te go cześć ze
stro ny an ty ty picz ne go Izra ela. Wy ko na nie przez lud te go, co
po wie dział Moj żesz i Aaron (w.28), jest ty pem wy ko na nia
przez an ty ty picz ny Izra el an ty ty pów te go, co Izra el uczy nił
w Egip cie, przy czym an ty ty picz ny Izra el uczy nił to, co Je zus
i Ko ściół w swych aspek tach na ucza nia po le ci li mu w od nie sie -
niu do an ty ty picz ne go Ba ran ka i uczty.

(43) We dług wer se tu 29, Pan osta tecz nie się gnął po naj -
wyż szy sto pień na ci sku na fa ra ona w ce lu wy zwo le nia Izra ela,
przez ze sła nie dzie sią tej pla gi na każ dy egip ski dom – śmierć
pier wo rod nych wśród lu dzi i zwie rząt. Oczy wi ście Pan prze -
ja wiał nie skwa pli wość wo bec zdra dziec kie go kró la, cier pli -
wość w re ali za cji Swe go za mie rze nia, a z po wo du opo zy cji, od -
po wied nią su ro wość w osią ga niu ce lu. By wła ści wie uświa -
do mić so bie to, co dzie sią ta pla ga ozna cza ła dla Egip cjan, mu -
si my przy po mnieć so bie, że dla lu dzi Bli skie go Wscho du pier -
wo rod ny ma o wie le więk sze zna cze nie niż wszy scy in ni człon -
ko wie ro dzi ny ra zem wzię ci. Za bi cie pier wo rod ne go by ło za -
tem nad zwy czaj do tkli we dla ro dzi ny. Stąd okrop ność dzie sią -
tej pla gi, któ ra – mo że my być pew ni – by ła bar dziej bo le sna dla
Egip cjan niż wszyst kie po zo sta łe dzie więć plag ra zem wzię -
tych. Tak jak w ty pie za czę ła się ona do kład nie o pół no cy, tak
w an ty ty pie roz po czę ła się ona do kład nie o pół no cy no cy Pa -
ru zji i Epi fa nii, któ ra mia ła swój po czą tek w je sie ni ro ku 1874,
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a skoń czy się w je sie ni ro ku 1954. Dniem, któ rym roz po czę ły
się dzia ła nia wo jen ne w oko pach, jest 21 wrze śnia 1914 ro ku.
To wła śnie po przez dzia ła nia wo jen ne w oko pach na ro dy wza -
jem nie się osła bi ły do ta kie go stop nia, że bę dą bez sil ne, by
oprzeć się cio so wi ar ma ge do nu, kie dy on na dej dzie. W ten
wy raź ny spo sób roz po czął się gniew – wiel ki ucisk – 21 wrze -
śnia 1914 ro ku, pierw sze go dnia siód me go mie sią ca, a więc
do kład nie 40 lat od po cząt ku i od koń ca roz wa ża nej obec nie
no cy o dłu go ści 80 lat. Za tem Pan w za po wie dzia nym cza sie
roz po czął za bi ja nie an ty ty picz nych pier wo rod nych z lu dzi
i zwie rząt Egip tu. Wy ja śni li śmy już an ty ty py pier wo rod nych
Egip tu z lu dzi i zwie rząt – ci pierw si przed sta wia ją no we stwo -
rze nia, a ci dru dzy czło wie czeń stwo kla sy wtó rej śmier ci. Gdy
prze mi nie gniew, nikt z nich nie po zo sta nie ży wy w swym no -
wym stwo rze niu ani w czło wie czeń stwie, tak jak nikt z ich ty -
pów („wszyst kie pier wo rod ne w zie mi Egip tu”; „i pier wo rod ne
z by dląt” – w.29) nie zo stał za cho wa ny tam tej ty picz nej no cy.

(44) Jak moż na za uwa żyć, mię dzy wy peł nie niem po da nym
w wer se cie 29, a je go za po wie dzią po da ną w 2 Moj. 11:5, na stę -
pu je zmia na wy ra że nia po da ją ce go po cho dze nie spo łecz ne tych,
któ rych pier wo rod ni zo sta li za bi ci. W za po wie dzi kon tra sty spo -
łecz ne są po da ne ja ko pier wo rod ny fa ra ona na tro nie oraz pier -
wo rod ny nie wol ni cy, któ ra jest przy żar nach – pier wo rod ny kró la
oraz pier wo rod ny nie wol ni cy naj niż sze go sta nu. Jed nak w wy -
peł nie niu kon trast wy stę pu je mię dzy pier wo rod nym kró la
a pier wo rod nym więź nia (pier wo rod ny więź nia, któ ry był
w wię zie niu – w.29). Czy wy stę pu je tu taj sprzecz ność? Z pew -
no ścią nie. Skąd więc ta zmia na? Wy ma ga jej an ty typ. Jak za -
uwa ży li śmy przy roz wa ża niu an ty ty pu 2 Moj. 11:5, nasz Pan
wy po wia dał strasz ne groź by z 2 Moj. 11:4-8 przez an ty ty picz ne -
go Aaro na od je sie ni 1913 do je sie ni 1916 ro ku i dla te go po dał je -
dy nie ta ką za po wiedź, ja ką Ko ściół w tam tym cza sie ro zu miał.
Wte dy nie ro zu mie li śmy, że w cza sie uci sku bę dzie my prze ży -
wa li trzy ma łe ska le Wie ku Ewan ge lii i że w tym cza sie po wsta -
nie ma łe kró le stwo sza ta na – ma ły an ty ty picz ny Egipt, w któ rym
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lud Bo ży zo sta nie znie wo lo ny i z któ re go ma być wy zwo lo ny
przez ma łą dzie sią tą pla gę, gdy zo sta nie już wy la ne dzie więć po -
zo sta łych ma łych plag. Dla te go mię dzy ro kiem 1913 a 1916 nie
mo gli śmy po da wać żad nych za po wie dzi w od nie sie niu do pier -
wo rod nych ma łe go kró le stwa sza ta na, prze cho dzą ce go przez
ma łą dzie sią tą pla gę (część du żej dzie sią tej pla gi), któ ra do ty czy
pier wo rod nych ma łe go Egip tu. Gdy więc po da wa li śmy za po -
wiedź dzie sią tej pla gi tuż przed ro kiem 1914 do je sie ni ro ku
1916, za po wia da li śmy dzie sią tą pla gę ja ko obej mu ją cą pier wo -
rod nych wszyst kich tych, któ rzy znaj do wa li się w za kre sie kon -
tra stów spo łecz nych i po mię dzy ni mi, ob ję tych wy ra że niem
pier wo rod ny fa ra ona oraz nie wol ni cy przy żar nach.

(45) Opi su jąc ty picz ne wy peł nie nie się dzie sią tej pla gi, Bóg
po dał ją tak, by po ka zać w ty pie, jak Je go lud bę dzie wi dział nisz -
cze nie an ty ty picz nych pier wo rod nych Egip tu. Lud Bo ży w co -
raz więk szym stop niu do strze ga, że an ty ty picz ni pier wo rod ni
Egip tu obej mu ją pier wo rod nych ma łe go kró le stwa sza ta na, ma -
łe go an ty ty picz ne go Egip tu, któ ry na co raz więk szą ska lę dzia -
ła wśród lu du praw dy po cząw szy od ro ku 1917, znie wa la jąc
go. Wy ra że nie „pier wo rod ny więź nia, któ ry był w wię zie niu” do -
ty czy wła śnie pier wo rod nych ma łe go Egip tu. Za uważ my,
na czym to po le ga i jak na le ży to ro zu mieć. W sym bo lach bi blij -
nych człon ko wie Wiel kiej Kom pa nii są, mię dzy in ny mi, po ka -
za ni ja ko sku ci kaj da na mi więź nio wie w ciem nym lo chu (Ps.
107:10,14,16). Tę sa mą myśl su ge ru je Ps. 79:11, pra wi dło wo prze -
tłu ma czo ny przez dra Youn ga: „Niech przyj dzie przed ob li cze
two je na rze ka nie więź nia [Wiel kiej Kom pa nii] (...) po zo staw sy -
nów śmier ci [kla sę wtó rej śmier ci]”. Je śli Ps. 102:21 zo sta nie po -
praw nie prze tłu ma czo ny w je go dru gim zda niu – „otwo rzył
[w ce lu wkro cze nia w bra my śmier ci] sy nom śmier ci” – oka że
się, że wer se ty 21-23 trak tu ją o sze ściu kla sach: Wiel kiej Kom pa -
nii [„wię zień”], kla sie wtó rej śmier ci [„sy no wie śmier ci”], Ma lucz -
kim Stad ku [„Sy jon”], Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych
[„Je ru za lem”] oraz kla sie re sty tu cyj nej [„na ro dy, czy li kró le -
stwa”]. Wer set 21 po twier dza za tem, że o Wiel kiej Kom pa nii jest
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mo wa ja ko o więź niach. Jest to tak że my ślą Żyd. 2:15: „po wszy -
stek czas ży wo ta pod le gli by li nie wo li” (Ps. 69:34).

(46) Za tem wy ra że nie „wię zień, któ ry był w wię zie niu” od -
no si się do Wiel kiej Kom pa nii (w.29). Pa mię ta jąc o tym, że cho -
ciaż przez ca ły Wiek Ewan ge lii by li utra cju sze ko ron, a Wiel ka
Kom pa nia ja ko kla sa po ja wia się do pie ro w cza sie uci sku – Epi -
fa nii (Obj. 7:9; 2 Tym. 4:1) – wi dzi my, że do pie ro od ro ku 1917
mógł po ja wić się „wię zień, któ ry był w wię zie niu” – Wiel ka
Kom pa nia. Kim są pier wo rod ni te go więź nia? Bę dą cy no wy mi
stwo rze nia mi przy wód cy Wiel kiej Kom pa nii, któ rzy wpro wa -
dzi li człon ków tej kla sy w błąd – ci fał szy wi na uczy cie le, któ ry
są po ka za ni w ty pie przez Abi hu [w B.G. Abi ju] (Cie nie Przy byt -
ku, str. 119; zob. przy pis w wy da niach po cząw szy od ro ku 1910
i przez kil ka lat po śmier ci na sze go Pa sto ra); bę dą cy no wy mi
stwo rze nia mi człon ko wie an ty ty picz ne go Jam bre sa (2 Tym. 3:1-
9) oraz bę dą cy no wy mi stwo rze nia mi człon ko wie szó ste go mę -
ża z bro nią ku za bi ja niu (Ezech. 9:6,7; 1 Kor. 3:17). To oni są
pier wo rod ny mi ma łe go Egip tu i to oni gi ną ra zem z pier wo rod -
ny mi wiel kie go (an ty ty picz ne go) Egip tu, ja ko an ty typ pier wo -
rod ne go więź nia, któ ry był w wię zie niu. Za tem w tym okre sie,
mię dzy ro kiem 1914 a 1954, na wie ki prze sta ną ist nieć wszy scy
jesz cze ży ją cy prze sie wa cze wśród no wych stwo rzeń z pię ciu
prze sie wań oraz wszy scy prze sie wa cze wśród no wych stwo rzeń
z szó ste go prze sie wa nia. Tak więc na wie ki prze sta ną ist nieć nie
tyl ko jesz cze ży ją cy spło dze ni z Du cha prze sie wa cze prze ciw ko
oku po wi i ofie rze za grzech, lecz tak że jesz cze ży ją cy spło dze ni
z Du cha prze sie wa cze z czte rech po zo sta łych prze sie wań: no we
stwo rze nia, któ re w Pa ru zji – an ty ty picz ny Nadab – ofia ro wa ły
przed Pa nem ob cy ogień i prze ży ły do okre su Epi fa nii, a tak że
no we stwo rze nia, któ re ofia ru ją przed Pa nem ob cy ogień w Epi -
fa nii – an ty ty picz ny Abi hu. No we stwo rze nia ofia ru ją ce ob cy
ogień po pa dły w strasz ny stan. Po win ni śmy oba wiać się i drżeć,
aby śmy – pi ja ni od błę du (3 Moj. 10:1,2,8-11) – aro ganc ko nie sta -
wa li przed Pa nem, nie zaj mo wa li się spra wa mi Pa na, z ob cym
ogniem – fał szy wy mi dok try na mi, w na szych ka dziel ni cach
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– tek stach bi blij nych. Trwa nie w ta kim po stę po wa niu ozna cza
bo wiem śmierć no we go stwo rze nia oraz czło wie czeń stwa, któ -
re w ta kim przy pad ku zo sta je po zba wio ne spra wie dli wo ści
Chry stu sa. Strasz ną rze czą jest wpaść w rę ce Bo ga ży we go (Żyd.
10:31). Jak Aaron i je go wier ni sy no wie, strzeż my się i odłą czaj -
my od ta kich, po zo sta jąc w Świąt ni cy (3 Moj. 10:6,7). 

(47) Po nie waż za bi cie pier wo rod nych mia ło miej sce o pół no -
cy, gdy lu dzie za zwy czaj śpią, wsta nie fa ra ona i je go urzęd ni -
ków (sług i wszyst kich Egip cjan – w.30) naj wy raź niej od no si się
do ich wsta nia z łó żek. Jak że strasz ny wi dok wów czas uj rze li
– mar twych wszyst kich swych pier wo rod nych! Przed sta wia to
sza ta na, du cho wych i ludz kich urzęd ni ków je go kró le stwa oraz
wszyst kich in nych lu dzi po zo sta ją cych w har mo nii z kró le -
stwem sza ta na, któ rzy naj pierw uświa do mi li so bie uśmier ce nie
an ty ty picz nych pier wo rod nych, a na stęp nie do wie dzie li się, że
ta śmierć jest wiecz na. Ja ko część an ty ty pu wiel kie go krzy ku fa -
ra ona, je go urzęd ni ków i po zo sta łych Egip cjan, w chrze ści jań -
stwie na stał już wiel ki płacz z po wo du czę ścio we go za bi cia an -
ty ty picz nych pier wo rod nych po przez woj nę i na stę pu ją ce
po niej nie ko rzyst ne wy da rze nia. Ja ko ilu stra cję mo że my przy -
to czyć śmierć pa pie ża Piu sa IX, któ ry zaj mo wał pa pie ski tron
w cza sie wy bu chu I fa zy woj ny świa to wej. Za bi cie tak wie lu
człon ków je go ko ścio ła tak bar dzo go za smu ci ło, że do pro wa dzi -
ło do je go śmier ci. Pa pi ści opła ki wa li ten stan rze czy, lecz ich
płacz bę dzie o wie le więk szy, gdy do wie dzą się, że ja ko część
pier wo rod ne go fa ra ona, umarł on na za wsze. In ne te go przy kła -
dy moż na za uwa żyć w ma so wym mor do wa niu człon ków hie -
rar chii gre ko i rzym sko ka to lic kiej przez miesz kań ców Związ ku
So wiec kie go, co by ło po wo dem wiel kie go pła czu wśród ich
współ wy znaw ców. Ilu stra cję ta kie go opła ki wa nia moż na za -
uwa żyć w la men tach obec ne go pa pie ża i je go współ wy znaw -
ców w rzym skiej hie rar chii, ka płań stwie i la ika cie. Tru dy ży cia
wyż szej hie rar chii rzym skiej, grec kiej i an gli kań skiej, w znacz -
nym stop niu spo wo do wa ne woj ną i wa run ka mi po wo jen ny mi,
za bi ja ją ich w co raz więk szej licz bie. W pew nym stop niu do ty -
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czy to tak że przy wód ców wszyst kich in nych de no mi na cji,
wśród któ rych jest wie lu pier wo rod nych. Wszyst kie ta kie przy -
pad ki wy wo łu ją wiel ki smu tek sza ta na, urzęd ni ków je go kró le -
stwa oraz po zo sta łych an ty ty picz nych Egip cjan, a jesz cze więk -
szy smu tek wy wo ła ją wte dy, gdy do wie dzą się, iż umar li oni
na za wsze. Jak do tąd, wi dzi my za tem po czą tek wy mie rza nia an -
ty ty picz nej dzie sią tej pla gi z to wa rzy szą cym jej pła czem. 

(48) Lecz jest to je dy nie po czą tek. To, że wy wo łu je ona
mniej sze wra że nie, niż bę dzie to mia ło miej sce w nie da le kiej
przy szło ści, jest wy ni kiem te go, że nie do szło jesz cze do bar dziej
wy raź ne go dzia ła nia an ty ty picz nej dzie sią tej pla gi. Bę dzie to
zde cy do wa nie bar dziej wy raź ne w trzę sie niu zie mi, kie dy nie
bę dzie żad nej uciecz ki dla pa ste rzy i prze wod ni ków sta da (Jer.
25:31-38). Wszyst kie no we stwo rze nia wśród tych, któ rzy na le -
żą do an ty ty picz nych egip skich pier wo rod nych, wej dą w stan
wtó rej śmier ci, gdy zo sta ną za bi ci (Iz. 65:11-15). Jest to na kil ka
spo so bów po ka za ne w ob ra zie Je hu do ty czą cym sym bo licz ne -
go trzę sie nia zie mi, np. oba le nie Je za be li obej mu je znisz cze nie
pa pie skiej hie rar chii oraz spło dzo nych z Du cha wo dzów jej ob -
ra zu (2 Król. 9:30-37; Obj. 14:9-11). Ten dru gi cy tat mię dzy in ny -
mi su ge ru je tak że wiel ki płacz an ty ty picz nych Egip cjan z po wo -
du śmier ci ich pier wo rod nych. In ny przy kład wi dzi my w 2 Król.
10. Ci, o za bi ciu któ rych mó wi ten roz dział, są ty pem róż nych
grup, wśród któ rych znaj du je się wie lu pier wo rod nych an ty ty -
picz ne go Egip tu, choć wśród tych grup jest oczy wi ście wie lu,
któ rzy nie na le żą do pier wo rod nych. Więk szość pier wo rod -
nych an ty ty picz ne go Egip tu zo sta nie znisz czo na w sym bo licz -
nym trzę sie niu zie mi, po nie waż ma ono znisz czyć kró le stwo sza -
ta na, ja kie ist nie je obec nie w pań stwie, ko ście le i ka pi ta le. Znisz -
cze nie ta kie z ko niecz no ści obej mie więk szość pier wo rod nych
an ty ty picz ne go Egip tu, po nie waż sta no wią oni znacz ną część
pa ste rzy i prze wod ni ków sta da z Jer. 25:34-38. To, że płacz
nad ty mi pier wo rod ny mi bę dzie wiel ki mo że my wy wnio sko -
wać nie tyl ko z wer se tu 30, lecz tak że z Obj. 18, gdzie znacz -
na część opi sa ne go tam opła ki wa nia do ty czy tych pier wo rod -
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nych. Bę dzie on po wszech ny – w każ dym kra ju i de no mi na cji
wiel kie go i ma łe go Ba bi lo nu oraz w je go wszyst kich ary sto kra -
cjach, „bo nie by ło do mu, w któ rym nie by ło by umar łe go” (w.30).

(49) Wer set 31 po ka zu je ża ło sną ka pi tu la cję fa ra ona. Sprze -
ci wia jąc się wy zwo le niu Izra ela, był nie zwy kle upar ty. Je śli kto -
kol wiek uwa ża, choć by upar cie i moc no, że bę dzie prze ciw sta -
wiał się mą drym, spra wie dli wym i peł nym mi ło ści roz ka zom
i ce lom Je ho wy, osta tecz nie mu si upaść przed Je go mo cą. Je ho -
wa jest Tym, któ re mu szyb ko na le ży się pod po rząd ko wać,
w prze ciw nym bo wiem ra zie trze ba bę dzie się ugiąć przed Je go
prze moż ną mo cą, o czym prze ko nał się fa ra on, ku nie wy po wie -
dzia ne mu smut ko wi swo je mu i swo je go lu du. Jak że tchórz li wa
by ła je go ka pi tu la cja; jak że po śpiesz nie po cio sie dzie sią tej pla -
gi – tej sa mej no cy (w.31) – za bie gał o roz mo wę z po słań ca mi Bo -
ga, któ rych wcze śniej trak to wał z ta ką po gar dą, ob łu dą i lek ce -
wa że niem! Je go ka pi tu la cja by ła zu peł na – wszy scy Izra eli ci
mo gli odejść i za brać ca ły swój do by tek; co wię cej, mo gli za brać,
co chcie li, mo gli słu żyć Je ho wie, tak jak wcze śniej żą da li Moj żesz
i Aaron, je śli tyl ko odej dą spo śród je go lu du! W ten spo sób mie -
li wy świad czyć mu do bro („W ten spo sób po bło go sła wi cie też
mnie” – w.32; zob. Young i Ro ther ham). W an ty ty pie, w cza sie
tej no cy, tj. od 1914 do 1954 ro ku, w mia rę jak je go kró le stwo bę -
dzie się roz pa dać, a je go pier wo rod ni – pa pie ska hie rar chia
– oraz pier wo rod ni w każ dym in nym an ty ty picz nym egip skim
do mu bę dą umie rać, sza tan prze sta nie uci skać lud Bo ży, za -
rów no w od nie sie niu do je go czło wie czeń stwa, jak i no wych
stwo rzeń, zga dza jąc się na to, by uży wał on ich dla Bo skiej
chwa ły, i wy pę dzi go spo śród swo je go lu du. Mia ło to swój po -
czą tek w prze śla do wa niu lu du Pa na w Eu ro pie, któ ry nie chciał
pod dać się mi li ta ry zmo wi i prze śla do wa nia mi zo stał wy pę dzo -
ny spo śród an ty ty picz nych Egip cjan. Do Ame ry ki do tar ło to
w ro ku 1918, do ty ka jąc osób uchy la ją cych się od służ by woj sko -
wej ze wzglę du na prze ko na nia. By ło kon ty nu owa ne w ogra ni -
cza niu an ty ty picz ne go Ja na, w krzy żo wa niu wiel kie go Je zu sa
oraz w po ku tu ją cym zło czyń cy, a nie ba wem, tuż przed,

193W y z w o l e n i e  p i e r w o r o d n y c h



a zwłasz cza w cza sie trzę sie nia zie mi, osią gnie punkt kul mi na -
cyj ny. Obec na od mo wa lu du Bo że go kła nia nia się ko ściel nic twu,
a w cza sie trzę sie nia zie mi zbroj ne go wspie ra nia kró le stwa sza -
ta na, chwie ją ce go się pod cio sa mi an ty ty picz ne go Je hu, do pro -
wa dzi sza ta na do wznie ce nia prze śla do wań prze ciw ko nie mu,
by go wy pę dzić.

(50) Udział sza ta na w prze śla do wa niu i w ten spo sób wy -
pę dze niu lu du Bo że go spo śród an ty ty picz nych Egip cjan w rze -
czy wi sto ści bę dzie za tem wy zwo le niem go z an ty ty picz ne go
Egip tu, bę dąc an ty ty pem na ka zu fa ra ona skie ro wa ne go
do Moj że sza i Aaro na: „Wstań cie, wyjdź cie z po środ ku lu du
me go, wy i sy no wie izra el scy, i idź cie i służ cie Pa nu, jak mó wi -
li ście. Weź cie też trzo dy wa sze i by dło wa sze, jak mó wi li ście,
i odejdź cie; w ten spo sób po bło go sła wi cie też mnie”. Sza tan bę -
dzie się czuł szczę śli wy z po wo du po zby cia się pod da nych,
któ rzy przy nie śli i jesz cze przy nio są je mu i je go kró le stwu tak
wie le smut ku i strat. Tak jak prze śla do wa nia w Eu ro pie w la -
tach 1915-1918, a w Ame ry ce w ro ku 1918 i po cząw szy od 1939
by ły dość sro gie, tak zgod nie z wer se ta mi 31-33 mo że my spo -
dzie wać się jesz cze gwał tow niej sze go wy bu chu prze śla do wań
po roz po czę ciu się wal ki ar ma ge do nu. Na pod sta wie wer se tu
33 („po na gla li Egip cja nie lud, aby ich od pra wić z zie mi po -
śpiesz nie”) mo że my za uwa żyć, że oby wa te le kró le stwa sza ta -
na w prze śla do wa niu idą za przy kła dem swe go kró la. Jest to
bar dzo wi docz ne w la tach 1915 do 1918 oraz po cząw szy od ro -
ku 1939. Jest to tak że wi docz ne w na szej pra cy ze stro fo wa niem
Ja na, li stem Elia sza, pra cą Ge de ona i Za cha ria sza. Prze śla do wa -
nia te wkrót ce jesz cze bar dziej się na si lą, od ci na jąc nas od urzę -
du pu blicz ne go rzecz ni ka przed roz po czę ciem się w Ame ry ce
wal ki ar ma ge do nu. Nie któ rzy z na szych bra ci ka pła nów zwią -
za nych z gru pa mi le wic ki mi tak że ma ją w tym udział. Prze śla -
do wa nia do ty ka ją tak że in nych z lu du praw dy w ru chach le -
wic kich, szcze gól nie nie któ rych z tych Le wi tów, któ rzy są
zwią za ni z pro pa gan dą To wa rzy stwa, tak jak jest to po ka za ne
przez po ku tu ją ce go zło czyń cę. Tak że i oni wkrót ce zo sta ną
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od cię ci od urzę du pu blicz ne go rzecz ni ka (śmierć po ku tu ją ce -
go zło czyń cy). Gdy jed nak do Ame ry ki do trą wal ki ar ma ge do -
nu, an ty ty picz ni Egip cja nie, moc no do tknię ci śmier cią swych
przy wód ców i stwier dziw szy, że lud Pa na nie bę dzie wspie rał
kró le stwa sza ta na, bę dą go prze śla do wać, być mo że z jesz cze
więk szą fu rią, niż czy ni li to w cza sie dwóch faz woj ny. Wska -
zu ją na to wy ra że nia „po na gla li” oraz „od pra wić z zie mi po -
śpiesz nie”. Nie mu si my się tym mar twić. Bę dzie w tym ukry -
te bło go sła wień stwo, po nie waż bę dzie to uwol nie niem nas
z an ty ty picz ne go Egip tu. Sło wa Egip cjan „Po mrze my wszy scy”
są ty pem stra chu an ty ty picz nych Egip cjan, do tknię tych śmier -
cią swych przy wód ców w uci sku, że lud Pa na swy mi dzia ła nia -
mi i za sa da mi przy go to wu je znisz cze nie dla nich wszyst kich,
gdy prócz an ty ty picz nych pier wo rod nych wie lu z nich tak że
zgi nie, cho ciaż nie śmier cią wtó rą. 

(51) Wer set 34 po ka zu je pro ste po ży wie nie, ja kie Izra eli ci za -
bra li ze so bą opusz cza jąc Egipt. Na wet nie mie li cza su upiec
chle ba. Cia sto na chleb nie zo sta ło za kwa szo ne (naj wy raź niej
kwas, za czyn, był wów czas do da wa ny do pie ro po za gnie ce niu
mą ki), lecz wciąż po zo sta wa ło jesz cze w dzie żach, for mach
do za gnia ta nia, któ re by ły owi nię te w sza ty i nie sio ne na ra mio -
nach, gdy uda wa li się na swe miej sce spo tka nia w Ra me ses
(w.37). By zro zu mieć te go an ty typ, mu si my przy po mnieć dwo -
ja kie wy cho dze nie z an ty ty picz ne go Egip tu: (1) To, któ re go do -
ko na li śmy opusz cza jąc ko ściół no mi nal ny i przy cho dząc
do praw dy, co uczy ni ło nas wol ny mi od nie wo li błę du (Kol.
1:13). W tym wy cho dze niu je ste śmy po ka za ni w Aaro nie ja ko
rzecz ni ku Moj że sza. Sza tan usi ło wał pod bić w nie wo lę grze -
chu i błę du oby dwu z nich (2 Moj. 5:4). (2) To, któ re go do ko na -
li śmy przy na szym wy zwa la niu z każ dej po zo sta ło ści kró le stwa
sza ta na, nie tyl ko z je go czę ści ko ściel nej. W oby dwu tych wy -
zwo le niach lud Bo ży wy ko nu je an ty typ wer se tu 34, jak do wie -
dzie te go wy ja śnie nie an ty ty pu. Cia sto re pre zen tu je praw dę.
For my do za gnia ta nia przed sta wia ją umy sły lu du Bo że go. Za -
gnia ta nie cia sta w for mach re pre zen tu je uczy nie nie praw dy

195W y z w o l e n i e  p i e r w o r o d n y c h



zro zu mia łą w na szych umy słach. Za wi ja nie cia sta w for mach
w sza ty Izra eli tów jest ty pem na to, jak na sze ła ski się ga ją
do umy słu i czy nią praw dę na szą wła sno ścią, szcze gól nie przez
na szą wia rę, na dzie ję, mi łość i po słu szeń stwo. Nie sie nie cia sta
i tak owi nię tych form na ra mio nach Izra eli tów ob ra zu je gło sze -
nie praw dy przez lud Pa na ja ko je go sza far stwa. Uczy ni li śmy to
wy cho dząc z kró le stwa sza ta na w pierw szym z wy żej za su ge -
ro wa nych zna czeń, a te raz czy ni my to wy cho dząc z kró le stwa
sza ta na w tym dru gim zna cze niu.

(52) Tłu ma cze nie wer se tu 35 w prze kła dzie A.V. jest błęd ne:
sło wo od da ne ja ko po ży czy li po win no być od da ne ja ko po pro si -
li, po nie waż he braj skie sło wo sha al ozna cza pro sić, a nie po ży czać.
Zo bacz R.V., A.R.V., Young, Ro ther ham, itp. Bóg dwu krot nie po -
le cił, by Izra el pro sił (nie po ży czał) o rze czy (do słow nie na czy nia)
ze sre bra i zło ta oraz o sza ty (2 Moj. 3:22; 11:2). Ze spo so bu od -
da nia te go wer se tu przez A.V. moż na by z ła two ścią wy wnio sko -
wać (co uczy ni li nie wie rzą cy), że Bóg po le cił Izra eli tom po ży czyć
te rze czy bez za mia ru ich od da nia. Bóg oczy wi ście nie jest wspól -
ni kiem tych, któ rzy wo lą coś po ży czyć na wiecz ne od da nie, niż
to ukraść! Tę trud ność moż na ła two po ko nać, je śli sło wo sha al
otrzy ma swe pra wi dło we zna cze nie – pro sić. Ca ła sy tu acja sta -
nie się ja sna, je śli zro zu mie my od no śne orien tal ne zwy cza je.
W kra jach Wscho du zwy cza jem jest, że gdy słu ga od cho dzi
z pra cy u swe go pa na, pro si go o co kol wiek chce ja ko o po że -
gnal ny dar (2 Król. 2:9,10). Je śli to moż li we, zwy czaj ten zo bo wią -
zu je pa na do da nia wszyst kie go, o co słu ga pro si. Nie speł nie nie
przez pa na ta kiej proś by jest wy kro cze niem praw nym i pod le -
ga pro ce so wi o od szko do wa nie, któ ry za wsze jest roz strzy ga ny
na ko rzyść słu gi, je śli jest on w sta nie udo wod nić, że był wy star -
cza ją co wier ny. Po ka zu je to, że od mó wie nie ta kie go da ru jest
tam uwa ża ne za rów no znacz ne z dys kre dy to wa niem i znie sła -
wie niem słu gi. Stąd wy żej przed sta wio ne pra wo. Po nie waż
Izra el z pew no ścią za słu gi wał na pew ną re kom pen sa tę za wie -
le lat nie wy na gro dzo nej służ by, Bóg po le cił mu po pro sić o za -
słu żo ny po że gnal ny dar. Z te go punk tu wi dze nia po le ce nie
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z 2 Moj. 3:22; 11:2,3 oraz je go wy peł nie nie w wer se tach 35 i 36
by ło cał ko wi cie słusz ne i roz sąd ne. Od su wa to czę sto pod no szo -
ny przez nie wie rzą cych za rzut co do mo ral nych na uk Bi blii. 

(53) Spójrz my na an ty typ wer se tów 35 i 36. Nie bę dzie to
coś cał ko wi cie no we go, po nie waż ogól ne rze czy w nich za -
war te omó wi li śmy ko men tu jąc 2 Moj. 3:22; 11:2,3. Tu taj ma -
my przed sta wio ne wy peł nie nie się tych po le ceń ja ko hi sto -
rycz nych fak tów, tak jak po ka zu ją to wer se ty 35 i 36 („sy no -
wie izra el scy uczy ni li we dług roz ka za nia Moj że szo we go”, tj.
jak zo sta ło to po da ne w 2 Moj. 3:22; 11:2,3). Jak za uwa ży li śmy
wte dy, wy ro by (do słow nie na czy nia) ze sre bra i zło ta re pre -
zen tu ją Bo skie praw dy (1 Kor. 3:12), któ re an ty ty picz ni Izra -
eli ci wy do by wa li z wy znań, pism, wy kła dów i roz mów an ty -
ty picz nych Egip cjan przez od rzu ca nie wy stę pu ją cych tam
błę dów oraz har mo ni zo wa nie prawd sa mych z so bą i z in ny -
mi praw da mi. Głów ny mi tak wy do by ty mi praw da mi by ło
dwa na ście sza far skich dok tryn dwu na stu de no mi na cji chrze -
ści jań stwa. Nie któ re in ne spo śród nich to czę ścio we praw dy
na ucza ne, a na stęp nie przez roż ne de no mi na cje prze ciw sta -
wia ne so bie na wza jem, ta kie jak dok try ny wol nej ła ski ar mi -
nian i kal wi ni stycz ne go wy bo ru, któ re zo sta ły zhar mo ni zo -
wa ne przez od rzu ce nie z nich sek ciar skich błę dów z ni mi
zwią za nych oraz przez przy pi sa nie ich dzia ła nia do róż nych
dys pen sa cji i wy ka za nie ich praw dzi we go wza jem ne go
związ ku; dok try na uni wer sa li stów na te mat wiecz ne go zba -
wie nia dla wszyst kich oraz ewan ge lic kie wiecz ne zba wie nie
przez igno ran cję dla po gan, nie mow ląt i osób cho rych umy -
sło wo, któ re zo sta ły zhar mo ni zo wa ne przez od rzu ce nie ich
błę dów oraz przy pi sa nie pierw szej dok try ny do po wszech ne -
go zba wie nia z Ada mo we go po tę pie nia, a dru giej – do pró by
dla wszyst kich nie wy bra nych w Ty siąc le ciu; uni ta riań ska teo -
ria, że Je zus był zwy kłym czło wie kiem, oraz „or to dok syj na”
teo ria oso by Je zu sa ja ko bo ga -czło wie ka, któ re zo sta ły zhar -
mo ni zo wa ne przez od rzu ce nie błę dów z oby dwu i przez
przy pi sa nie od dziel nych i róż nych na tur przed -ludz kie mu,
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ludz kie mu i po -ludz kie mu sta no wi Je zu sa. Po przez spo ry
z an ty ty picz ny mi Egip cja na mi lud praw dy wy do był wie le
in nych klej no tów Bo skiej praw dy z re li gij nych, po li tycz nych,
spo łecz nych, fi nan so wych itp. po glą dów Egip cjan. Lud praw -
dy pro sił o nie przez wda wa nie się w spo ry z an ty ty picz ny -
mi Egip cja na mi. Wie le z nich zo sta ło zdo by tych w cza sie
pierw sze go ude rze nia Jor da nu; jesz cze wię cej zdo by to od te -
go cza su, cze go do wo dem są ła my Te raź niej szej Praw dy, np.
z punk tu wi dze nia in ne go ty pu, w od sła nia niu an ty ty picz -
nych na czyń w po sta ci ba dań ję zy ko wych, in ter pre ta cyj nych,
hi sto rycz nych i sys te ma tycz nych, któ re by ły nie sio ne przez
Le wi tów pod przy kry ciem. Jak moż na za uwa żyć, an ty typ
sku pia się w tej spra wie na skoń czo nym ob ra zie, co do ty czy
tak że pro sze nia o an ty ty picz ne sza ty. Jest to zwy cza jo wa re -
gu ła ty pów Bi blii, cho ciaż czę sto sku pia się ona na po cząt kach
an ty ty pu. W isto cie, pro sze nie o wy ro by ze sre bra i zło ta oraz
o sza ty w an ty ty pie roz po czę ło się wraz z cza sem żę cia. Jed -
nak typ sku pia się tu taj na skoń czo nym ob ra zie, któ ry na le -
ży do Epi fa nii, cho ciaż obej mu je on tak że to, co w tym wzglę -
dzie zro bio no w cza sie Pa ru zji, przy opusz cza niu ko ściel nej
czę ści sym bo licz ne go Egip tu – przy pierw szym wy cho dze niu.

(54) Pro sze nie o sza ty przed sta wia po stę po wa nie an ty ty -
picz nych Izra eli tów usil nie sta ra ją cych się oka zy wać ła ski Du -
cha w kon tak tach z an ty ty picz ny mi Egip cja na mi, szcze gól nie
gdy kon tak ty te są mniej lub bar dziej do świad cza ją ce. An ty ty -
picz ni Egip cja nie nie apro bu ją po stę po wa nia, ja kie go wier -
ność praw dzie wy ma ga od an ty ty picz nych Izra eli tów. Ten
brak apro ba ty oka zu ją po przez my śli, mo ty wy, spoj rze nia, sło -
wa i czy ny, mniej lub bar dziej wro gie go i prze śla dow cze go
cha rak te ru. Nie kie dy ma to miej sce w ro dzi nie, wśród przy ja -
ciół, w re la cjach spo łecz nych, po li tycz nych, biz ne so wych, za -
wo do wych i ko ściel nych. W tych róż no rod nych związ kach
an ty ty picz ni Egip cja nie w mniej szym lub więk szym stop niu
sprze ci wia ją się an ty ty picz nym Izra eli tom przez po tę pia nie,
spo ry, oskar że nia, pięt no wa nie, wy szy dza nie, nie na wiść, eks -
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ko mu ni ki, oszczer stwa, fał szy we przed sta wia nie, boj ko to wa -
nie, wy ob co wa nie ze spo łe czeń stwa, prze śla do wa nia, grze -
chy, błę dy, sa mo lub stwo, świa to wość, ucisk i prze moc. Usil nie
sta ra jąc się oka zy wać Du cha Pań skie go wśród tych i in nych ro -
dza jów zła oraz zno sząc je cier pli wie, uprzej mie, w ci cho ści,
nie skwa pli wie, z wy ro zu mia ło ścią, prze ba cze niem i ła god no -
ścią, pro szą Egip cjan o sym bo licz ne sza ty – ła ski (Kol. 3:12;
1 Pio tra 5:5; Iz. 61:10; Obj. 3:18). Gdy an ty ty picz ni Izra eli ci są
wier ni w usil nym sta ra niu się, by oka zać Du cha Pań skie go
wśród te go zła i prak ty ku ją ta ką wier ność, na by wa ją, wy gła -
dza ją, wzmac nia ją, rów no wa żą i kry sta li zu ją te ła ski w so bie.
Ta kie usil ne sta ra nia oka zy wa nia Du cha Pa na są an ty ty pem
pro sze nia Egip cjan przez Izra eli tów o sza ty. Zdo by cie tych
łask jest po ka za ne w Izra eli tach otrzy mu ją cych sza ty od Egip -
cjan, na to miast wy rzą dza nie te go zła przez an ty ty picz nych
Egip cjan wo bec an ty ty picz nych Izra eli tów jest an ty ty pem da -
wa nia ich przez Egip cjan.

(55) Dro dzy bra cia! Je śli tyl ko spoj rzy my na na sze sro gie
do świad cze nia ze zwie dzio ny mi słu ga mi sza ta na ja ko na spo -
sob no ści zdo by wa nia od nich Bo skiej praw dy oraz łask, otrzy -
ma my po moc, by żar li wie pra gnąć ta kich zdo by czy z tych do -
świad czeń oraz by przyj mo wać je w Du chu Pa na. W ten spo -
sób otrzy ma my sym bo licz ne przed mio ty ze zło ta i sre bra oraz
sza ty. Spójrz my na te do świad cze nia z te go punk tu wi dze nia
i od po wied nio po stę puj my w ich trak cie, a wyj dzie my z nich
wiel ce wzbo ga ce ni du cho wo. Ta oko licz ność po wstrzy ma nas
przed szem ra niem i na rze ka niem wśród ta kich do świad czeń
i po zwo li nam przyj mo wać je ra do śnie (1 Pio tra 4:12-14). Po stę -
pu jąc tak, uczy ni my (w.35) „we dług roz ka za nia [an ty ty picz ne -
go] Moj że sza”, na sze go Pa na! Ale czy nasz Pan Je zus udzie lił
nam ta kie go po le ce nia w cza sie Pa ru zji i do tych cza so wej czę -
ści Epi fa nii? O tak. Znaj du je my je w ar ty ku łach Straż ni cy oraz
Te raź niej szej Praw dy, trak tu ją cych o roz wi ja niu cha rak te ru
wśród sro gich do świad czeń ze stro ny świa ta, w od no śnych
ka za niach, to mach, szcze gól nie to mie VI, wy kła dach piel grzy -
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mów, na ukach star szych oraz we wza jem nych roz mo wach lu -
du Pa na. Czy pro si li śmy o ta kie sym bo licz ne zło to, sre bro i sza -
ty od an ty ty picz nych Egip cjan? Tak, o czym wszy scy z nas
wie my na pod sta wie licz nych do świad czeń. Czy otrzy ma li -
śmy to sym bo licz ne zło to, sre bro i sza ty? Tak, w do kład nej
pro por cji do te go, na ile pra gnę li śmy roz wi jać i oka zy wać Du -
cha Pa na i na ile wy ko na li śmy to w prak ty ce w na szych trud -
nych do świad cze niach z an ty ty picz ny mi Egip cja na mi. Czy
po za otrzy ma niem tych cen nych rze czy w cza sie Pa ru zji
w szcze gól ny spo sób otrzy mu je my je od du żych i ma łych an -
ty ty picz nych Egip cjan w Epi fa nii, po cząw szy od ro ku 1915, jak
po ka zu je to typ? Oczy wi ście, że tak. I bę dzie tak na dal w mia -
rę po stę po wa nia Epi fa nii, szcze gól nie w do świad cze niach, ja -
kie są tuż przed na mi, oraz w tych, ja kie przyj dą w cza sie wal -
ki ar ma ge do nu. Wi dzi my więc rze czy wi ste wy peł nie nie się
te go ty pu, i to we wła ści wym cza sie.

(56) Oma wia jąc 2 Moj. 11:3, po da li śmy ja ko za po wiedź an -
ty typ pierw sze go zda nia wer se tu 36 i dla te go po wstrzy ma my
się od dal szych ko men ta rzy na je go te mat. Na stęp ne zda nie
(zob. tłu ma cze nie dra Youn ga) po win no być od da ne na stę pu -
ją co: „Oni [Egip cja nie] spra wi li, że [Izra eli ci] pro si li [o przed -
mio ty]”. W ty pie Egip cja nie tak bar dzo chcie li po zbyć się Izra -
eli tów, że ocho czo za chę ca li ich, by pro si li o wszyst ko, co
chcie li. Chęt ni do na by wa nia w spo sób cha rak te ry stycz ny
dla Ży dów, pro si li oni o bar dzo wie le – im wię cej tym le piej!
Ro zu mie my, że w an ty ty pie wiel ka nie chęć do an ty ty picz -
nych Izra eli tów ze stro ny an ty ty picz nych Egip cjan po bu dza
ich do drę cze nia tych pierw szych tak ocho czo i tak do tkli wie,
że wzbu dza to w an ty ty picz nych Izra eli tach tym więk sze
pra gnie nie znacz nych ilo ści Bo skiej praw dy oraz wie lu łask,
tak by mo gli przy jąć zwią za ne z tym do świad cze nia wła ści -
wie, w du chu Pa na. W ten spo sób an ty ty picz ni Egip cja nie po -
bu dza li an ty ty picz nych Izra eli tów, by pro si li o sym bo licz ne
zło to, sre bro i sza ty. Z te go też po wo du pra gnie nia Izra eli tów
sta wa ły się wiel kie, tak że pro si li o znacz ne ilo ści sym bo licz -
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ne go zło ta, sre bra i szat. Izra eli ci po pro si li o tak wie le ty picz -
nych kosz tow no ści, że złu pi li (w.36) Egip cjan. To, że otrzy ma -
li od Egip cjan bar dzo du że ich ilo ści, ła two mo że my za uwa -
żyć mię dzy in ny mi na pod sta wie wiel kiej ob fi to ści zło ta, sre -
bra i szat, ja kie Izra eli ci, któ rzy ja ko nie wol ni cy by li zu bo że -
ni, jesz cze w tym sa mym ro ku prze ka za li na Przy by tek, je go
sprzę ty, na czy nia i in ne wy po sa że nie. W an ty ty pie oczy wi ście
ma miej sce łu pie nie an ty ty picz nych Egip cjan z sym bo licz ne -
go zło ta, sre bra i szat. Co po zo sta je z wy znań, pism, wy kła -
dów i roz mów an ty ty picz nych Egip cjan, gdy lud Bo ży usu -
nie stam tąd Bo ską praw dę? Nic, prócz śmie ci i od pa dów.
Gdy je dy na war to ścio wa rzecz zo sta nie od nich za bra na, po -
zo sta ją bez ja kiej kol wiek war to ści, a wła śnie to jest łu pie -
niem umy słów an ty ty picz nych Egip cjan, któ rzy od rzu ca jąc
swe kre do wy zna nia wia ry itp. wsku tek ata ków praw dy
w sze ściu prze sie wa niach do wo dzą, iż jest to fak tem.

(57) W ich ser cach na tu ral nie do bre ce chy zo sta ły po mie -
sza ne z ce cha mi zły mi, gdyż w każ dym nor mal nym czło wie -
ku wciąż po zo sta ją pew ne śla dy Bo skie go ob ra zu. Ich kre -
do wy zna nia wia ry, pi sma, wy kła dy i roz mo wy by ły po łą cze -
niem praw dy i błę du, za nim zo sta ły one roz dzie lo ne przez lud
Pa na, w wy ni ku cze go an ty ty picz ni Egip cja nie tra ci li swą
praw dę, a za trzy my wa li błąd, co moż na za uwa żyć na pod sta -
wie wpły wu, ja ki prze sie wa nia ma ją na nich w świąt ni cy,
na dzie dziń cu i w mie ście (Ezech. 9). Po dob nie, gdy po stę pu -
ją, my ślą, od czu wa ją i mó wią grzesz nie, sa mo lub nie i zgod nie
z du chem te go świa ta prze ciw ko lu do wi Bo że mu, stop nio wo
i co raz bar dziej tra cą ze swo ich serc do bre ce chy, aż w koń cu
zo sta ją złu pie ni z na tu ral nych łask, któ re kie dyś czy ni ły ich
mniej lub bar dziej „za cny mi ludź mi te go świa ta”. An ty ty picz -
ni Izra eli ci, przez wier ność za sa dom i Du cho wi Pa na, po stę pu -
ją w ten spo sób, że po bu dza ją ser ca an ty ty picz nych Egip cjan
do nie go dzi we go po stę po wa nia wo bec nas, co wszy scy od czu -
wa my z do świad cze nia. Wie lu mę żów czy wie le żon, przy ja -
ciół czy zna jo mych, osób du chow nych czy świec kich, urzęd -
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ni ków pań stwo wych czy osób pry wat nych, pra co daw ców czy
pra cow ni ków w swo jej zło śli wej opo zy cji wo bec wier ne go
po stę po wa nia świę tych Bo żych tak osła bi ło na tu ral ną do broć,
ja ka w nich by ła, że nie mal cał ko wi cie ją za tra ci li! W ten spo -
sób da li do wód, że zo sta li „złu pie ni”, na to miast wier ni an ty -
ty picz ni Izra eli ci przez te do świad cze nia zo sta li wiel ce wzbo -
ga ce ni w cha rak te rze, po nie waż zo sta li wła ści wie wy ćwi cze -
ni. Ta oko licz ność po win na po bu dzić nas do li to ści, a nie
do ura zy wo bec an ty ty picz nych Egip cjan. Wzbo ga ce ni przez
te trud ne do świad cze nia, mo że my so bie z po wo dze niem na to
po zwo lić, po nie waż oni, zu bo że ni przez swe po stę po wa nie, są
na praw dę bied ni. Lek cja, ja kiej po win ni śmy się na uczyć
z wer se tów 35 i 36, jest ta ka, by pro sić an ty ty picz nych Egip cjan
o bar dzo du że ilo ści sym bo licz ne go zło ta, sre bra i szat, któ rych
ich zło śli wy duch wo bec nas z chę cią nam udzie li, aby się nas
po zbyć, po nie waż już sa ma na sza obec ność po śród nich jest
za gro że niem i obrzy dze niem dla nich. Chwa ła niech bę dzie
Bo gu, od któ re go po cho dzą wszel kie bło go sła wień stwa i któ -
re go mą drość, mi łość, moc i spra wie dli wość w ten spo sób wy -
pra co wu je dla nas tak wie le do bra. 

(58) Te raz za czy na się wyj ście Izra ela (2 Moj. 12:27). Jak moż -
na za uwa żyć, dro ga exo du su Izra ela z Egip tu po da na jest w eta -
pach (w.37; 2 Moj. 13:20), a kraj opu ści li do pie ro wte dy, gdy we -
szli na pu sty nię, po wyj ściu z Etam. Zgro ma dze nie się w Ra me -
ses (zro dzo ny ze słoń ca) na le ża ło do ich pierw sze go wyj ścia, na -
to miast odej ście z te go miej sca do Su chot, a po tem do Etam na -
le ża ło do dru gie go wyj ścia. Jak pa mię ta my, po wy żej – aka pit 51
– roz róż ni li śmy dwa ro dza je wy cho dze nia z an ty ty picz ne go
Egip tu: (1) na sze wyj ście z no mi nal ne go ko ścio ła lub świa ta
i przyj ście do praw dy w cza sie Żę cia lub Po kło sia; oraz (2) na sze
opusz cza nie każ dej po zo sta ło ści kró le stwa sza ta na, co roz po czę -
ło się w An glii w 1915 ro ku, a w Ame ry ce w ro ku 1918, a skoń -
czy za raz po za koń cze niu się uci sku Ja ku ba. Zgro ma dze nie się
w Ra me ses (zro dzo ny ze słoń ca: stan roz wi nię cia przez praw dę Pa -
ru zji, roz wi ja ją cą Ma lucz kie Stad ko) przed sta wia opusz cze nie
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przez nas w Pa ru zji ko ścio ła no mi nal ne go (mia sta) lub świa ta
(po la) i przyj ście do praw dy Pa ru zji. Zgro ma dze nie się w Ra me -
ses jest za tem ty pem na sze go wy zwo le nia w Pa ru zji z pew nych
za ry sów kró le stwa sza ta na, szcze gól nie z je go za ry sów re li gij -
nych, oraz na sze go przyj ścia do praw dy do ko nu ją cej żę cia. Tak
jak Ra me ses by ło w ty pie tyl ko miej scem spo tka nia dla cie le sne -
go Izra ela, tak przyj ście do praw dy Pa ru zji by ło za tem je dy nie
miej scem spo tka nia w wy zwa la niu nas z kró le stwa sza ta na,
uwal nia jąc nas szcze gól nie z uci sku błę du te go kró le stwa, z po -
mi nię ciem in nych form je go uci ska nia. 

(59) Su chot (na mio ty) przed sta wia stan To wa rzy stwa (Sędz.
8:5-7,13-16), w któ re go kie run ku wszy scy ma sze ro wa li śmy
od Pas chy 1916, po ze bra niu w Po kło siu ostat nie go człon ka, do -
cho dząc do te go sta nu 16 paź dzier ni ka 1916, gdy nasz Pa stor
po raz ostat ni opu ścił Be tel. Oczy wi ście, to przed nia straż do tar -
ła do te go miej sca w tym dniu, tak jak tyl na straż do tar ła do an -
ty ty picz ne go Ra me ses 18 kwiet nia 1916 ro ku. In ni w róż nym cza -
sie póź niej do cho dzi li do Su chot. Po dróż do Ra me ses przed sta -
wia nasz roz wój w wie dzy, ła sce i służ bie, gdy zbli ża li śmy się
i wcho dzi li śmy do gro na lu du praw dy Żni wa. Po dróż w kie run -
ku Su chot re pre zen tu je nasz wzrost w wie dzy, ła sce i służ bie
w cza sie zbli ża nia się do wa run ków To wa rzy stwa, na to miast po -
byt w tych dwóch miej scach jest ty pem do świad czeń, przez ja kie
prze cho dzi li śmy w tych dwóch sta nach, np. nasz po byt w an ty -
ty picz nym Ra me ses ce cho wał się do świad cze nia mi zwią za ny mi
z pię cio ma prze sie wa nia mi, a po byt w Su chot był an ty ty pem do -
świad czeń zwią za nych ze śmier cią br. Rus sel la oraz póź niej szy -
mi kło po ta mi, pro wa dzą cy mi do opusz cze nia To wa rzy stwa.
Na pod sta wie te go oczy wi ste jest, że tak dłu go, jak dłu go ci, któ -
rzy nie na le żą do an ty ty picz ne go Su chot, tj. Me ra ry ci Ma che le go,
wciąż tam po zo sta ją, nie wszy scy stam tąd wy ru szą. Być mo że
wszy scy po dej mą tę po dróż przed wal ką ar ma ge do nu, z wy jąt -
kiem stron ni czych zwo len ni ków To wa rzy stwa, któ rzy po zo sta -
ną tam aż do śmier ci an ty ty picz ne go Eli ze usza, kie dy to spo dzie -
wa my się peł ne go usta le nia 60 grup le wic kich. Pierw szy, któ ry
opu ścił to miej sce, uczy nił to 27 czerw ca 1917 ro ku. Po dróż z Su -

203W y z w o l e n i e  p i e r w o r o d n y c h



chot do Etam nie jest opi sa na w wer se cie 37. Dla peł ne go ob ra zu
omó wi my ją jed nak tu taj, tak jak jest ona po da na w 2 Moj. 13:20.
Po dróż z Su chot do Etam (gra ni ca mo rza) przed sta wia po stęp
w ła sce, wie dzy i służ bie, nie zbęd ny dla każ de go, kto chce zna -
leźć swo je miej sce w Epi fa nii. An ty ty picz ne Etam, osią gnię te
przez wszyst kich z wy jąt kiem stron ni czych zwo len ni ków To -
wa rzy stwa do cza su, gdy ludz kość sta nie się sym bo licz nym hu -
czą cym mo rzem re wo lu cji, jest ty pem w peł ni roz dzie lo ne go sta -
nu lu du Pa na ja ko jed nej gru py Ka pła nów i 60 grup Le wi tów,
przy czym każ da gru pa bę dzie mia ła swo je usta lo ne miej sce,
w wy ni ku cze go roz dzie le nie zo sta nie za koń czo ne. Prze by wa nie
w Etam re pre zen tu je do świad cze nia, przez ja kie prze cho dzi każ -
dy, by za cho wać swo je od po wied nie miej sce wśród Ka pła nów
lub w jed nej z 60 grup Le wi tów. Stan an ty ty picz ne go Etam bę dzie
za tem trwał tak dłu go, do pó ki Ma lucz kie Stad ko, Wiel ka Kom pa -
nia i Mło do cia ni God ni nie opusz czą te go świa ta. Po ło że nie Etam
na gra ni cy pu sty ni ob ra zu je, że stan an ty ty picz ne go Etam bez po -
śred nio po prze dza stan ty siąc let niej re sty tu cji, któ rej ty pem by -
ła pu sty nia, przez któ rą Izra el po dró żo wał do Mo rza Czer wo ne -
go. Po dró żo wa nie Izra eli tów przez pu sty nię jest ty pem po stę po -
wa nia ludz ko ści Go ściń cem Świą to bli wo ści (Iz.35:8), na to miast
do tar cie przez nich do Mo rza Czer wo ne go re pre zen tu je doj ście
ludz ko ści do osta tecz nej pró by w Ma łym Okre sie (Obj. 20:7-9).

(60) Znacz na licz ba do ro słych męż czyzn izra el skich (600 000
– w.37) przed sta wia znacz ną licz bę roz wi nię tych bra ci Ma lucz -
kie go Stad ka, Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych God nych, któ -
rzy opusz cza ją i jesz cze opusz czą an ty ty picz ny Egipt, na to miast
izra el skie dzie ci są ty pem nie roz wi nię tych bra ci z tych trzech
klas. W ty pie lu dem po spo li tym (w.38) by li nie bę dą cy Izra eli -
ta mi jeń cy, nie wol ni cy i nie za do wo le ni w Egip cie, któ rzy chcie -
li go opu ścić, by zdo być wol ność gdzie in dziej. Są oni ty pem
tych, któ rzy zmę czy li się lub jesz cze zmę czą uci skiem kró le -
stwa sza ta na i któ rzy w mniej szym lub więk szym stop niu zwią -
za li się lub jesz cze zwią żą się z lu dem Pa na, w pew nym stop niu
wie rząc i prak ty ku jąc praw dę, lecz nie po świę ca jąc się. Trzo dy
i by dła (w.38) Izra eli tów ob ra zu ją czło wie czeń stwo trzech po -
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świę co nych klas, na to miast trzo dy i by dła lu du po spo li te go re -
pre zen tu ją zde pra wo wa ne ele men ty ich czło wie czeń stwa. Ca -
ła ta rze sza jest ty pem bar dzo wie lu z tych, któ rzy bę dą ta kim
po świę co nym i nie po świę co nym lu dem w roz wi ja ją cym się
i skoń czo nym ob ra zie, tj. od 1874 aż do ja kie goś cza su po ro ku
1956. Pie cze nie przez Izra eli tów prza śnych plac ków z cia sta, ja -
kie wy nie śli z Egip tu (w.39), jest ty pem lu du Bo że go po cząw szy
od ro ku 1874 aż do ja kie goś cza su po ro ku 1956, uży wa ją ce go
prawd, ja kie wy do by li z na uk an ty ty picz ne go Egip tu, by roz wi -
jać w so bie praw dę i du cha praw dy (1 Kor. 5:7,8). Fakt, że plac -
ki te nie by ły za kwa szo ne, wska zu je na czy stość praw dy i jej du -
cha, któ re na le żą do tych, któ rzy praw dzi wie opusz cza ją sym -
bo licz ny Egipt. Od no śne ty picz ne ak ty, ma ją ce miej sce
przy oka zji wy pę dza nia Izra eli tów, i nie po zwa la nie im na dłuż -
sze po zo sta nie (w.39) są ty pem po ma ga nia nam w kie run ku
czy sto ści wia ry i ży cia przez prze śla do wa nia („wy gna ni”) i nie -
po zwa la nie nam na dłuż sze po zo sta wa nie w har mo nii z an ty -
ty picz ny mi Egip cja na mi. Gdy by śmy bo wiem by li do brze trak -
to wa ni w spo łecz no ści z ni mi (prze by wa li dłu żej, miesz ka li),
zo sta li by śmy ska la ni w na szej wie rze i ży ciu. To, że Izra eli ci nie
przy go to wa li żad nej żyw no ści przed sta wia fakt, że praw dzi wi
an ty ty picz ni Izra eli ci nie przy go to wu ją żad ne go in ne go du cho -
we go po kar mu prócz praw dy i jej du cha.

(61) W wer se cie 40 zda nie pod rzęd ne „któ rzy miesz ka li
w Egip cie [nie: któ re go miesz ka li w Egip cie, jak po da je B.G.
– przy pis tł.]” nie jest po da ne ja ko wy ja śnia ją ce zda nie pod -
rzęd ne i nie ozna cza za tem dłu go ści cza su, pod czas któ re go
Izra el miesz kał w Egip cie, po nie waż spra wi ło by to, iż wer set
ten prze czył by Gal. 3:17, gdzie Bóg mó wi nam, że 430 lat mi -
nę ło od cza su po twier dze nia Przy mie rza Abra ha mo we go
do Za ko nu. Przy mie rze to zo sta ło po twier dzo ne, gdy Abra ham
speł nił je go ostat ni wa ru nek – wszedł do zie mi (1 Moj. 12:1).
Zda nie to jest po da ne ja ko ogra ni cza ją ce zda nie pod rzęd ne,
wska zu ją ce, że Izra eli ci ży ją cy po cza sie, kie dy Izra el prze by -
wał w Egip cie, nie mie li żad ne go udzia łu w miesz ka niu, o któ -
rym tu taj jest mo wa. Część tych 430 lat miesz ka nia Izra ela mia -
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ła miej sce wte dy, gdy by li oni w bio drach (Żyd. 7:4,5) miesz ka -
ją ce go Abra ha ma, Iza aka i Ja ku ba (Żyd. 11:9), a więc za nim się
jesz cze uro dzi li i oczy wi ście za nim za czę li miesz kać w Egip cie.
Te 430 lat miesz ka nia przed sta wia ca ły okres od ro ku 2045
p.n.e. – kie dy Abra ham wszedł do zie mi – aż do ja kie goś cza -
su po li sto pa dzie 1956 ro ku, gdy ostat ni Mło do cia ny God ny za -
koń czy swój bieg w śmier ci. Te 430 lat miesz ka nia re pre zen tu -
je za tem ca ły okres roz wi ja nia czte rech klas wia ry – od roz po -
czę cia ocze ki wa nia wia rą na wy peł nie nie się obiet nic aż do za -
koń cze nia się ta kie go ocze ki wa nia. We dług wer se tu 41 w rocz -
ni cę wej ścia Abra ha ma do zie mi Izra eli ci opu ści li Egipt, uda jąc
się na miej sce spo tka nia w Ra me ses. Za tem Abra ham wszedł
do zie mi 15 Ni san 2045 p.n.e. We dług wer se tów 22 i 42 wkrót -
ce po świ cie, na na le ga nia fa ra ona i je go lu du, Izra eli ci za czę li
pa ko wać swój do by tek, tak by do no cy 15 Ni san być go to wy -
mi do po dró ży, po nie waż nie wol no by ło im opusz czać do mów
w no cy 14 Ni san. Roz po czę cie opusz cza nia (w no cy – w.42)
uzna wa ne jest za po czą tek ich wyj ścia, z któ re go to po wo du
o no cy ich wy zwo le nia mó wi się ja ko o no cy, któ ra ma być uro -
czy ście ob cho dzo na. Sło wa wer se tu 41, że wszyst kie woj ska
Izra ela opu ści ły Egipt 15 Ni san, tj. za czę ły go opusz czać, są ty -
pem fak tu, że wszyst kie czte ry kla sy wia ry, a tak że pro spek -
tyw ni re sty tu cjo ni ści opusz czą an ty ty picz ny Egipt do cza su
cał ko wi te go za koń cze nia się dys pen sa cji wia ry. Wer set 41
w swych alu zjach chro no lo gicz nych po ka zu je, jak do kład nie
Bóg prze strze gał i prze strze ga cza su.

(62) Wer set 42 zwra ca uwa gę na pa mięt ny cha rak ter no cy
15 Ni san dla wy zwo lo nych z li te ral ne go Egip tu oraz dla ich po -
ko leń. Jak po ka zu je uwa ga na mar gi ne sie, do słow nie jest to noc
świę to wa nia, tj. noc, któ ra ma być ob cho dzo na, świę to wa -
na każ de go ro ku przez bar dzo wie le lat we wszyst kich po ko -
le niach Izra ela. Jest ona wciąż ob cho dzo na ja ko ta ka. W an ty -
ty pie wiel ka noc, ca ły Wiek Ewan ge lii, oraz ma ła noc, noc Pa -
ru zji i Epi fa nii, są jesz cze bar dziej pa mięt ne i bę dą ob cho dzo -
ne na wie ki ja ko czas wy zwo le nia Bo że go Izra ela obec ne go
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i na stęp ne go Wie ku z kró le stwa sza ta na. Tak jak Izra el ob cho -
dził ty picz ne wy zwo le nie ku czci Bo ga (Pa nu – w.42), tak an -
ty ty picz ny Izra el w je go du cho wych, nie biań skich kla sach oraz
w je go kla sach ludz kich, ziem skich – przy wró co nych do spo -
łecz no ści z Bo giem Ży dach i po ga nach – przez wie ki bę dzie ob -
cho dził to wy zwo le nie Pa nu (Obj. 5:13). Tak jak cie le sny Izra -
el otrzy mał przez Moj że sza i Aaro na roz po rzą dze nie okre śla -
ją ce, kto nie mo że, a kto mo że spo ży wać do rocz ne go ba ran ka
(w.43-49), tak Je zus oraz Ma lucz kie Stad ko Pa ru zji i Epi fa nii
uczy ło, kto nie mo że, a kto mo że uczest ni czyć w do rocz nej
Wie cze rzy Pań skiej. Ogól na za sa da za bra nia ją ca udzia łu po da -
na jest w wer se cie 43, gdzie sło wa prze tłu ma czo ne ob cy (ben ne -
char) w oby dwu czę ściach są in ne od sło wa prze tłu ma czo ne go
przy cho dzień (ger) w wer se tach 48 i 49. Prze kła dy R.V. oraz
A.R.V. ko lej no tłu ma czą to pierw sze sło wo ja ko ob cy i cu dzo zie -
miec, z któ rych każ de od da je pra wi dło wą myśl. Ża den cu dzo -
zie miec nie mógł spo ży wać do rocz ne go ba ran ka. Wer set 47 po -
da je za sa dę uczest ni cze nia – „ca łe zgro ma dze nie Izra ela”. Na -
stęp nie wer set 45 po da je szcze gó ły od no śnie te go, kto nie po -
wi nien jeść do rocz ne go ba ran ka – [cu dzo zie miec] osad nik
[uży te tu taj sło wo to to shaw – (cu dzo zie miec) osad nik, a nie ben
ne char ani ger] oraz wy na ję ty słu ga, na jem nik. Na to miast wer -
se ty 44,48 i 49 po da ją szcze gó ły od no śnie te go, kto mógł spo -
ży wać do rocz ne go ba ran ka – ob rze za ny ku pio ny słu ga, przy -
cho dzień, któ ry nie jest ob cym, oraz ro do wi ty Izra eli ta. 

(63) Wer set 48 opi su je, kto jest cu dzo ziem skim osad ni kiem
i wy na ję tym słu gą, na jem ni kiem, tj, ob cym – nie obrze za ni.
Ob rze za nie jest ty pem po świę ce nia (Rzym. 2:29; Kol. 2:11-13).
Ob rze za ni re pre zen tu ją więc wszyst kich po świę co nych, któ rzy
w wer se tach 44,48 i 49 po da ni są w trzech kla sach. Ro zu mie my
więc, że ob rze za ny ku pio ny słu ga re pre zen tu je oczysz czo nych
człon ków Wiel kiej Kom pa nii, a ich oczysz cze nie ozna cza ich
po now ne po świę ce nie się [ob rze za nie] (za sto so wa nie na Epi -
fa nię 4 Moj. 8:5-22); ob rze za ny przy cho dzień [ger] re pre zen tu -
je Mło do cia nych God nych, a ci uro dze ni w zie mi, ro do wi ci
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Izra eli ci – Ma lucz kie Stad ko. Wy ra że nie z wer se tu 44 prze tłu -
ma czo ne ja ko „słu ga za pie nią dze ku pio ny” ma za sto so wa nie
w tym zna cze niu w an ty ty pie: Przez oku po wą za słu gę Chry -
stu sa Wiel ki Lud jest oczysz cza ny z plam na sza tach (Ju dy 23;
Obj. 7:14; 4 Moj. 8:12,21 [Le wi ci Epi fa nii]). Jak wy ka za li śmy po -
wy żej, ob cy to dwie kla sy: cu dzo ziem scy osad ni cy oraz wy na -
ję ci słu dzy, na jem ni cy. Są oni po now nie opi sa ni ja ko nie obrze -
za ni (w.48). Ła two moż na za uwa żyć, kto sta no wi dwie nie po -
świę co ne kla sy miesz ka ją ce po śród an ty ty picz ne go Izra ela
– uspra wie dli wie ni [wy na ję ty słu ga, na jem nik] oraz nie uspra -
wie dli wie ni trzy ma ją cy się tych, któ rzy wy zna ją chrze ści jań -
stwo [(cu dzo zie miec) osad nik]. In ny mi sło wy, te dwie kla sy są
przed sta wio ne na Wy kre sie Wie ków w czę ściach Pi ra mi dy (1)
na po zio mie uspra wie dli wie nia oraz (2) po ni żej po zio mu
uspra wie dli wie nia. Ta kie są ogól ne za sa dy. Są jed nak pew ne
za sa dy za war te w my śli, że po oczysz cze niu Wiel ka Kom pa nia
jest po ka za na przez słu gę ku pio ne go za pie nią dze. Gdy człon -
ko wie tej kla sy znaj du ją się w nie oczysz czo nym sta nie – nie -
po ku tu ją cy – nie po win ni ob cho dzić do rocz nej Wie cze rzy Pań -
skiej. Z te go po wo du świę ci oświe ce ni Epi fa nią nie po win ni ob -
cho dzić Pa miąt ki z ni mi ani za pra szać ich na swo je wła sne
uro czy sto ści. Ozna cza to rów nież, że oso by wy łą czo ne za nie -
wła ści we po stę po wa nie nie po win ny ob cho dzić Pa miąt ki, do -
pó ki nie na pra wią swo ich spraw; ci, któ rzy ich wy łą czy li, nie
po win ni też po zwo lić im na bra nie udzia łu w Pa miąt ce, do pó -
ki nie po jed na ją się ze zbo rem. Ozna cza to wresz cie, że kla sa
wtó rej śmier ci oraz wszy scy in ni za prze cza ją cy oku po wi i ofia -
rom za grzech nie po win ni ob cho dzić Pa miąt ki ani wier ni nie
po win ni te go z ni mi czy nić.

(64) To, że izra el ska ro dzi na lub dwie ma łe ro dzi ny wy stę po -
wa ły ja ko jed na (w.4) oraz to, że tej no cy ba ra nek miał być je dzo -
ny w jed nym do mu (w.46) przed sta wia fakt, że an ty ty picz ny
Izra el jest tyl ko jed ną Bo żą ro dzi ną (każ dy dom w ty pie re pre -
zen tu je ca łą ro dzi nę Bo żą) i ja ko ta ki ma kar mić się Chry stu sem,
na szym Ba ran kiem. Za kaz wy no sze nia cze go kol wiek z do mu
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(w.46) jest ty pem na to, że nie po win ni śmy wy ko ny wać żad nej
służ by prze ciw ko kla sie po kro pio nej krwią – Bo żej ro dzi nie
– jak czy nią to za prze cza ją cy oku po wi i cał ko wi ci od stęp cy, któ -
rzy w ten spo sób wy ko nu ją służ bę prze ciw ko Bo żej ro dzi nie.
Wy nie sie nie z do mu mię sa ba ran ka jest ty pem my śli o przy ję -
ciu i słu że niu in ne mu po glą do wi na okup niż po gląd praw dy.
Zła ma nie ko ści ty picz ne go ba ran ka by ło by za da wa niem mu
gwał tu, co przed sta wia po now ne krzy żo wa nie Sy na Bo że go
(Żyd. 6:4-8). Po le ce nie z wer se tu 47, że ca ły Izra el po wi nien ob -
cho dzić co rocz ną wie cze rzę, su ge ru je myśl, że ca ły an ty ty picz -
ny Izra el – Ma lucz kie Stad ko, oczysz czo na Wiel ka Kom pa nia
oraz Mło do cia ni God ni – po wi nien brać udział w do rocz nej Pa -
miąt ce. Po le ce nie, że wszy scy męż czyź ni z przy chod niów, któ -
rzy chcą spo ży wać ty picz ne go ba ran ka, mu szą być ob rze za ni,
przed sta wia to, że każ dy Mło do cia ny God ny, ja ko [po czy ta na]
ro dzi na Bo ża, mu si być po świę co ny. Tak jak każ dy ob rze za ny
przy cho dzień miał te sa me przy wi le je przy swa ja nia so bie ty picz -
ne go ba ran ka co ro do wi ci Izra eli ci (w.49), tak po dob nie Mło do -
cia ni God ni ma ją te sa me przy wi le je przy swa ja nia so bie na sze -
go Ba ran ka co Ma lucz kie Stad ko – tak że i oni ko rzy sta ją z prze -
ba cze nia, spra wie dli wo ści Chry stu sa i spo łecz no ści z Bo giem.
Typ nie po ka zu je tu taj jed nak róż ni cy co do te go, jak w tej spra -
wie po stę pu ją Bóg i Chry stus – tym cza so wo i w spo sób oży wio -
ny. Opi su je on tyl ko przy wi le je uczest ni czą cych, a nie opi su je
czyn no ści Spraw cy ani da ją ce go za słu gę w uspra wie dli wie niu.
Wer set 50 nie od no si się do co rocz nych świąt Pas chy, lecz tyl ko
do pierw sze go, ory gi nal ne go. Z te go po wo du przed sta wia on
tyl ko na sze rze czy wi ste, a nie sym bo licz ne spo ży wa nie Ba ran -
ka. Wer set 51 po da je tę sa mą myśl, ja ka jest w wer se cie 41,
i ozna cza, że wy ko na li oni ostat nią czyn ność przed opusz cze -
niem Egip tu w tym sa mym dniu, w któ rym zo sta li wy zwo le ni,
co wy ja śni li śmy już w an ty ty pie. Nie ma za tem po trze by te go
po wta rzać. W ten spo sób za koń czy li śmy roz wa ża nie 2 Moj. 12.

(65) Po nie waż 2 Moj. 12 zo sta ła zba da na po wy żej, na stęp ną
w roz wa ża niu na sze go te ma tu jest 2 Moj. 13. Spo ro rze czy
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z 2 Moj. 13 zo sta ło wy ja śnio nych ja ko typ i an ty typ w po przed -
nim roz wa ża niu na sze go te ma tu i dla te go tyl ko wspo mni my
o nich, gdy sta ną się one przed mio tem na szej ana li zy, a bar dziej
uważ nie przyj rzy my się no wym rze czom te go roz dzia łu. Po le -
ce nie przez Bo ga Moj że szo wi, by uświę cił, odłą czył (w.2) Pa nu
pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt jest ty pem po le ce nia na sze mu
Pa nu Je zu so wi przez Bo ga w cza sie Wie ku Ewan ge lii, by uświę -
cał no we stwo rze nia (pier wo rod nych z lu dzi) oraz czło wie czeń -
stwo (pier wo rod nych ze zwie rząt) Ko ścio ła pier wo rod nych
(Żyd. 12:23). W ty pie ci pier wo rod ni sta li się pier wo rod ny mi
Bo ga („mo je”) z po wo du za cho wa nia przez Nie go w Egip cie
pier wo rod nych Izra ela z lu dzi i zwie rząt, gdy pier wo rod ni z lu -
dzi i zwie rząt Egip tu zo sta li znisz cze ni (w.15). Dla te go pier wo -
rod ni z lu dzi i zwie rząt an ty ty picz ne go Izra ela sta li się pier wo -
rod ny mi Pa na z po wo du za cho wa nia ich przez Nie go, gdy za -
bi jał pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt an ty ty picz ne go Egip tu.
W ty pie po le ce nie to obej mo wa ło wszyst kich pier wo rod nych
wszyst kich izra el skich ma tek wśród lu dzi i zwie rząt („wszel -
kie... tak z lu dzi, jak i z by dła” – w.2), co po ka zu je, że każ dy an -
ty ty picz ny izra el ski pier wo rod ny w du chu i cie le bez wy jąt ku
na le ży do Pa na. Wy peł nia jąc an ty typ po le ce nia z wer se tu 2,
nasz Pan Je zus wy peł nia urząd Uświę ci cie la Ko ścio ła (1 Kor.
1:30; Żyd.2:11). Ozna cza to tro ja kie go ro dza ju dzia ła nia: (1) czy -
ni ich pier wo rod ny mi przez do pro wa dze nie ich do po świę ce nia
i spło dze nia z Du cha; (2) ofia ru je ich czło wie czeń stwo na śmierć;
oraz (3) roz wi ja ich no we stwo rze nia do do sko na ło ści. Wszyst -
kie go te go do ko nu je On za po śred nic twem Pań skie go Du cha,
Sło wa i opatrz no ści. Ich ro la w tych trzech czyn no ściach nie jest
po ka za na w wer se cie 2.

(66) Po le ce nie przez Moj że sza Izra elo wi, by pa mię tał 15 Ni -
san (w.3) ja ko dzień wyj ścia z Egip tu z do mu sług (mar gi nes) jest
ty pem po le ce nia przez na sze go Pa na ogó ło wi Ko ścio ła Ewan ge -
lii, a szcze gól nie Ko ścio ło wi Pa ru zji i Epi fa nii, by pa mię tał o an -
ty ty picz nym 15 Ni san ja ko cza sie wy zwo le nia z do mu sług grze -
chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści. Ozna cza to pa mię ta nie
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o na szym uspra wie dli wie niu, uświę ce niu i wy zwo le niu, a tak -
że o in struk cjach praw dy (1 Kor. 1:30; Rzym. 8:29,30). Tak jak
Izra el w ogól no ści pa mię tał o ty picz nym wy zwo le niu przez ca -
ły czas, a szcze gól nie w cza sie Pas chy, tak my ja ko an ty ty picz -
ny Izra el po win ni śmy pa mię tać o na szym wy zwo le niu w każ -
dym cza sie, lecz szcze gól nie w związ ku z ob cho dze niem Pa miąt -
ki. W an ty ty pie pa mię ta my nie tyl ko w my ślach, lecz tak że ży -
jąc zgod nie z za sa da mi za war ty mi w na szym po ucze niu, uspra -
wie dli wie niu, uświę ce niu i wy zwo le niu. Tak jak po tęż na wy -
zwa la ją ca moc Bo ga (moż na rę ka), uży ta na ko rzyść Izra ela, za -
słu gi wa ła na to, by pa mię tał on o dniu swo je go wy zwo le nia, tak
Bo ska moc – uży ta dla na sze go wy zwo le nia od na szych cie mię -
ży cie li w po sta ci grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści:
przez po ucze nie, uspra wie dli wie nie, uświę ce nie i wy zwo le nie,
a tak że dla na sze go wyj ścia z kró le stwa sza ta na – jest war ta na -
szej pa mię ci w mo ty wach, my ślach, sło wach i czy nach. Jed nym
ze spo so bów, w ja ki Izra el miał pa mię tać ty picz ne wy zwo le nie,
by ło po wstrzy ma nie się od kwa su (nie bę dzie cie je dli kwa szo -
ne go – w.3). Dla te go po win ni śmy uczcić na sze wy zwo le nie,
mię dzy in ny mi przez po wstrzy my wa nie się od an ty ty picz ne go
kwa su – grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści. Wer set 4,
przez po wtó rze nie, pod kre śla dzień, któ ry ma być pa mię ta ny
– dzień wa sze go wyj ścia w mie sią cu Abib, 15 dnia pierw sze go
mie sią ca, co jest ty pem na ci sku po ło żo ne go na Wiek Ewan ge lii
oraz czas Pa ru zji i Epi fa nii. W he braj skim pierw szy mie siąc ma
dwie na zwy. Wcze śniej szą jest Abib (pęd lub kłos [zbo ża]; za tem
czas doj rza łych kło sów), a póź niej szą na zwą jest Ni san (kwie cie; za -
tem czas kwit nię cia – Neh. 2:1). Oby dwie te na zwy pa su ją
do pierw sze go mie sią ca w na tu rze, a an ty ty picz nie w ła sce ja ko
Wie ku Ewan ge lii, jak wy ka za li śmy to po wy żej, ko men tu jąc
2 Moj. 12:2. W zmia nie na zwy pierw sze go mie sią ca nie ma ni cze -
go ty picz ne go, gdyż jest to je dy nie zmia na ję zy ko wa, a nie zmia -
na zna cze nia waż ne go ty picz nie.

(67) Wy ja śni li śmy już w ty pie i an ty ty pie obiet ni cę Pa -
na (2 Moj. 3:7), że przy pro wa dzi Izra el do Ka na anu (w.5), wraz
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z tym, co z te go wy ni ka, i dla te go nie bę dzie my po wta rzać tu -
taj sto sow nych wy ja śnień. Wy mie nio nych jest tu taj tyl ko pięć
z sied miu na ro dów Ka na anu – po mi nię ci są Pe ry zyj czy cy i Gir -
ga zej czy cy. Wy mie nio nych jest pięć (5 jest po ło wą z 10, licz by
ludz kiej zu peł no ści) być mo że dla te go, by po ka zać, że an ty ty -
picz ny Ka na an Wie ku Ewan ge lii jest wie kiem uspra wie dli wie -
nia z wia ry, a nie rze czy wi ste go uspra wie dli wie nia, i że an ty ty -
picz ny Ka na an Wie ku Ty siąc le cia tak że nie bę dzie jesz cze sta -
nem rze czy wi stej do sko na ło ści. Po le ce nie ob cho dze nia 14 Ni san,
Abib, w Ka na anie przed sta wia za tem po le ce nie, by śmy ob cho -
dzi li Pa miąt ko wą Wie cze rzę w cza sie Wie ku Ewan ge lii ja ko re -
pre zen ta cję na sze go wy zwo le nia Wie ku Ewan ge lii oraz by świat
w Ty siąc le ciu, a być mo że i po Ty siąc le ciu, czy nił to sa mo ja ko
re pre zen ta cję wy zwo le nia świa ta w Wie ku Ty siąc le cia. Treść
wer se tów 6 i 7 zin ter pre to wa li śmy po wy żej, oma wia jąc 2 Moj.
12:15,16 i nie bę dzie my po wta rzać tu taj tych my śli. Za uwa ży my
jed nak, że nie wy mie nie nie pierw sze go dnia ja ko świę te go zgro -
ma dze nia i wy mie nie nie siód me go dnia ja ko ta kie go przed sta -
wia to, że Żni wo (Pa ru zja i Epi fa nia) Wie ku Ewan ge lii jest waż -
niej sze niż Żni wo Wie ku Ży dow skie go. Wy ja śnia nie przez izra -
el skich oj ców (w.8) swo im sy nom, dla cze go ob cho dzą do rocz ną
Pas chę, przed sta wia na sze go Pa na wy ja śnia ją ce go Swo im du -
cho wym sy nom, dla cze go ob cho dzą oni do rocz ną Wie cze rzę
Pań ską. Za tem za rów no w do rocz nym świę cie Pas chy, jak i Pa -
miąt ko wej Wie cze rzy su ge ro wa ny jest ich zwią zek sym bo licz -
ny i upa mięt nia ją cy z ich pier wo wzo ra mi – w pierw szym przy -
pad ku ty picz nie, a w dru gim an ty ty picz nie.

(68) To, co ty picz nie jest za su ge ro wa ne w wer se cie 8, jest wy -
raź nie stwier dzo ne ty picz nie w wer se cie 9. Sło wa: „I bę dziesz
to miał za znak [sym bol] na [przez] rę ce [czy nie] two jej” wska -
zu ją bo wiem na sym bo licz ny zwią zek ob cho dze nia do rocz ne go
ba ran ka z ob cho dze niem pierw sze go ba ran ka w Egip cie. W ten
spo sób po twier dzo ny jest sym bo licz ny zwią zek mię dzy do rocz -
nym a pierw szym świę tem Pas chy. Po twier dza to za tem sym bo -
licz ny zwią zek Wie cze rzy Pań skiej z an ty ty picz nym Ba ran kiem
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i na szym spo ży wa niem Je go. Do wo dzi to więc, że sło wa „To jest
cia ło mo je... krew mo ja” ozna cza ją, że to re pre zen tu je mo je cia ło...
mo ją krew. Pa miąt ko wa myśl tkwią ca w do rocz nym świę cie
Pas chy jest tak że na ucza na w wer se cie 9 sło wa mi: „i na pa miąt -
kę mię dzy ocza mi twy mi”. Do wo dzi te go nie tyl ko sło wo pa miąt -
ka, lecz tak że sło wo oczy [prze nik nię cie, zro zu mie nie, wie dza],
wska zu jąc, że cho dzi o akt umy sło wy, na to miast zgod nie ze
zna cze niem sło wa pa miąt ka cho dzi tu taj o umysł w je go funk cji
pa mię ta nia. W ten spo sób po twier dzo na jest sym bo licz na i pa -
miąt ko wa myśl co rocz nej Pas chy. Z fak tu te go wy ni ka wnio sek,
że an ty typ do rocz nej Pas chy – Wie cze rza Pań ska – jest sym bo -
lem i pa miąt ką an ty ty picz ne go Ba ran ka. W ten spo sób ma my
do dat ko wy do wód oba la ją cy trans sub stan cja cję, kon sub stan -
cja cję i in stru men ta li za cję, a po twier dza ją cy po gląd praw dy
na Wie cze rzę Pań ską. W wer se cie 9, tak jak w wer se cie 3 oraz,
jak się prze ko na my, w wer se tach 14 i 16, na cisk jest po ło żo ny
na fakt uży cia przez Bo ga mo cy do wy zwo le nia Izra ela z Egip -
tu, do kład nie tak jak w an ty ty pie Bóg uży wa mo cy przez Chry -
stu sa, Swo ją Rę kę, by wy zwo lić nas z sym bo licz ne go Egip tu.
Chwa ła za to wiel kie wy zwo le nie na le ży się Je mu, nie nam.
Wer set 10 po now nie pod kre śla myśl o ob cho dze niu przez Izra -
el Pas chy każ de go ro ku, tak jak Bóg wie lo krot nie po le cał, szcze -
gól nie w oby dwu Żni wach, do rocz ne ob cho dze nie Wie cze rzy
Pań skiej, np. każ de go ro ku kła dzie na to na cisk Straż ni ca oraz
Praw da, co czy ni przez spe cjal ne ogło sze nia i spe cjal ne ar ty ku -
ły, po dob nie jak czy ni to tom VI, piel grzy mi i star si.

(69) W wer se tach 11-16 Pan po wra ca do te ma tu po świę ce nia
dla Nie go pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt, o czym by ła mo wa
w wer se cie 2. Jak stwier dzi li śmy po wy żej, przy oka zji wer se tu 5,
po wy ja śnie niu my śli wer se tu 11, nie bę dzie my tu taj ko men to wać
go bar dziej, cho ciaż w wer se cie 5 cho dzi o do rocz ną Pas chę, a tu -
taj, w wer se cie 11, o zie mię z od nie sie niem do pier wo rod nych, jak
wska zu je na to wer set 12. Wer set 12 trak tu je o tym sa mym co wer -
set 2 – po świę ce niu pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt. Pod kre śla
on jed nak pe wien szcze gół, któ ry nie był wy raź nie stwier dzo ny,
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choć był za su ge ro wa ny w wer se cie 2 – tyl ko pier wo rod ni ro dza -
ju mę skie go mie li być w ten spo sób po świę ca ni. Nie na le ży te go ro -
zu mieć ja ko sprzecz no ści, jak gdy by wer set 2 miał na my śli
wszyst kich pier wo rod nych – ro dza ju mę skie go i żeń skie go, po -
nie waż w wer se cie 2 rze czow nik pier wo rod ny (be chor) jest ro dza -
ju mę skie go, a więc ozna cza pier wo rod nych ro dza ju mę skie go,
z wy łą cze niem tych ro dza ju żeń skie go. Za tem stwier dze nie wer -
se tu 12 od no szą ce się do ro dza ju mę skie go jest po da ne tyl ko
w ce lu pod kre śle nia. An ty typ po ka zu je, dla cze go tak jest – wszy -
scy an ty ty picz ni pier wo rod ni ja ko ta cy przez spło dze nie z Du cha
są bo wiem ro dza ju mę skie go. Nie na le ży te go ro zu mieć ja ko
sprzecz no ści mię dzy fak ta mi, że (1) utra cju sze ko ron na le żą
do pier wo rod nych (Żyd. 12:23) oraz że (2) w 2 Kor. 6:18 są oni na -
zwa ni cór ka mi, a w Jo ela 2:29 – słu żeb ni ca mi. Jest to in ny sym bol.
W 2 Kor. 6:18 nie są wy róż nie ni pier wo rod ni, a dzie ci Bo żej ro dzi -
ny są przed sta wio ne z ogól ne go punk tu wi dze nia ja ko po ka za -
ni w sy nach i cór kach nor mal nej ro dzi ny. Z punk tu wi dze nia
2 Kor. 6:18 bo wiem tyl ko Je zus jest Pier wo rod nym (Rzym. 8:29).
Na to miast z punk tu wi dze nia Żyd. 12:23, gdzie jest po da ny an -
ty typ pier wo rod nych tak, jak jest to po trak to wa ne w opi sie 2 Moj -
że szo wej, wszyst kie no we stwo rze nia są pier wo rod ny mi, na to -
miast oso by nie bę dą ce w Bo skim pla nie no wy mi stwo rze nia mi
– re sty tu cjo ni ści po za koń cze niu się Ma łe go Okre su – bę dą ko lej -
ny mi dzieć mi, po nie waż na ro dze ni wów czas z Du cha Sta ro żyt -
ni i Mło do cia ni God ni tak że bę dą na le żeć do pier wo rod nych. In -
ny mi sło wy, pier wo rod ni z hi sto rii 2 Moj że szo wej w an ty ty pie są
trak to wa ni z punk tu wi dze nia naj waż niej szych z tych, któ rzy
uzy ska ją zba wie nie spo śród ludz ko ści, a nie z punk tu wi dze nia
dzie ci w ro dzi nie Bo żej. Ja kub wy ja śnia tę myśl zwią za ną z pier -
wo rod ny mi pod po krew nym sym bo lem pier wiast ków (Jak. 1:18). 

(70) Pier wo rod ne ze zwie rząt by ły ofia ro wa ne na oł ta rzu
(w.13), je śli na le ża ły do zwie rząt ofiar nych, np. do trzód i by dła.
Pier wo rod ne osłów, ja ko przy kła dy pier wo rod nych każ de go
nie czy ste go zwie rzę cia, nie na le ża ły jed nak do zwie rząt ofiar -
nych, po nie waż osioł był zwie rzę ciem nie czy stym. Mu siał być
od ku pio ny (w.13) przez za stą pie nie go na oł ta rzu ba ran kiem, je -
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śli w ogó le miał żyć. Ta ki od ku pio ny osioł jest ty pem czło wie -
czeń stwa Wiel kiej Kom pa nii, któ re go miej sce na oł ta rzu ja ko
część ofia ry za grzech zo sta je utra co ne, a miej sce czło wie czeń -
stwa człon ka Wiel kiej Kom pa nii, któ re jest usu wa ne z oł ta rza,
mu si być za stą pio ne przez in ną po świę ca ją cą się oso bę. Po nie -
waż je go miej sce na oł ta rzu zo sta ło utra co ne, po dob nie utra co -
na by ła je go ko ro na, udzie la na no we mu stwo rze niu, któ re go
czło wie czeń stwo zaj mo wa ło na oł ta rzu miej sce czło wie czeń -
stwa człon ka Wiel kiej Kom pa nii. To wła śnie te fak ty za wie ra ją
się w ofia ro wa niu ba ran ka za miast pier wo rod ne go osła, po nie -
waż ofia ro wa nie ba ran ka by ło za stęp stwem w ce lu od ku pie nia
pier wo rod ne go osła. W przy pad ku gdy by ło ono od ku py wa ne
pier wo rod ny osła przed sta wia za tem czło wie czeń stwo człon ka
Wiel kiej Kom pa nii z te go punk tu wi dze nia, że ta kie czło wie -
czeń stwo nie bie rze udzia łu w ofie rze za grzech, po ka za nej
przez ofia rę skła da ną na oł ta rzu. Za stę pu ją cy ba ra nek przed sta -
wia czło wie czeń stwo no we go stwo rze nia, któ re otrzy ma ło stra -
co ną ko ro nę, a ofia ro wa nie go na oł ta rzu re pre zen tu je skła da -
nie ofia ry bę dą cej czę ścią ofia ry za grzech człon ka Ma lucz kie go
Stad ka, któ ry otrzy mał tę ko ro nę. Je śli jed nak osioł nie był od -
ku py wa ny przez ba ran ka, mu siał być za bi ty przez zła ma nie je -
go szyi. Re pre zen tu je to usu nię cie utra cju sza ko ro ny, dla któ re -
go Bóg nie był skłon ny prze pro wa dzić zba wien ne go pro ce su, by
oca lić go od znisz cze nia, co jest po ka za ne w ty pie przez wła ści -
we go Izra eli tę, któ ry nie chciał po sta rać się o oca le nie ży cia pier -
wo rod ne go osła przez za stą pie nie go ba ran kiem. Co mo że to re -
pre zen to wać? Człon ka kla sy wtó rej śmier ci. Ro zu mie my więc,
że pier wo rod ny osioł, któ ry nie był za cho wa ny od znisz cze nia
przez nie uwzględ nie nie go wśród tych, któ rych ży cie by ło oca -
lo ne przez od ku pie nie przy po mo cy za stęp cze go ba ran ka, re -
pre zen tu je czło wie czeń stwo pier wo rod ne go, któ re nie zo sta ło
uzna ne za od po wied nie do Wiel kiej Kom pa nii, tj. re pre zen tu -
je on czło wie czeń stwo człon ka kla sy wtó rej śmier ci.

(71) Jak moż na za uwa żyć, w po przed nim aka pi cie nie uży -
wa li śmy sło wa od ku pić w zna cze niu ku pić, lecz w zna cze niu wy -
ba wić. Gdy by śmy uży wa li go w tym pierw szym zna cze niu, mu -
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sie li by śmy zin ter pre to wać ba ran ka ja ko wska zu ją ce go na czło -
wie czeń stwo na sze go Pa na, a za stą pie nie nim osła – ja ko typ
na od ku pie nie przez Nie go Wiel kiej Kom pa nii, na to miast brak
za stę pu ją ce go ba ran ka ja ko przed sta wia ją cy ofia rę na sze go Pa -
na, któ ra nie dzia ła już na ko rzyść kla sy wtó rej śmier ci (Żyd.
10:26). Dla cze go nie za pro po no wa li śmy te go ja ko an ty ty picz nej
na uki? Od po wia da my, że ta kie zna cze nie dla cza sow ni ka od ku -
pić nie od po wia da ło by tu taj ak to wi od ku py wa nia pier wo rod -
nych Izra eli tów (w.13), po nie waż przed sta wia ją oni no we stwo -
rze nia, a nie czło wie czeń stwo. Na sze no we stwo rze nia nie są
oczy wi ście ku po wa ne, cho ciaż na sze czło wie czeń stwo jest ku -
po wa ne przez okup na sze go Pa na. Za tem ba ra nek ofia ro wa ny
na oł ta rzu za pier wo rod ne go Izra eli tę nie jest ty pem oku po wej
ofia ry na sze go Pa na, któ ra nie by ła skła da na za na sze no we
stwo rze nia, cho ciaż by ła skła da na za na sze czło wie czeń stwo. Ba -
ra nek ofia ro wa ny za pier wo rod ne go Izra eli tę re pre zen to wał go
na oł ta rzu, tak jak cie lec na oł ta rzu re pre zen to wał Aaro na (3 Moj.
16:6; Cie nie Przy byt ku, str. 55, ak.2 [w sta rym wy da niu str.62,
ak.1 – przy pis tł.]). Do wo dzi to za tem, że no we stwo rze nie jest
re pre zen to wa ne na oł ta rzu przez swo je czło wie czeń stwo, po nie -
waż nie ofia ru je my na sze go no we go stwo rze nia i je go przy wi -
le jów, lecz na sze czło wie czeń stwo i je go przy wi le je (Rzym. 12:1;
1 Pio tra 2:5 [gdzie sło wo du cho wych przed sło wem ofiar jest w naj -
lep szych ma nu skryp tach po mi ja ne]). Po nie waż sło wo od ku pić
w kwe stii pier wo rod ne go Izra eli ty nie ozna cza kup na, lecz je dy -
nie re pre zen ta cję ja ko za stęp stwo bez ku po wa nia, to sa mo zna -
cze nie da je my mu w uży ciu go w związ ku z od ku pie niem i nie -
od ku pie niem pier wo rod ne go osła w an ty ty pie. 

(72) Izra el ski syn py ta ją cy (w.14) oj ca o wy ja śnie nie ob rzę du
do ty czą ce go od ku pie nia pier wo rod nych, ofia ro wa nia pier wo -
rod nych czy stych zwie rząt, za stę po wa nia przez ba ran ka pier wo -
rod ne go osła oraz zła ma nia szyi nie od ku pio ne go pier wo rod ne -
go osła miał się do wie dzieć, że ob rzę dy te sym bo li zu ją (sym bol,
znak – w.16) i utrwa la ją (ozdo ba, na czel ni ki – w.16) za cho wa nie
pier wo rod nych z izra el skich lu dzi i zwie rząt i znisz cze nie pier -
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wo rod nych egip skich. Na da je to za tem te mu ob rzę do wi po -
dwój ne zna cze nie. Sym bo li zo wał on to, co zo sta ło do ko na ne
w Egip cie, oraz utrwa lał to. Ła two jest zro zu mieć, w ja ki spo sób
po stę po wa nie z pier wo rod ny mi w Ka na anie (opi sa ne w w.11-13)
sym bo li zu je rze czy do ko na ne w Egip cie z pier wo rod ny mi Izra -
ela i Egip tu. Ale jak na le ży ro zu mieć utrwa le nie tych nie zwy -
kłych wy da rzeń? Jak moż na za uwa żyć, w wer se cie 16 nie wy stę -
pu je wy ra że nie z wer se tu 9, „pa miąt ka mię dzy ocza mi two imi”,
lecz wy ra że nie „ozdo ba, na czel ni ki [pięk ne ozdo by, zwi sa ją ce
z tur ba nu na czo le i koń czą ce się mię dzy ocza mi] mię dzy ocza -
mi two imi”. Jest to sym bo licz ne wy ra że nie wska zu ją ce na zba da -
ny i wpro wa dzo ny w czyn po gląd, ja ko coś sta le utrzy my wa ne -
go przed okiem umy słu i w ten spo sób bę dą ce ty pem do brych
uczyn ków w an ty ty picz nych pier wo rod nych (Przyp. 1:9; 4:9;
3:3; 6:20-22). Ro zu mie my więc, że wy ra że nie to ozna cza utrwa -
le nie za cho wa nia pier wo rod nych Izra ela i za bi cia pier wo rod -
nych Egip tu. Sy no wie py ta ją cy o zna cze nie sym bo licz nej czę ści
ob rzę du re pre zen tu ją za tem lud Pa na py ta ją cy Je ho wę, swo je go
Oj ca, oczy wi ście za po śred nic twem sług praw dy, w ja ki spo sób
god ne uczest nic two w Wie cze rzy Pań skiej sym bo li zu je za cho wa -
nie pier wo rod nych an ty ty picz ne go Izra ela, a nie god ne uczest ni -
cze nie w niej – od rzu ce nie na sze go Ba ran ka przez złych pier wo -
rod nych oraz wy ni ka ją ce z te go znisz cze nie ta kich od rzu ca ją cych
pier wo rod nych. Py ta nie do ty czą ce tej ozdo by, na czel ni ków, re -
pre zen tu je py ta nia na te mat rze czy wi ste go za cho wa nia i znisz -
cze nia w an ty ty pie. Od po wiedź wy ja śnia ją ca utrwa le nie oca le -
nia pier wo rod nych Izra ela i za bi cia pier wo rod nych Egip tu jest ty -
pem wy ja śnie nia wy zwo le nia pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt
an ty ty picz ne go Izra ela oraz znisz cze nia pier wo rod nych z lu dzi
i zwie rząt an ty ty picz ne go Egip tu.

(73) Jak moż na za uwa żyć, w wer se cie 14 po raz trze ci,
a w wer se cie 16 po raz czwar ty w tym roz dzia le (w.3 i 9 za wie -
ra ją dwa pierw sze przy pad ki) jest zwró co na uwa ga na moc Bo -
ga ja ko coś, przez co do ko nu je się wy zwo le nie. W an ty ty pie
pod kre śla to fakt, że je ste śmy pod trzy my wa ni Bo ską mo cą
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w na szym wy zwo le niu (1 Pio tra 1:5) od cie mięz ców i z kró le -
stwa sza ta na, w któ rym kie dyś by li śmy ja ko dom ich nie wol -
ni ków (w.3,14). Tak jak za twar dza nie ser ca przez fa ra ona prze -
ciw ko wy zwo le niu Izra ela do pro wa dzi ło do śmier ci pier wo -
rod nych z lu dzi i zwie rząt Egip tu (w.15), tak za twar dza nie
ser ca przez sza ta na prze ciw ko wy zwo le niu an ty ty picz ne go
Izra ela pro wa dzi do śmier ci pier wo rod nych an ty ty picz ne go
Egip tu w no wym stwo rze niu i czło wie czeń stwie. To wła śnie
dzię ki za cho wa niu pier wo rod nych Izra ela – przez krew ba ran -
ka, pod czas gdy pier wo rod ni Egip tu by li za bi ja ni – pier wo rod -
ni Izra ela sta li się wła sno ścią Pa na: pier wo rod ne z czy stych
zwie rząt mia ły być ofia ro wa ne na oł ta rzu, a pier wo rod ni z lu -
dzi mie li być od ku py wa ni (w.15), co jest ty pem na to, w ja ki
spo sób pier wo rod ni an ty ty picz ne go Izra ela sta li się wła sno ścią
Pa na, aby ich czło wie czeń stwo by ło ofia ro wa ne na oł ta rzu,
a ich no we stwo rze nia oca lo ne od śmier ci. 

(74) Za ry sy roz po rzą dze nia do ty czą ce wy zwo le nia Izra ela,
tak jak są one przed sta wio ne w 2 Moj. 12 i 13, zo sta ły cał ko wi -
cie omó wio ne aż do wer se tu 16, wraz z prze pla ta ją cy mi się za -
ry sa mi hi sto rycz ny mi. Wer set 17 po dej mu je hi sto rię wy zwo le -
nia po cząw szy od Su chot, gdzie zo sta ła ona prze rwa -
na w 2 Moj. 12:37-42, i od wer se tu 17 do 15:21 pro wa dzi ją aż
do koń ca. W wer se cie 17 wi dzi my Bo skie mi ło sier dzie wo bec
Izra ela w oszczę dze niu mu zbyt sro gich do świad czeń. Pa mię -
ta jąc, że przez dłu gi czas by li nie wol ni ka mi i w ten spo sób sta -
li się bo jaź li wy mi, ma jąc w wy ni ku te go „kom pleks niż szo -
ści”, Bóg nie na ra żał ich na sro gość wal ki z wo jow ni czym na -
ro dem, ja kim by li Fi li sty ni, by – prze stra sze ni – nie po wró ci li
do Egip tu, cho ciaż dro ga do Ka na anu przez Fi li stię by ła krót -
ka w po rów na niu z tą, ja ką Izra el rze czy wi ście ob rał. Czter dzie -
ści lat na pu sty ni prze kształ ci ło na ród bo jaź li wych nie wol ni -
ków w twar dy na ród wo jow ni ków, zdol nych do prze pro wa -
dze nia pod bo ju Pa le sty ny. Gdy w an ty ty pie Bóg wy zwa la nas
z an ty ty picz ne go Egip tu, na po cząt ku nie po zwa la nam an ga -
żo wać się w zbyt cięż ką wal kę, aby śmy się nie znie chę ci li i nie
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od pa dli. Pro wa dzi nas okręż ną dro gą uni ka nia cięż kiej wal ki,
do pó ki nie na bę dzie my nie zbęd nej si ły i od wa gi. Gdy każ dy
z nas spoj rzy wstecz na po przed nie do świad cze nia, od cza su
gdy za czął się odłą czać od an ty ty picz ne go Egip tu aż do chwi -
li obec nej, do strze że dzia ła nie tej za sa dy, tak jak Apo stoł po da -
je ją w 1 Kor. 10:13. Tu taj, pod ko niec Wie ku, w cza sie na sze -
go wy zwa la nia z an ty ty picz ne go Egip tu nie mu si my więc sta -
wiać czo ła cięż kim kon flik tom, ja kie zno si li na si bra cia od po -
cząt ku Wie ku Ewan ge lii aż do Żni wa Ewan ge lii. W naj gor -
szym wy pad ku mu si my wy trwać je dy nie w nie wiel kich do -
świad cze niach Wie ku Ewan ge lii, któ re nie są oczy wi ście tak
sro gie, jak te zno szo ne przez na szych bra ci w cza sach
przed Żni wem, szcze gól nie przed ro kiem 1799. Bóg pro wa dzi
nas w kie run ku pu sty ni an ty ty picz ne go Mo rza Czer wo ne go
(w.18), w kie run ku wa run ków Ty siąc le cia, któ re są ła twiej sze
do znie sie nia od tych wa run ków, ja kich na si bra cia do świad -
cza li od ro ku 69 do 1799. Jak do brą i ko ją cą dla na szej po dró -
ży jest myśl, że je ste śmy kie ro wa ni bez po śred nio do nie tak od -
le głe go już Kró le stwa. Wyj ście Izra ela z Egip tu w szy ku bo jo -
wym (w.18) wska zu je, że mi mo to był on przy go to wa ny
do woj ny. Sło wo cha mu shim (szyk bo jo wy; BG – uszy ko wa ni) po -
cho dzi od he braj skie go cha me shim, co ozna cza pięć dzie siąt i su -
ge ru je myśl, że w szy ku bo jo wym wo jow ni cy by li po dzie le ni
na jed nost ki skła da ją ce się z 50 żoł nie rzy. Za tem ma sze ro wa -
nie w szy ku bo jo wym ozna cza ma sze ro wa nie pięć dzie siąt ka -
mi. Jest to ty pem fak tu, że szcze gól nie w Epi fa nii lud Pa na ma -
sze ru je w kie run ku wa run ków Ty siąc le cia w od dziel nych gru -
pach wo jow ni ków.

(75) Za bra nie przez Moj że sza ko ści Jó ze fa (w.19) by ło wy peł -
nie niem przy się gi, ja kiej Jó zef za żą dał od Izra eli tów (1 Moj.
50:25). Jó zef ty picz nie wy stę pu je w kil ku zna cze niach. W za sto -
so wa niu na Wiek Ewan ge lii po pierw sze jest ty pem na sze go Pa -
na; na stęp nie – Ko ścio ła; przed sta wia tak że sied miu po słan ni -
ków sied miu ko ścio łów; w koń cu jest ty pem Po słan ni ka Epi fa -
nii. W ob ra zie Ty siąc le cia jest ty pem Chry stu sa, Gło wy i Cia ła,
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ja ko na miest ni ka Bo ga. Po nie waż roz wa ża my ob raz na Wiek
Ewan ge lii, wła ści we dla nas bę dzie uży cie tu taj wszyst kich czte -
rech za sto so wań na Wiek Ewan ge lii. Ko ści to czy jeś szcząt ki
– to, co po zo sta wia on po so bie, gdy koń czy obec ne ży cie. Re pre -
zen tu ją one za tem to, co z in ne go punk tu wi dze nia po ka za ne
jest przez po piół ofiar ne go zwie rzę cia. I tak, dla przy kła du, jak
po piół czer wo nej ja ło wi cy przed sta wia to, co po zo sta je po Sta -
ro żyt nych God nych – ich czy ny, hi sto rie, tak ko ści Jó ze fa re pre -
zen tu ją hi sto rie Je zu sa, Ko ścio ła, sied miu anio łów oraz Po słan -
ni ka Epi fa nii. Księ ga Ob ja wie nia za wie ra te hi sto rie ukry te
w sym bo lach. Część z nich zo sta ła już wy ja śnio na Ko ścio ło wi.
Zo sta ną one w kom ple cie przed sta wio ne w obie ca nym przez
nas wy ja śnie niu tej księ gi. Bę dą one nie tyl ko dla ko rzy ści wów -
czas ży ją cych bra ci, lecz tak że na wiecz ną pa miąt kę o nich
w przy szłych Wie kach. Tak jak Jó zef prze po wie dział wy zwo le -
nie Izra ela (w.19), tak an ty ty picz ny Jó zef za po wia da peł ne wy -
zwo le nie an ty ty picz ne go Izra ela z kró le stwa sza ta na. Dro dzy
bra cia, za bie raj my ze so bą – uczmy się, gło śmy i na śla duj my – te
hi sto rie z sym bo licz ne go Egip tu dla po si la nia nas sa mych oraz
Bo że go Izra ela w Ty siąc le ciu i po Ty siąc le ciu. Po wy żej wy ło ży -
li śmy wer set 20, by do koń czyć oma wia nie eta pów po dró ży Izra -
ela do Mo rza Czer wo ne go, i dla te go nie bę dzie my po now nie
wy ja śniać te go wer se tu tu taj.

(76) Wer set 21 mó wi, że Pan szedł przed Izra elem w słu pie ob -
ło ku i w słu pie ognia. 2 Moj. 14:19 po ka zu je, jak to czy nił. Nie czy -
nił te go oso bi ście, lecz przez przed sta wi cie la – Lo go sa, ja ko Anio -
ła Pa na. To za tem przed ludz ki Lo gos, ja ko Na rzę dzie Pa na w tym
dzie le, pro wa dził Izra el. Przed sta wia to wy pro wa dza nie nas
przez Bo ga z an ty ty picz ne go Egip tu przez na sze go uwiel bio ne -
go Pa na, bę dą ce go tu taj an ty ty pem Lo go sa. Oczy wi ście Lo gos
w Swo jej oso bie był nie wi dzial ny. Dla te go w słu pie ob ło ku i ognia
dał wi dzial ną re pre zen ta cję sie bie ja ko wo dza Izra ela. Po dob nie
w an ty ty pie nasz Pan, ja ko nasz obec ny wódz wy pro wa dza ją cy
nas z an ty ty picz ne go Egip tu, jest nie wi dzial ny, lecz po przez an -
ty ty picz ny słup ob ło ku i ognia po da je nam re pre zen ta cję sie bie,
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obec ne go ja ko nasz wódz. Ro zu mie my, że słup ten przed sta wia
praw dę na cza sie, któ ra z pew no ścią wska zu je nam dro gę, po któ -
rej ma my kro czyć. Słup ob ło ku przed sta wia praw dę No we go
Te sta men tu, któ ra by ła praw dą na cza sie szcze gól nie w Ży dow -
skim Żni wie i Pa ru zji, cza sie dnia (Ps. 91:5,6). Na to miast słup
ognia przed sta wia praw dę Sta re go Te sta men tu, któ ra jest praw -
dą na cza sie pod czas In te rim i Epi fa nii, cza sie no cy (Ps. 91:5,6). Dla
an ty ty picz ne go Izra ela są trzy sym bo licz ne dni i trzy sym bo licz -
ne no ce. Ty mi trze ma sym bo licz ny mi dnia mi są Żni wa Ży dow -
skie i Ewan ge lii oraz Ty siąc le cie. Trze ma sym bo licz ny mi no ca mi
są okre sy In te rim, czy li okres mię dzy dwo ma Żni wa mi, Epi fa nia
i Ma ły Okres. Jak słup ob ło ku da wał świa tło, po ucze nie, co
do dro gi Izra ela w cza sie dnia, tak praw da No we go Te sta men tu
na cza sie szcze gól nie wska zu je an ty ty picz ne mu Izra elo wi kie ru -
nek po dró ży w cza sie dnia. Tak jak słup ognia da wał świa tło
na dro gę w cza sie noc nych po dró ży Izra ela, tak praw da Sta re go
Te sta men tu na cza sie szcze gól nie da je świa tło, kie ru nek, w cza -
sie noc nych po dró ży an ty ty picz ne go Izra ela. Tak jak te słu py
pro wa dzi ły Izra el aż do Ka na anu, tak praw dy te pro wa dzą an ty -
ty picz ny Izra el aż do an ty ty picz ne go Ka na anu. I jak ty picz ne
słu py to wa rzy szy ły ty picz ne mu Izra elo wi, do pó ki nie do tarł on
do ty picz ne go Ka na anu, tak an ty ty picz ne słu py bę dą to wa rzy szy -
ły an ty ty picz ne mu Izra elo wi, do pó ki nie osią gnie on an ty ty picz -
ne go Ka na anu. Szcze gó ły na te mat tych słu pów po da li śmy
w trak cie wy ja śnia nia 4 Moj. 9.

PY TA NIA
(1) Gdzie jest kon ty nu owa na roz mo wa roz po czę ta

w 2 Moj. 10:24 i jak na le ży trak to wać 2 Moj. 11:1-3? Jak po win -
no być prze tłu ma czo ne pierw sze zda nie 2 Moj. 11:1? Ja kie
czte ry po wo dy wy ma ga ją ta kie go tłu ma cze nia? Dla cze go
w.1-3 są do da ne ja ko wtrą ce nie? Gdzie Bóg po wie dział Moj -
że szo wi o rze czach po da nych w wer se tach 1-3? Co naj star szy
he braj ski ma nu skrypt po da je ja ko brzmie nie pierw sze go zda -
nia w. 3 i dla cze go jest to lep sza wer sja? Czym po wi nien być
za stą pio ny po da ny kur sy wą cza sow nik był w dru gim zda niu
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wer se tu 3? Co za wie ra ją wer se ty 1-3 i jak są one zwią za ne
z wer se ta mi 4-8?

(2) O ja kiej pla dze mó wi w.1 – cze go by ła ona ty pem i przez
co jest wy mie rza na? Ko go do tknę ła ty picz na dzie sią ta pla ga
– ja kie są zna cze nia he braj skie go sło wa Mit zra im i ja kie jest je -
go zna cze nie w w.1? Ko go do tknę ła śmierć an ty ty picz nych
pier wo rod nych? Ja ki we dług za po wie dzi Bo ga miał być sku tek
śmier ci ty picz nych i an ty ty picz nych pier wo rod nych? Co
przed sta wia na le ga nie fa ra ona na odej ście Izra ela i na co wska -
zu je ta na tar czy wość? Co po win no usu nąć ból lu du Bo że go
z po wo du ta kie go złe go trak to wa nia?

(3) Gdzie po da no ogól ną in ter pre ta cję w.2 w od nie sie niu
do izra el skich ma tek – do cze go jest on alu zją? Jak po win no być
prze tłu ma czo ne sło wo od da ne ja ko te raz i dla cze go? Co zo sta -
ło do da ne do wer se tu 2, a nie wy stę pu je w 2 Moj. 3:21 i 22? Ko -
go przed sta wia ją w tym kon tek ście izra el skie mat ki i ich dzie -
ci, a kto i pod ja kim wzglę dem jest po ka za ny przez izra el skich
oj ców? Ko go re pre zen tu ją tu taj egip scy są sie dzi płci mę skiej?
W ja ki spo sób mia ło miej sce pro sze nie – po daj ilu stra cję z czte -
rech przy to czo nych przy kła dów?

(4) Gdzie w ty pie i an ty ty pie zo sta ła wy ja śnio na po pra -
wio na for ma pierw sze go zda nia z w.3? Ja kie jest do słow ne
tłu ma cze nie zda nia od da ne go: „Dam ła skę lu do wi w oczach
Egip cjan”? Ja kim po cząt ko wo wy da je się być to wy ra że nie
i co wska zu je na je go sto sow ność? Co na pierw szy rzut oka
nie wy da je się być ła ską i co do wo dzi, iż w rze czy wi sto ści nią
jest? Jak wska zu ją na to przy to czo ne wer se ty? Dla cze go są
one na zy wa ne ła ską lu du Bo że go? Za co nie uzna li by ich an -
ty ty picz ni Egip cja nie, gdy by one ich spo tka ły i dla cze go? Jak
po win ni śmy trak to wać je my i jak na zy wa je św. Piotr? 

(5) Czym po wi nien być za stą pio ny cza sow nik był w dru gim
zda niu w.3 i dla cze go? Ja ki wpływ mia ły po szcze gól ne pla gi
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na pre stiż Moj że sza – w czym je go pre stiż osią gnął punkt kul -
mi na cyj ny? Ja ki jest an ty typ tych dwóch za ry sów pre sti żów?
Dzię ki cze mu Moj żesz mógł wy po wie dzieć groź by z w.4-8? Ja -
ki jest te go an ty typ? Ja ka jest ro la wer se tów 1-3 w sto sun ku
do wer se tów 4-8? 

(6) Ja ki jest zwią zek w.4 z 2 Moj. 10:29? Co przed sta wia
twier dze nie Moj że sza, że je go sło wa są prze sła niem Je ho wy?
W ilu miej scach przej ście przez Bo ga i za bi cie pier wo rod nych
Egip tu jest wią za ne z pół no cą 14 Ni san – czym róż nią się te wy -
ra że nia? Co w an ty ty pie kry je się w wy ra że niu „oko ło pół no -
cy” i „o pół no cy”? 

(7) Ja ka jest wspo mnia na tu taj an ty ty picz na noc? Co jesz -
cze ten fakt po twier dza i ja ką le wic ką na ukę to oba la? Co ta
uwa ga po twier dza co do dłu go ści jed nej z sym bo licz nych go -
dzin Bi blii? Je śli go dzi na dłu go ści 3 1/3 ro ku nie oka że się go dzi -
ną z Obj. 17:12, co być mo że bę dzie my mu sie li zro bić z go dzi -
ną dłu go ści 6 2/3 ro ku i w ja kim przy pad ku?

(8) Cze go ty pem jest przej ście Bo ga przez śro dek Egip tu?
W ja ki spo sób Nasz Pan wy raź nie wy peł nił an ty typ Moj że sza
mó wią ce go te sło wa w od nie sie niu do oko ło paź dzier ni ka 1914
ro ku? W cza sie ja kie go okre su za cho dzą co za koń czył się
pierw szy człon dwój na so bu 2520 lat i cze mu to od po wia da?
Jak Pan wy peł nił go w od nie sie niu do 1 sierp nia 1914 ro ku?
Jak i przed kim z oby dwu punk tów wi dze nia zo sta ła po da -
na an ty ty picz na za po wiedź? 

(9) Co stwier dza w.5 – co jest an ty ty picz ną dzie sią tą pla -
gą? Czym nie by ły ty picz na i an ty ty picz na dzie sią ta pla ga?
Czym po cząt ko wo są wszyst kie no we stwo rze nia i jak do -
wo dzi te go Żyd. 12:23? Co dzie je się z an ty ty picz ny mi Izra -
eli ta mi, któ rzy po peł nia ją grzech na śmierć, i w kim są wów -
czas po ka za ni? Dla cze go sta ją się oni an ty ty picz ny mi pier wo -
rod ny mi Egip cja na mi? Ko go sza tan szcze gól nie sta ra się
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zwer bo wać do swej służ by – ko go i w ja kim stop niu on kon -
tro lu je?

(10) Co Moj żesz za po wie dział o każ dym ży ją cym pier wo -
rod nym Egip cja ni nie i kie dy mia ło to na stą pić – ja ki jest an ty -
typ tej za po wie dzi i kie dy zo sta ło to do ko na ne? Kto i dla cze -
go jest pier wo rod nym an ty ty picz ne go fa ra ona – czym był każ -
dy czło nek rzym skiej hie rar chii od 1914 do 1916 ro ku i kto ją
sta no wi? W ja ki spo sób 2 Tes. 2:4 do wo dzi, że czło wiek grze -
chu skła da się z no wych stwo rzeń – kim się one sta wa ły z upły -
wem cza su? Ja ki jest ich los – jak się to do ko na i czym bę dzie
ich znisz cze nie? Cze go do ko na ło by to z rzym sko ka to lic kie go
punk tu wi dze nia, na wet gdy by ko ściół rzym sko ka to lic ki nie
zo stał znisz czo ny w uci sku, i jak dłu go by to trwa ło?

(11) Ja ka by ła spo łecz na po zy cja egip skich nie wol nic mie -
lą cych przy żar nach – co przed sta wia ta ka nie wol ni ca i ko go re -
pre zen tu je jej pier wo rod ny? Ja kie jest an ty ty picz ne zna cze nie
wy ra że nia „od pier wo rod ne go fa ra ona (...) do pier wo rod ne go
nie wol ni cy”? Co ob ra zu ją pier wo rod ne Egip tu wśród zwie -
rząt i ich śmierć? Skąd bie rze się na sze zro zu mie nie an ty ty pu
pier wo rod nych Egip tu wśród lu dzi i zwie rząt? W ja ki spo sób
do wo dzi my, że pier wo rod ni Izra ela spo śród lu dzi re pre zen tu -
ją Ko ściół ja ko no we stwo rze nia, a pier wo rod ne ze zwie rząt
– czło wie czeń stwo Ko ścio ła? Co w związ ku z dzie sią tą pla gą
dzie je się z no wy mi stwo rze nia mi i czło wie czeń stwem Izra eli -
tów i cze go to do wo dzi w od nie sie niu do an ty ty pów pier wo -
rod nych Egip tu z lu dzi i zwie rząt? 

(12) Cze go ty pem jest za po wiedź Moj że sza od no śnie opła -
ki wa nia przez Egipt śmier ci je go pier wo rod nych? Przez co ten
smu tek jest pod kre ślo ny – w ja ki spo sób for ma wy ra że nia te -
go smut ku wią że się z opi sem Da nie la i Je zu sa i cze mu to po -
do bień stwo słu ży? Co w związ ku z tym su ge ru je Obj. 14:9-11?
Na co te roz wa ża nia wska zu ją co do spo so bu wy le wa nia dzie -
sią tej pla gi? Co sym bo licz nie re pre zen tu ją tu taj psy i ich ję zy -
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ki – jak za cho wu ją się li te ral ne psy po śmier ci swych pa nów lub
człon ków ro dzin swych pa nów? Cze go i dla cze go opła ku ją ce
psy egip skie nie czy ni ły wo bec izra el skich lu dzi i zwie rząt?
Cze go ty pem jest pod tym wzglę dem za po wiedź Moj że sza? Co
i dla cze go bę dą zmu sze ni uznać?

(13) Cze go ty pem jest za po wiedź Moj że sza co do upo ko -
rze nia i słu żal czo ści ksią żąt fa ra ona wo bec nie go? Przez co
nasz Pan po dał te za po wie dzi i kim są ci ksią żę ta w an ty ty pie?
Cze go ty pem jest za po wiedź Moj że sza, że urzęd ni cy fa ra -
ona bę dą bła gać o ulgę po przez odej ście Izra ela? W ja ki spo -
sób po da na zo sta ła an ty ty picz na za po wiedź? W ja ki spo sób
ta kie wy pę dze nie an ty ty picz ne go Izra ela mo że być słu żal -
czo ścią ze stro ny urzęd ni ków sza ta na? Kie dy zgod nie z za po -
wie dzią Moj że sza miał on wyjść z Egip tu i ja ki jest te go an -
ty typ? Cze go ty pem jest odej ście Moj że sza sprzed ob li cza fa -
ra ona w wiel kim gnie wie i gdzie głów nie po da wa ne by ły an -
ty ty picz ne za po wie dzi?

(14) Co w ty pie i an ty ty pie po wie dział Je ho wa po tych za -
po wie dziach? Do cze go do pro wa dził upór fa ra ona i cze go
by ło to ty pem? Cze go ty pem jest do ko ny wa nie przez Moj że -
sza i Aaro na cu dów w Egip cie? Kto nie był spraw cą dzie sią -
tej pla gi i cze go to jest ty pem – któ re an ty ty picz ne pla gi
i przez co zo sta ły do ko na ne przez Chry stu sa i Ko ściół?
W opo zy cji do ko go i przed kim Moj żesz i Aaron wy ko ny wa -
li ty picz ne pla gi i cze go to jest ty pem? Dla cze go nie po da je -
my tu taj szcze gó łów na te mat za twar dze nia przez Bo ga ser -
ca fa ra ona?

(15) Kie dy mu sia ło być po da ne po le ce nie prze strze ga nia
Pas chy i ja kie po wo dy na to wska zu ją – kie dy naj póź niej
mo gło ono być wy da ne? Kie dy zo sta ła po da na groź ba śmier -
ci pier wo rod nych i z cze go to wy ni ka? Jak za tem po win -
na być prze tłu ma czo na pierw sza część 2 Moj. 12:1 i dla cze -
go? Kie dy an ty ty picz ny Ba ra nek zo stał prze zna czo ny
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na śmierć i co w związ ku z tym je ste śmy zmu sze ni zro bić
z an ty ty pem w.1?

(16) W ja kim cza sie Moj żesz w pierw szych wer se tach 2 Moj.
12 re pre zen tu je na sze go Pa na? W ja ki spo sób Je zus wy peł nił
an ty typ po le ce nia przez Moj że sza usta no wie nia Pas chy? Jak
po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Co jest an ty ty pem mó -
wie nia przez Bo ga Moj że szo wi o rze czach z tych wer se tów?
Ko go re pre zen tu je Aaron w w.1? Ja ki jest po cząt ko wy i póź -
niej szy typ mó wie nia przez Bo ga o tych rze czach Aaro no wi i co
ob ra zu je mó wie nie przez Bo ga w Egip cie?

(17) Z czym i dla cze go wią za ło się usta no wie nie Ni san
pierw szym mie sią cem ro ku? Ile ro dza jów ro ku miał od tej po -
ry Izra el – po daj szcze gó ły? Cze go ty pem jest ta zmia na? Ja ki
jest typ po le ce nia zmia ny dys pen sa cyj ne go po stę po wa nia?
W ja ki spo sób przy to czo ne wer se ty po twier dza ją i po da ją wy -
peł nie nie się tej zmia ny w an ty ty pie? Jak po twier dza to po stę -
po wa nie Bo ga przed i w cza sie Wie ku Ewan ge lii? Co jesz cze
i w ja ki spo sób wska zu je na ta ki wła śnie an ty typ?

(18) Co przed sta wia ło po le ce nie odłą cze nia ba ran ka 10 Ni -
san, po da ne przed tą da tą i dla cze go? Ja kie fak ty su ge ru ją tę
myśl co do ty pów in sty tu cjo nal nych zwią za nych z da tą? Jak
zo sta ło po da ne po le ce nie odłą cze nia Je zu sa ja ko Ba ran ka? Ja -
kie wy da rze nia mia ły miej sce 10 Ni san 33 r. n.e. – ja ki był to
dzień ty go dnia i jak oba la to po gląd no mi nal ne go ko ścio ła?
W ja ki spo sób przy to czo ne wer se ty po twier dza ją, że Je zus zo -
stał prze zna czo ny na śmierć w dniu wjaz du do Je ru za lem?
W ja ki spo sób Je zus zo stał prze zna czo ny na śmierć w tym dniu
przez ca ły Izra el?

(19) Przez ja kie dwie rze czy Je zus po le cił Swe odłą cze nie
ja ko an ty ty picz ne go Ba ran ka 10 Ni san 33 r. n.e. – ja kie są
głów ne na uki i czy ny, przez któ re te go do ko nał? Do cze go
po bu dza ły na uczo nych w Pi śmie i fa ry ze uszy na uki i czy ny
Je zu sa z wy łą cze niem trzech ostat nich, a do cze go – te trzy
ostat nie?
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(20) Co mia ło słu żyć każ dej ro dzi nie w ty pie – co przed sta -
wiał każ dy dom i ba ra nek? Co czy nio no, je śli ro dzi na by ła
zbyt ma ła, by zjeść ba ran ka? Ja kie trzy rze czy to re pre zen tu je?
Jak jest to za su ge ro wa ne w 1 Kor. 1:26-29? Dla cze go do te go ty -
pu wy bie ra ny był ba ra nek lub koź le – wy ja śnij przy to czo ne
wer se ty na te mat na sze go Ba ran ka ja ko an ty ty pu ba ran ków za -
bi ja nych w Egip cie? Dla cze go ba ra nek miał być bez wa dy – wy -
ja śnij wer se ty przy to czo ne na te mat bez grzesz no ści Je zu sa?
Co mia ło ob ra zo wać to, że ba ra nek był sam cem w wie ku jed -
ne go ro ku? Dla cze go po zo sta wia no wy bór uży cia mło de go
z owiec lub kóz – cze go nie na le ży się do pa try wać w tej wol -
no ści wy bo ru? 

(21) Dla cze go ba ra nek był prze trzy my wa ny od 10 do 14 Ni -
san? Ja ki jest an ty typ po da nia po le ce nia, by ca łe zgro ma dze nie
za bi ło go 14 Ni san? W ja ki spo sób Je zus po dał an ty ty picz ne po -
le ce nie? W ja ki spo sób an ty ty picz ny ca ły dom Izra ela za bił an -
ty ty picz ne go Ba ran ka? Kie dy za bi ja ny był ba ra nek – ja kie by -
ły te dwa wie czo ry? Ja kie wer se ty No we go Te sta men tu po -
twier dza ją, że w Izra elu prze strze ga no dwóch wie czo rów?
Kie dy w cza sie tych dwóch wie czo rów za bi ja ny był ba ra nek
i ja kie dwie rze czy to przed sta wia? Co przed sta wia noc 14 Ni -
san z dru gie go punk tu wi dze nia oraz po czą tek jej wie czo ru?

(22) Co w tej hi sto rii re pre zen tu je izra el ski dom i ro dzi -
na i we dług ja kiej za sa dy – w ja ki spo sób sło wo dom jest uży -
wa ne w tym roz dzia le? Co re pre zen tu je krew ba ran ka – z cze -
go skła da się ludz ka za słu ga na sze go Pa na? Jak po twier dza ją
to przy to czo ne wer se ty? Co re pre zen tu je kro pie nie krwią ba -
ran ka? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Ile jest ro dza -
jów przy pi sy wa nia za słu gi na sze go Pa na? Jak po twier dza ją to
przy to czo ne wer se ty? Ja kie są czte ry głów ne róż ni ce mię dzy
ty mi przy pi sy wa nia mi?

(23) Cze go ty pem są dwa odrzwia ja ko ta kie – ja kie są je go
czę ści? W ja ki spo sób przy to czo ne wer se ty do wo dzą, iż są one
dwie ma czę ścia mi Za ko nu, Spra wie dli wo ści? Co re pre zen tu -
ją po szcze gól ne odrzwia? Co jest po ka za ne w ich kro pie niu?
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(24) Co jest jesz cze po trzeb ne, po za znie sie niem wy ro -
ku Ada mo we go – jak jest to po ka za ne w kro pie niu krwią?
Co przed sta wia nad pro że – cze go i dla cze go po trze bu je
na sze czło wie czeń stwo po za znie sie niem wy ro ku Ada -
mo we go? Dla cze go spra wie dli wość Chry stu sa jest na zy -
wa na spra wie dli wo ścią Bo ga i przez co po ka za ne jest
przy pi sa nie jej nam? Cze go ty pem jest gło wa każ de go
izra el skie go do mu, kro piąc odrzwia i nad pro że i ja kie
peł ne dzie ło jest w ten spo sób po ka za ne? Cze go ty pem
jest kro pie nie tyl ko tych do mów, gdzie spo ży wa ny był
ba ra nek?

(25) Co przed sta wia po le ce nie spo ży wa nia mię sa ba -
ran ka w no cy 14 Ni san? W ja ki spo sób przez po rów na nie
po ka zu ją to przy to czo ne wer se ty? Ja ka jest róż ni ca w for -
mie i tre ści tych fi gur? Kie dy tyl ko mógł być spo ży wa ny ba -
ra nek w Egip cie – cze go to jest ty pem i w ja ki spo sób za słu -
ga Chry stu sa bę dzie przy swa ja na w Ty siąc le ciu? Ja kie dwie
rze czy są po ka za ne w pie cze niu ba ran ka? Dla cze go nie był
on go to wa ny i co to przed sta wia? Co jest po ka za ne w nie -
je dze niu su ro we go ba ran ka i dla cze go an ty ty picz ny ba ra -
nek nie mo że być spo ży wa ny su ro wy ani go to wa ny? 

(26) Ja kie in ne dwie rze czy mia ły być spo ży wa ne z ba -
ran kiem? Cze go ty pem jest kwas i dla cze go? Jak po twier -
dza ją to przy to czo ne wer se ty? Co przed sta wia ko lej no za -
kwa szo ny i prza śny chleb? Co jest po ka za ne w spo ży wa niu
prza śne go chle ba? Ja kie jest do słow ne tłu ma cze nie sło wa
od da ne go ja ko gorz kie zio ła i cze go Ży dzi uży wa ją obec nie
ja ko gorz ko ści? Cze go by ły one ty pem – jak jest to do wie -
dzio ne przez pro ces eli mi na cji? 

(27) Cze go w.9 nie po le ca, a co po le ca w swej ostat niej
czę ści i co to po le ce nie przed sta wia? Jak po twier dza ją to
przy to czo ne wer se ty? Cze go ty pem jest po le ce nie nie po zo -
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sta wia nia ni cze go ze spo ży wa ne go ba ran ka do ra na i ja kie
są te go po wo dy? Co sta nie się z ty mi, któ rzy nie do koń czą
swe go świę ta przed Ty siąc le ciem? Czy wy stę pu je sprzecz -
ność mię dzy dwo ma po le ce nia mi w.10 – co i jak po ma ga je
zhar mo ni zo wać? Ja kie uwa gi wy ja śnią ten te mat? Cze go
ty pem jest pa le nie czę ści ba ran ka nie zje dzo nych przed ran -
kiem i ja ki jest te go po wód w an ty ty pie? Do cze go bę dzie
w Ty siąc le ciu po trzeb na ca ła za słu ga Chry stu sa? 

(28) Co opi su je w.11 – jak mie li oni spo ży wać ty picz ną
Pas chę i co to przed sta wia? Co przed sta wia ją prze pa sa ne
bio dra, obu te sto py i trzy ma na w rę ku la ska – na co one
wszyst kie wska zu ją? Dla cze go uży te zo sta ło wy ra że nie
Przej ście jest Pań skie? Od cze go od cho dzi tu taj ob raz i co
dzia ło się w pierw szej czę ści tej no cy? Na ja kie nie bez pie -
czeń stwa by li na ra że ni an ty ty picz ni pier wo rod ni Izra ela
i do cze go one ich po bu dza ły? Ko go re pre zen tu ją wład cy
Egip tu – jak zo sta ną uka ra ni i kto jest te go gwa ran tem? Kie -
dy bę dzie mia ła miej sce część są dze nia „tej no cy”? Ja ki był
znak omi ja nia Izra el skich do mów i za cho wy wa nia ich pier -
wo rod nych – ja ki jest te go an ty typ i do cze go po win no to
nas po bu dzać?

(29) Ja kie dwie rze czy na ka zu je Bóg w 2 Moj. 12:14 i jak
dłu go mia ły być one ob cho dzo ne? Co przed sta wia pierw -
szy ba ra nek i noc je go świę ta? Co przed sta wia co rocz -
na Pas cha i noc jej ob cho dze nia? Cze go ty pem jest fakt, że
co rocz na Pas cha mia ła być ob cho dzo na każ de go ro ku przez
ca ły Wiek Ży dow ski? W ja ki spo sób po twier dza to w an ty -
ty pie przy to czo ny wer set – cze go nie ozna cza, a co ozna cza
wy ra że nie „aż przyj dzie”? Dla ko go oby dwie co rocz ne Pas -
chy by ły uczta mi – jak dłu gie by ły uczta Pas chy i świę to
Pas chy? Co przed sta wia sie dem dni świę ta i jak dłu go świę -
tu je my na sze wy zwo le nie?
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(30) Ja kie by ły głów ne i dru go rzęd ne rze czy w cza sie
uczty 14 Ni san i co by ło głów ną rze czą pod czas na stęp -
nych sied miu dni świę to wa nia? Gdzie jest to po ka za ne? Co
przed sta wia spo ży wa nie przez Izra el prza śne go chle ba 14
Ni san oraz przez ca łe na stęp ne sie dem dni? Jak po twier dza
to 1 Kor. 5:8? Co ob ra zu je po le ce nie usu nię cia kwa su z do -
mów oraz uczy nie nie te go pierw sze go dnia? Ja ka ce re mo -
nia jest sto so wa na przez Ży dów do usu wa nia kwa su z do -
mów od cza sów po prze dza ją cych dni Chry stu sa?

(31) Co nie jest pew ne w od nie sie niu do źró dła tej ce re -
mo nii i co moż na o niej po wie dzieć? Co przed sta wia tu taj
dom? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Cze go ty -
pem jest po szu ki wa nie kwa su przez Izra eli tę? Jak po twier -
dza ją to przy to czo ne wer se ty? Cze go ty pem jest świe ca da -
ją ca świa tło? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Co
przed sta wia ją: uży wa nie szczot ki, rę ce chwy ta ją ce kwas,
za bez pie cze nie ze bra ne go kwa su i je go nisz cze nie? Jak po -
twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Co przed sta wia ogień
– ja kie są je go ele men ty? Jak po twier dza ją to przy to czo ne
wer se ty? Co mo że my po wie dzieć na te mat sym bo li ki ce re -
mo nii usu wa nia kwa su i do cze go jest to po dob ne?

(32) Ja ką ka rę prze wi du je w.15 za je dze nie kwa su w cza -
sie świę ta Pas chy – ja ką na pierw szy rzut oka wy da je się ona
być i jak moż na uza sad nić jej słusz ność? Co dzie je się z no -
wym stwo rze niem, je śli ktoś sta le ży je we dług cia ła – jak mo -
że ono żyć? Dla cze go Bóg wy mie rzał ka rę śmier ci za nie po słu -
szeń stwo za ka zo wi spo ży wa nia kwa su w cza sie świę ta Pas -
chy – ja kie prze stęp stwa nie są, a ja kie są po ka za ne w je dze -
niu kwa su w trak cie Pas chy? Krót ko mó wiąc, dla cze go po da -
no ty picz ny za kaz i wy mie rza no ka rę? Co te roz wa ża nia po -
ka zu ją? Co jest przed sta wio ne w wy mie rza niu ka ry w do wol -
nym cza sie trwa nia tych sied miu dni?
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(33) Co mia ło mieć miej sce pierw sze go i siód me go dnia
świę ta Pas chy i cze go nie wol no by ło wte dy wy ko ny wać?
Ile i ja kie an ty ty py są tu po ka za ne? Ja ki jest pierw szy an -
ty typ? Ja ki – dru gi? 

(34) Co re pre zen tu je po le ce nie uni ka nia zby tecz nej pra cy
i kie dy by ło ono w an ty ty pie bar dziej po wszech nie na ucza ne
i prak ty ko wa ne? Co i dla cze go nie jest po da ne od no śnie in -
nej pra cy w cza sie po zo sta łych pię ciu dni? Kie dy w oby dwu
an ty ty pach wy stę po wa ła więk sza wier ność i ja kie są nie któ -
re przy kła dy to po twier dza ją ce? Cze go by ło to wy ni kiem i co
moż na po wie dzieć o lu dzie Bo żym tam tych cza sów? Jak to
wy glą da w przy pad ku lu du Pa na ja ko jed no stek i ja ki to ma
zwią zek z człon ka mi Wiel kiej Kom pa nii? 

(35) Co przed sta wia po wtó rze nie po le ce nia uży wa nia
prza śne go chle ba w pierw szym i co rocz nym świę cie Pas -
chy? Jak wy peł ni ło się to w an ty ty pie? Dla cze go pierw sza
i co rocz na uczta by ła słusz nie wy ma ga na? W ja ki spo sób
uwa gi te ma ją za sto so wa nie do oby dwu an ty ty picz nych
uczt? Co za tem by ło wła ści we w ty pie i an ty ty pie?

(36) Co po da je w.18 – o ja kim roz róż nie niu mu si my pa -
mię tać, by zro zu mieć tę kwe stię? Kie dy mógł, a kie dy nie
mógł być spo ży wa ny chleb z kwa sem? W ja ki spo sób an ty -
typ wy ja śnia te rze czy w od nie sie niu do 14, 15 i 21 Ni san?
Kie dy w ty pie był usu wa ny kwas? Co z jed nym wy jąt kiem
czy nią wer se ty 18-20 – co jest tym wy jąt kiem? Co ob ra zu ją:
zie mia Izra ela, Izra eli ta w niej uro dzo ny oraz przy cho dzień
w niej miesz ka ją cy? Cze mu we dług w.48 i 49 mu sie li się
pod dać przy chod nie, o któ rych tu taj cho dzi i ko go oni re pre -
zen tu ją? Ja kie wer se ty to po twier dza ją? Cze go ty pem jest
ten frag ment w od nie sie niu do spo ży wa nia kwa su w cza sie
Pas chy przez te dwie kla sy?

(37) Z cze go skła da się 2 Moj. 12:1-20 i co przed sta wia -
ją w.21-25? Czym się one róż nią – cze go to nie ozna cza
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o Moj że szu i dla cze go? Cze mu słu ży ło to skró ce nie i skąd
wie my, że prze ka zał on wszyst kie po le ce nia? Cze go ty -
pem są sło wa Moj że sza do star szych, by odłą czy li, wzię li
i za bi li ba ran ka i gdzie po da ne są szcze gó ły an ty ty pów? Co
już zo sta ło, a co nie zo sta ło jesz cze wy ja śnio ne w w.22? Co
przed sta wia hy zop i mied ni ca oraz zmo cze nie hy zo pu we
krwi i kro pie nie nią na odrzwia i nad pro że?

(38) Co jest nie zbęd ne do uświa do mie nia so bie zna cze -
nia opusz cza nia do mu w no cy 14 Ni san? Cze go ty pem jest
izra el ski dom i drzwi? Cze go ty pem jest to, że drzwi sto ją
mię dzy odrzwia mi a nad pro żem – ja ka jest na sza re la cja
do Bo skiej spra wie dli wo ści i Chry stu sa ja ko na szych drzwi?
Co ob ra zu je ca ły ten ob raz i co to da je wszyst kim człon kom
Bo skiej ro dzi ny? 

(39) Co dzia ło się z Izra eli tą, któ ry tej no cy opu ścił swój
dom i cze go to jest ty pem w przy pad ku no wych stwo rzeń,
Mło do cia nych God nych oraz tym cza so wo uspra wie dli wio -
nych? Co wszy scy oni czy nią z krwią Chry stu sa? Ja kie na -
po mnie nie ma dla nas szcze gól ną moc? Co ozna cza po le ce -
nie, by nie opusz czać do mu aż do ra na? Do pie ro kie dy mo -
że my bez piecz nie prze stać ufać w przy pi sa ną za słu gę? 

(40) Gdzie i w związ ku z ja ki mi wer se ta mi zo sta ły wy -
ja śnio ne my śli w.23 i 24? Co ozna cza wy ra że nie „te go”
z wer se tu 24 i co to po twier dza o ty pie i an ty ty pie do rocz -
nej Pas chy? Do cze go nie od no si się wy ra że nie „te go” i ja -
kie trzy rze czy na to wska zu ją? Co wy ni ka z tych roz wa żań
w od nie sie niu do wy ra że nia „te go” w ty pie i an ty ty pie? Co
jesz cze jest sym bo li zo wa ne przez je dze nie chle ba i pi cie wi -
na, co nie by ło po ka za ne w je dze niu ba ran ka przez Izra el
i cze go to do wo dzi co do toż sa mo ści an ty ty picz ne go Ba ran -
ka? W ja kich dwóch sta nach Izra el miał prze strze gać do -
rocz nej Pas chy i cze go to jest ty pem? Gdzie są one omó wio -
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ne przez na sze go Pa sto ra? Do cze go od no si się wy ra że nie
„tych ob rzę dów” z w.25 i cze go ty pem jest po le ce nie ich ob -
cho dze nia? Jak po twier dza ją to wer se ty?

(41) Jak po win no być od da ne ostat nie zda nie w.26 i o co
jest ono proś bą? Co do wo dzi, że do rocz ne za bi ja nie i je dze -
nie ba ran ka by ło ob rzę dem sym bo licz nym? Jak po twier -
dza ją to przy to czo ne wer se ty? Cze go Bóg pra gnął dla izra -
el skich dzie ci i co w związ ku z tym czy ni On w w.26 i 27?
Jak zgod nie z wy ja śnie niem sym bo licz ne go ob rzę du, po da -
nym w w.27, nie po win ni śmy, a jak po win ni śmy ro zu mieć
cza sow nik jest? Gdzie moż na zna leźć szcze gó ły na ten te -
mat? Cze go nie po win ni śmy twier dzić o cza sow ni ku jest,
uży tym w w.27 – jak jest on tam uży ty? Ja kie trzy po glą dy
są wy zna wa ne przez zwo len ni ków praw dzi wej obec no -
ści? Ja ki błąd na ich ko rzyść po peł ni li w spo rze ci, któ rzy
wy zna ją praw dzi wy po gląd na te mat chle ba i wi na w za ry -
sie uspra wie dli wie nia? 

(42) Ko go ty pem są izra el skie dzie ci py ta ją ce o wy ja śnie -
nie ob rzę du Pas chy – co do wo dzi, że Wie cze rza Pań ska jest
ob rzę dem sym bo li zu ją cym coś in ne go? W ja ki spo sób sza tan
za czął wpro wa dzać trans sub stan cja cję, kon sub stan cja cję i in -
stru men ta li za cję? Co to jest trans sub stan cja cja, kon sub stan -
cja cja oraz in stru men ta li za cja – ja kie sek ty je wy zna ją? W ja -
ki spo sób ła two moż na za cho wać praw dę na te mat Wie cze -
rzy Pań skiej i oba lić po gląd zwo len ni ków praw dzi wej obec -
no ści? Ja ką od po wiedź Bóg wło żył w usta izra el skich oj ców
na od no śne py ta nie ich dzie ci – dla cze go cza sow ni ko wi jest
da je my w od po wie dzi zna cze nie re pre zen tu je i dla cze go ba -
ra nek za bi ty w Egip cie na zy wa ny jest Pas chą Pa na? Jak w.27
okre śla sło wo Pas cha – ja ki ma to zwią zek z uni kiem zwo len -
ni ków praw dzi wej obec no ści w od nie sie niu do sło wa Pas cha
w tym wer se cie? Ja kich wy ja śnień udzie lił Bóg izra el skim oj -
com do prze ka za nia ich dzie ciom – czym by ło za bi ja nie do -
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rocz ne go ba ran ka? Ja ki był głów ny an ty typ po da nia przez
Bo ga te go wy ja śnie nia? Ja ki – an ty typ dru go rzęd ny? Cze go
ty pem jest re ak cja Izra eli tów? 

(43) Po co zgod nie z 2 Moj. 12:29 osta tecz nie się gnął
Bóg i co wcze śniej prze ja wiał? Co umoż li wi nam wła ści we
oce nie nie zna cze nia dzie sią tej pla gi dla Egip cjan – ja ki był
cha rak ter dzie sią tej pla gi w po rów na niu z po zo sta ły mi
dzie wię cio ma? Kie dy się ona roz po czę ła w ty pie i an ty ty -
pie – ja ki okres obej mo wa ła an ty ty picz na noc i kie dy by ła
jej pół noc? Co za czął czy nić Pan o an ty ty picz nej pół no cy
– co przed sta wia ją pier wo rod ni Egip tu z lu dzi i zwie rząt
i co się z ni mi sta nie? Jak zo sta ło to po ka za ne w ty pie?

(44) Ja ka na stę pu je zmia na w wy ra że niu kon tra stów
spo łecz nych mię dzy 2 Moj. 11:5 a 12:29? Dla cze go za po -
wiedź z 2 Moj. 11:5 by ła tak sfor mu ło wa na – cze go w cza -
sie an ty ty picz nej za po wie dzi nie ro zu mie li śmy? Co ta ki
brak zro zu mie nia unie moż li wił? Ja ką więc za po wiedź od -
no śnie pier wo rod nych mo gli śmy wów czas tyl ko po dać?

(45) W ja ki spo sób Bóg wy ra ził ty picz ne wy peł nie nie się?
Co lud Bo ży w co raz więk szym stop niu do strze ga w trak -
cie wy mie rza nia an ty ty picz nej dzie sią tej pla gi i co dzia ła
od ro ku 1917? Do ko go od no si się wy ra że nie „pier wo rod -
ny więź nia, któ ry był w wię zie niu”? W ja ki mię dzy in ny mi
spo sób Wiel ka Kom pa nia jest przed sta wio na w sym bo lach
bi blij nych? Jak po ka zu je to Ps. 107:10,14,16? Jak – Ps. 79:11?
Jak – Ps. 102:21, po wią za ny z w.22,23? Jak – Żyd. 2:15? Jak
– Ps. 69:34?

(46) Kim są więź nio wie z w.29? Od jak daw na ist nie ją
utra cju sze ko ron i kie dy po ja wi ła się Wiel ka Kom pa nia ja -
ko kla sa? Kim są pier wo rod ni te go więź nia – w ja ki spo sób
przed sta wia ich Abi hu, Jam bres oraz szó sty mąż z bro nią ku
za bi ja niu? Jak przy to czo ne do wo dy po twier dza ją te an ty -
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ty picz ne zna cze nia? Kim oni są – z ja ki mi pier wo rod ny mi
gi ną i ja ko an ty typ cze go? Kie dy wszy scy wciąż ży ją cy
prze sie wa cze z gro na no wych stwo rzeń wej dą w stan wtó -
rej śmier ci i w ja kich ty pach są przed sta wie ni? Dla cze go
znaj du ją się oni w tym strasz nym sta nie – ja kie jest zna cze -
nie ofia ro wa nia ob ce go ognia przed Pa nem i te go re zul tat?
Jak opi su je to św. Pa weł w Żyd. 10:31? Cze go po win ni śmy
się na uczyć z na po mnie nia dla Aaro na, Ele aza ra i Ita ma ra
z 3 Moj. 10:6,7?

(47) Co do wo dzi, że fa ra on, je go urzęd ni cy oraz po zo -
sta li Egip cja nie po szli spać przed pół no cą 14 Ni san 1615
p.n.e.? Co uj rze li, gdy wsta li, i co ich wsta nie przed sta wia?
Ja kie czę ścio we wy peł nie nie wiel kie go pła czu już się roz -
po czę ło – po daj przy kład Piu sa IX? Ja kie są in ne te go przy -
kła dy? Co wszyst kie ta kie przy pad ki wy wo łu ją u sza ta -
na i je go sług? Co jak do tąd je dy nie wi dzi my?

(48) Dla cze go jak do tąd wy wo łu je to mniej sze wra że nie
niż wy wo ła w przy szło ści – co spra wi, że sta nie się to bar -
dziej wi docz ne? Jak po ka zu je to Jer. 25:31-38? Co zgod nie
z tym sta nie się z wszyst ki mi człon ka mi no wych stwo rzeń
wśród pa ste rzy i prze wod ni ków sta da, któ rzy są an ty ty -
picz ny mi egip ski mi pier wo rod ny mi? Jak do wo dzi te go Iz.
65:11-15? W ja ki spo sób ob raz Je hu za wie ra tę myśl
w związ ku z Je za be lą? Jak po ka zu ją to 2 Król. 9:30-37 i Obj.
11:9-11 – co jesz cze su ge ru je Obj.11? W ja ki spo sób mię dzy
in ny mi su ge ru je to 2 Król. 10? Kie dy i dla cze go zo sta nie
znisz czo na więk szość pier wo rod nych an ty ty picz ne go Egip -
tu? Ja kie dwa wer se ty do wo dzą, że an ty ty picz ny płacz bę -
dzie wiel ki – w ja kich trzech sta nach bę dzie on po wszech -
ny? Jak jest to po ka za ne w ty pie?

(49) Co po ka zu je w.31 – ja kim był sza tan w sprze ci wia -
niu się wy zwo le niu Izra ela i ja ki mu si być re zul tat sprze ci -
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wia nia się Je ho wie? Czym ce cho wa ła się ka pi tu la cja fa ra -
ona? Co odej ście Izra ela ze wszyst ki mi je go do bra mi mia -
ło przy nieść fa ra ono wi? Ja ki jest an ty typ proś by fa ra ona
o odej ście? Gdzie i w czym mia ło to swój po czą tek i ciąg
dal szy – kie dy osią gnie punkt kul mi na cyj ny? Ja kie bę dą te -
go po wo dy? 

(50) Ja ki bę dzie rze czy wi sty efekt ta kich prze śla do wań
i wy pę dze nia – cze go czy ny te są an ty ty pem? Dla cze go
ich wy pę dze nie bę dzie bło go sła wień stwem dla sza ta na?
Co sro gość prze śla do wań z cza su woj ny su ge ru je w od nie -
sie niu do prze śla do wań w przy szło ści? Ja kie wer se ty na to
wska zu ją? Co w od nie sie niu do an ty ty pu su ge ru je w.33
– jak się to prze ja wia? Ja ki bę dzie mia ło to wpływ na ich
pu blicz ną służ bę? Kie dy i dla cze go na stą pi punkt kul mi na -
cyj ny tych prze śla do wań i wy pę dza nie – ja kie wy ra że nia
w.33 na to wska zu ją? Cze go i dla cze go nie po win ni śmy
z te go po wo du czy nić? Co jest po ka za ne w sło wach Egip -
cjan: „Po mrze my wszy scy”? 

(51) Co po ka zu je w.34 – na co Izra eli ci nie mie li cza su
i co uczy ni li? Co po mo że nam zro zu mieć an ty typ? Ile jest
wyjść z an ty ty picz ne go Egip tu i ja kie jest to pierw sze? Jak
po ka zu je to Kol. 1:13? Ja ki typ wska zu je na to pierw sze? Ja -
kie jest to dru gie? Co przed sta wia cia sto, for my do za gnia -
ta nia, za gnia ta nie cia sta w for mach, owi ja nie cia sta w for -
mach w sza ty Izra eli tów oraz nie sie nie ich na ra mio nach?
Przez co lud Bo ży wy peł nia te an ty ty py?

(52) Ja kie błęd ne tłu ma cze nie w.35 wy stę pu je w A.V.
i na czym po le ga błąd – ja kie tłu ma cze nia po da ją wła ści wy
prze kład? Ile ra zy Bóg wcze śniej po le cił pro sze nie z w.35?
Co w od nie sie niu do Bo ga su ge ru je tłu ma cze nie w.35
w A.V. i ja kie zło przy pi sy wa ło by to Bo gu? Jak moż na po -
ko nać tę trud ność – na ja kim wschod nim zwy cza ju opar ta
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jest hi sto ria z w.35 i 36? Ja ki bi blij ny przy kład to ilu stru je?
Do cze go zwy czaj ten mo że do pro wa dzić w przy pad ku je -
go na ru sze nia – kto i pod ja kim wa run kiem za wsze wy gry -
wa ta ki pro ces? Dla cze go Bóg dał ta kie po le ce nie Izra elo wi
i ja ki za rzut ten zwy czaj od su wa?

(53) Co już zo sta ło uczy nio ne z głów ny mi an ty ty pa mi
w.35 i 36 i co one za wie ra ją? Co przed sta wia ją przed mio ty
ze zło ta i sre bra? Jak po ka zu je to 1 Kor. 3:12? Jak wy glą da -
ło ich wy do by wa nie i ja kie głów ne praw dy zo sta ły w ten
spo sób wy do by te? Ja kie są in ne po dob ne te mu praw dy
i jak je wy do by wa no? Co w skró cie moż na po wie dzieć
w od nie sie niu do wie lu in nych na uk an ty ty picz nych Egip -
cjan? W ja ki spo sób i kie dy lud praw dy „pro sił” o nie – ja -
ki in ny typ to ilu stru je? Na czym sku pia się obec ny an ty typ
oraz an ty typ pro sze nia o an ty ty picz ne sza ty? Ja ka jest zwy -
cza jo wa, a ja ka wy jąt ko wa re gu ła w wy peł nia niu się bi blij -
nych ty pów? Kie dy miał miej sce po czą tek an ty ty picz ne go
pro sze nia i otrzy my wa nia? 

(54) Co przed sta wia pro sze nie o sza ty i w ja kich oko licz -
no ściach ma ono zwy kle miej sce? W ja ki spo sób an ty ty picz -
ni Egip cja nie od czu wa ją i za cho wu ją się wo bec an ty ty picz -
nych Izra eli tów? W ja ki spo sób an ty ty picz ni Izra eli ci oka -
zu ją po sta wę pro sze nia? Czym są sza ty? Jak po twier dza ją
to przy to czo ne wer se ty? Co to an ty ty picz ne pro sze nie na -
da je ła skom? Przez co an ty ty picz ni Egip cja nie je da ją?

(55) Co nam da i przed czym uchro ni wła ści we spoj rze -
nie na na sze do świad cze nia? Po stę pu jąc tak, czy je mu po -
le ce niu bę dzie my po słusz ni i kie dy On go udzie lił? Co mo -
że my po wie dzieć o pro sze niu przez nas o sym bo licz ne zło -
to, sre bro i sza ty? Co mo że my po wie dzieć o ich otrzy my -
wa niu – w ja kiej pro por cji je otrzy mu je my? W ja kich
dwóch okre sach je otrzy mu je my? 
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(56) Co zo sta ło uczy nio ne ja ko za po wiedź przy oma wia -
niu 2 Moj. 11:3 i ja ki ten fakt ma wpływ na roz wa ża nie tu -
taj pierw sze go zda nia w.36? Ja kie jest wła ści we tłu ma cze -
nie dru gie go zda nia w.36? Jak i dla cze go za cho wy wa li się
ty picz ni Egip cja nie wo bec Izra ela pro szą ce go o po że gnal -
ne da ry, a jak re ago wa li Izra eli ci? Ja ki jest an ty typ za chę -
ca nia Izra eli tów przez Egip cjan, by pro si li o po że gnal ne
da ry – co ich do te go po bu dza i jak wpły wa to na an ty ty -
picz ny Izra el? Ja ki był sku tek te go pro sze nia dla Egip cjan
i ja ka póź niej sza szczo dro bli wość Izra eli tów po twier dza
ogrom ną ilość „łu pu”, ja ki otrzy ma li? Co zgod nie z tym
Izra eli ci uczy ni li an ty ty picz nym Egip cja nom? 

(57) Ja kie ce chy zo sta ły po mie sza ne w ich ser cach? Jak
wy glą da ło łu pie nie ich wie rzeń i na pod sta wie cze go moż -
na to za uwa żyć? Jak łu pio ne są ich ser ca? Co w an ty ty -
picz nych Izra eli tach po bu dza do dzia ła nia te złe ce chy
– gdzie jest to wi docz ne? Co z te go wy ni ka dla an ty ty picz -
nych Egip cjan i Izra eli tów? Do cze go i dla cze go po win -
na po bu dzić nas ta oko licz ność? Ja kiej lek cji po win ni śmy
się na uczyć z w.35 i 36 i dla cze go mo że my ocze ki wać, że
na sze proś by zo sta ną speł nio ne? 

(58) Ja ki mi eta pa mi prze bie gał exo dus Izra ela – po daj
trzy zwią za ne z tym miej sca? Czym są te dwa wyj ścia z an -
ty ty picz ne go Egip tu – kie dy roz po czę ło się dru gie wyj -
ście w An glii, a kie dy w Ame ry ce? Co ozna cza sło wo Ra me -
ses i co ono przed sta wia? Cze go ty pem jest ze bra nie się
w Ra me ses? 

(59) Co ozna cza sło wo Su chot i co ono przed sta wia – kie -
dy w an ty ty pie roz po czął się marsz z Ra me ses do Su chot
i kie dy za koń czył dla róż nych uczest ni ków mar szu? Cze go
ty pem jest po dróż do Ra me ses, a cze go – do Su chot? Czym
jest an ty ty picz ny po byt w Ra me ses i Su chot? Ja kie wy da -
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rze nie nie na stą pi, do pó ki wszy scy cał ko wi cie nie wyj dą
z an ty ty picz ne go Su chot, i kie dy za czę ło ono być opusz cza -
ne? Gdzie jest opi sa na po dróż z Su chot do Etam i co to
sło wo ozna cza – co przed sta wia po dróż do Etam? Cze go ty -
pem jest Etam? Co re pre zen tu je prze by wa nie w Etam i jak
dłu go lud Pa na w nim po zo sta nie? Co ob ra zu je po ło że nie
Etam na gra ni cy pu sty ni? Cze go ty pem jest po dró żo wa nie
Izra ela przez pu sty nię i do tar cie do Mo rza Czer wo ne go? 

(60) Co przed sta wia znacz na licz ba do ro słych izra el -
skich męż czyzn i dzie ci? Kim był lud po spo li ty i ko go on
przed sta wia? Co przed sta wia ją trzo dy i by dła Izra eli tów
oraz lu du po spo li te go? Cze go ty pem jest wiel ka licz ba
uwol nio nych z Egip tu w skoń czo nym ob ra zie? Co przed -
sta wia pie cze nie przez Izra el prza śnych plac ków z cia sta
za gnie cio ne go w Egip cie? Na co wska zu je fakt, że plac ki nie
by ły za kwa szo ne? Cze go ty pem są ak ty ma ją ce miej sce
przy oka zji wy pę dza nia Izra eli tów – co by się sta ło w prze -
ciw nym ra zie? Cze go ty pem jest nie przy go to wa nie przez
Izra eli tów pro wian tu na po dróż?

(61) Dla cze go zda nie „któ rzy miesz ka li w Egip cie” nie
mo że być wy ja śnia ją cym zda niem pod rzęd nym? Dla cze go
jest ono ogra ni cza ją cym zda niem pod rzęd nym? Jak wy glą -
da ło to miesz ka nie Izra ela? Co przed sta wia te 430 lat
miesz ka nia i ja ki okres re pre zen tu ją? Ja ka we dług w.41
by ła da ta wej ścia przez Abra ha ma do zie mi? Kie dy Izra eli -
ci za czę li się pa ko wać, a kie dy roz po czę li po dróż – jak na -
le ży trak to wać pa ko wa nie się w związ ku ze stwier dze -
niem o uro czy stym ob cho dze niu no cy wyj ścia? Cze go ty -
pem jest to, że wszyst kie woj ska Pa na opu ści ły Egipt te go
sa me go dnia? 

(62) Na co zwra ca uwa gę w.42 – jak na zy wa tę noc do -
słow ne tłu ma cze nie i ja kie jest te go zna cze nie? Ja kie są
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dwie an ty ty picz ne no ce? Jak ma ją się one do no cy ty picz -
nej? Kto po dał roz po rzą dze nie od no śnie świę ta Pas chy
w ty pie i an ty ty pie? Ja ką ogól ną za sa dę po da je w.43 od no -
śnie te go, kto nie mo że spo ży wać do rocz ne go ba ran ka – ja -
kie sło wa są uży te na ich okre śle nie? Kto we dług w.47 mógł
go spo ży wać? Ja kie we dług w.45 by ły szcze gól ne dwie kla -
sy, któ re nie mo gły go spo ży wać? Ja kie trzy kla sy we dług
w.44,48 i 49 mo gły jeść do rocz ne go ba ran ka?

(63) Ja ki opis po da je w.48 od no śnie tych, któ rzy nie mo -
gli uczest ni czyć? Cze go ty pem jest ob rze za nie? Jak po ka zu -
ją to Rzym. 2:29 i Kol. 2:11-13? Na ja kie trzy kla sy ob rze za -
ni są po dzie le ni w w.44,48 i 49 – ko go przed sta wia ku pio -
ny słu ga, przy cho dzień [ger] i uro dze ni w zie mi? Ja kie za -
sto so wa nie 4 Moj. 8:5-22 po twier dza to w od nie sie niu
do pierw szej gru py? W ja kim zna cze niu po win ni śmy ro zu -
mieć w an ty ty pie wy ra że nie „słu ga za pie nią dze ku pio -
ny”? Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Z ilu klas
skła da li się ob cy – jak są oni opi sa ni w w.48? Kto sta no wi
an ty ty py tych dwóch klas i jak są one po ka za ne na Wy kre -
sie Wie ków? Ja kie ko lej ne trzy kla sy po win ny być wy klu czo -
ne z Wie cze rzy Pań skiej? 

(64) Gdzie każ da izra el ska ro dzi na, sa mo dziel nie lub
w po łą cze niu z dru gą, mia ła jeść ba ran ka i co to przed sta -
wia? Co w związ ku z tym by ło za ka za ne i cze go to jest ty -
pem? Cze go ty pem jest wy nie sie nie z do mu mię sa ba ran -
ka lub zła ma nie je go ko ści? Co w an ty ty pie ozna cza po le -
ce nie z w.47, że ca ły Izra el miał spo ży wać ba ran ka? Co
w an ty ty pie ozna cza fakt, że ob rze za ny przy cho dzień miał
te sa me pas chal ne przy wi le je co uro dze ni w zie mi – jak
na le ży ro zu mieć toż sa mość tych przy wi le jów? Cho ciaż
nie by ło róż ni cy w tych przy wi le jach, kto miał wo bec nich
in ny sto su nek – co o tej róż ni cy mó wi typ? Do cze go nie
od no si, a do cze go od no si się w.50 oraz je go an ty typ? Ja -
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ki in ny wer set po da je tę sa mą myśl co w.51 – co one
stwier dza ją? 

(65) Co te raz za cznie my roz wa żać i jak po pro wa dzi my
te roz wa ża nia? Co ozna cza sło wo uświę cać? Co przed sta wia
po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi, by uświę cił pier wo rod -
nych? W ja ki spo sób pier wo rod ni sta li się wła sno ścią Bo ga
w ty pie i an ty ty pie – ilu z nich to do ty czy ło? W ja ki spo sób
nasz Pan wy peł nił an ty typ Moj że sza uświę ca ją ce go pier -
wo rod nych? Ja kie tro ja kie dzia ła nie ozna cza to z Je go stro -
ny – przez co On te go do ko nu je i czy ja ro la nie jest po ka -
za na w ty pie?

(66) Cze go ty pem jest po le ce nie przez Moj że sza Izra elo -
wi, by pa mię tał 15 Ni san, Abib, ja ko dzień wy zwo le nia? Co
ozna cza pa mię ta nie o an ty ty picz nym wy zwo le niu? Jak pa -
mię tał o tym Izra el ty picz ny i an ty ty picz ny? Co i dla cze go
za słu gu je na ta kie pa mię ta nie w ty pie i an ty ty pie? Ja ka jest
ro la kwa su w tym pa mię ta niu? Co w.4 czy ni przez po wtó -
rze nie i cze go to jest ty pem? Ja kie są na zwy pierw sze go
mie sią ca i co te sło wa ozna cza ją – jak pa su ją one w ty pie
i an ty ty pie? Cze go nie ozna cza zmia na na zwy pierw sze go
mie sią ca i dla cze go?

(67) Dla cze go nie po da je my tu taj wy ja śnie nia an ty ty pu
w.5? W ja kim szcze gó le w.5 róż ni się od 2 Moj. 3:7 i ja ki jest
praw do po dob ny te go po wód? Co przed sta wia po le ce nie
ob cho dze nia Pas chy w Ka na anie? Dla cze go nie po da je my
tu taj w ty pie i an ty ty pie tre ści w.6 i 7? Co przed sta wia nie -
wy mie nie nie pierw sze go dnia ja ko świę te go zgro ma dze nia,
a wy mie nie nie ja ko ta kie go dnia siód me go? Co przed sta -
wia wy ja śnia nie przez izra el skich oj ców swo im sy nom zna -
cze nia Pas chy – co jest su ge ro wa ne w w.8? 

(68) Co jest wy raź nie stwier dzo ne w w.9 – co ten fakt
ozna cza dla an ty ty pu? Cze go to do wo dzi w od nie sie niu
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do słów: „To jest cia ło mo je... krew mo ja”? Ja ka in na myśl
zwią za na z do rocz ną Pas chą jest po twier dzo na przez
w.9 – co i dla cze go wy ni ka z te go do wo du? Co wy ni ka
z te go dla trans sub stan cja cji, kon sub stan cja cji i in stru men -
ta li za cji oraz po glą du praw dy? Co w.9 ma wspól ne go
z w.3,14 i 16 – skąd te po wtó rze nia w ty pie i an ty ty pie i ko -
mu na le ży się za to chwa ła? Co w.10 pod kre śla dla ty pu
i an ty ty pu i co po twier dza, że ta ki na cisk jest kła dzio ny
w an ty ty pie? 

(69) O czym trak tu ją w.11-16 i jak po trak tu je my w.11?
Czym róż nią się w.5 i 11? Ja kie są po do bień stwa i róż ni ce
w w.2 i 12 – cze go i dla cze go nie ma mię dzy ni mi? Dla cze -
go w w.12 po da ne jest od nie sie nie do męż czyzn i jak uza -
sad nia to an ty typ? Jak moż na zhar mo ni zo wać Żyd.12:23
z 2 Kor. 6:18 w związ ku z uży ciem w tym dru gim wer se cie
sło wa cór ki w od nie sie niu do utra cju szy ko ron? Ja ki zwią -
zek z tą my ślą ma Rzym.8:29 – w czym do kład nie znaj du -
ją się róż ni ce do wo dzą ce, że nie ma tu taj sprzecz no ści?
W ja ki spo sób po krew ny sym bol pier wiast ków z Jak.1:18
po twier dza to roz róż nie nie w związ ku z pier wo rod ny mi?

(70) Co ro bio no z pier wo rod ny mi z czy stych zwie rząt?
Cze go i dla cze go nie ro bio no z pier wo rod ny mi osłów – co
na le ża ło uczy nić, je śli je go ży cie mia ło być oszczę dzo ne?
Cze go ty pem jest od ku pio ny osioł, a cze go za stę pu ją cy go
ba ra nek – co dzia ło się z ko ro ną utra cju sza ko ron? Co
przed sta wia od ku pio ny osioł oraz za stę pu ją cy go ba ra nek,
ofia ro wa ny na je go miej sce? Co się dzia ło, je śli pier wo rod -
ny osioł nie był od ku py wa ny i co to re pre zen tu je? Co
przed sta wia nie chęć Izra eli ty, by od ku pić pier wo rod ne go
osła? Pod su mo wu jąc, co re pre zen tu je nie od ku pio ny osioł? 

(71) W ja kim zna cze niu nie uży wa li śmy, a w ja kim uży -
wa li śmy sło wa od ku pić w w.13? Gdy by nadać mu zna cze nie
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ku pić, jak na le ża ło by w an ty ty pie ro zu mieć ba ran ka z w.13,
za stą pie nie przez nie go osła lub brak za stę pu ją ce go ba ran -
ka? Dla cze go rze czy te nie zo sta ły przed sta wio ne ja ko an -
ty ty picz ne na uki w w.13? Jak an ty typ pier wo rod ne go Izra -
eli ty po twier dza tę od po wiedź? Jak mo gli by śmy pod su -
mo wać praw dę na ten te mat? 

(72) Ja ką od po wiedź miał otrzy mać izra el ski syn, py ta -
ją cy o wy ja śnie nie roz po rzą dze nia od no śnie pier wo rod -
nych, wy ko ny wa ne go w Ka na anie? Ja kie jest an ty ty picz ne
zna cze nie tej od po wie dzi? Czym by ły ozdo by, na czel ni ki
– ja kie go ro dza ju jest to wy ra że nie i na co ono wska zu je?
Jak po twier dza ją to przy to czo ne wer se ty? Co wy ra że nie to
ozna cza w ty pie? Co re pre zen tu ją sy no wie py ta ją cy o zna -
cze nie ob rzę du do ty czą ce go pier wo rod nych w Ka na anie
oraz po da ne od po wie dzi? 

(73) Ile ra zy ma ni fe sto wa na jest Bo ska moc w wy zwa -
la niu Izra ela, pod kre ślo na w 2 Moj. 13 – co to pod kre śla
w an ty ty pie? Co by ło po wo dem śmier ci ty picz nych i an -
ty ty picz nych pier wo rod nych Egip tu? Co by ło źró dłem
roz po rzą dze nia sto so wa ne go w Ka na anie? Ja ki jest te go
an ty typ? 

(74) Co jest omó wio ne w 2 Moj. 12-13:16, wśród prze pla -
ta ją cych się za ry sów hi sto rycz nych – co po dej mu je w.17
i pro wa dzi aż do koń ca do 2 Moj. 15:21? Na co zwra ca na -
szą uwa gę w.17 i co skło ni ło Bo ga do ta kie go za cho wa nia?
Cze go do ko na ło w Izra elu 40 lat do świad czeń na pu sty ni?
Ja ki jest an ty typ tych rze czy? Jak po ka zu je to 1 Kor. 10:13?
Jak jest to wi docz ne w obec nych do świad cze niach – ja ki
cha rak ter mia ły do świad cze nia na szych bra ci, szcze gól nie
od 69 do 1799 ro ku? Ja kie po dob ne, choć ogra ni czo ne, do -
świad cze nia ma my obec nie i jak Bóg kie ru je na szą po dró -
żą? Jak Izra el wy szedł z Egip tu? Co ozna cza ją he braj skie
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sło wa cha mu shim i cha me shim i co ten zwią zek su ge ru je od -
no śnie szy ku bo jo we go Izra ela? Cze go to jest ty pem? 

(75) Dla cze go Moj żesz za brał ko ści Jó ze fa? W ilu i w ja -
kich ty picz nych zna cze niach wy stę pu je Jó zef – któ re z nich
na le żą do ob ra zu Wie ku Ewan ge lii? Co re pre zen tu ją ko ści
i ja ki rów no le gły typ to su ge ru je – co re pre zen tu ją ko ści Jó -
ze fa w an ty ty pach Wie ku Ewan ge lii? Gdzie znaj du ją się
sym bo le tych an ty ty pów – jak wy glą da ich wy ja śnie nie
i dla ko go bę dą one ko rzyst ne? Co przed sta wia prze po -
wie dze nie przez Jó ze fa wy zwo le nia Izra ela z Egip tu? Co
i dla cze go po win ni śmy czy nić z an ty ty picz ny mi ko ść mi
Jó ze fa? 

(76) W ja ki spo sób Bóg szedł przez Izra elem w je go po -
dró żo wa niu i kto Go w tym re pre zen to wał? Co to przed sta -
wia – w ja ki spo sób Lo gos nie był, a w ja ki był wi dzial ny dla
Izra ela i ja ki jest te go an ty typ? Co przed sta wia słup ob ło -
ku, a co – słup ognia? Jak su ge ru je to Ps. 91:5,6? Ile sym bo -
licz nych dni i no cy na le ży do an ty ty picz ne go Izra ela? Co
szcze gól nie świe ci w cza sie tych dni i no cy? Jak dłu go słu -
py te to wa rzy szą Izra elom Bo ga w ty pie i an ty ty pie? Gdzie
po da li śmy szcze gó ły na te mat tych słu pów?
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ROZ DZIAŁ IV

WY ZWO LE NIE PO ZO STA ŁYCH IZRA ELI TÓW
2 Moj że szo wa 14: 1-15: 21

PO GOŃ FA RA ONA ZA IZRA ELEM – PO MOC DLA IZRA ELA – BEZ PIECZ NE
PRZEJ ŚCIE IZRA ELA PRZEZ MO RZE – ZNISZ CZE NIE EGIP CJAN W MO RZU
– CHÓR AL LE LU JA

PO WY KA ZA NIU, że po dróż Izra ela do Mo rza Czer wo ne go re -
pre zen tu je po stę po wa nie re sty tu cjo ni stów Go ściń cem Świą to -

bli wo ści oraz że je go do świad cze nia przy Mo rzu Czer wo nym re -
pre zen tu ją do świad cze nia wier nych re sty tu cjo ni stów w cza sie
Ma łe go Okre su po Ty siąc le ciu (Obj. 20:7-9) – przy stę pu je my obec -
nie do przed sta wie nia tych dru gich w świe tle 2 Moj. 14:1-15:21.
Tak jak Bóg roz ka zał Moj że szo wi, gdzie roz mie ścić obóz Izra eli -
tów przy Mo rzu Czer wo nym (w.1,2), któ re w tym ob ra zie przed -
sta wia wtó rą śmierć, tak Bóg roz ka że Chry stu so wi, by pod dał re -
sty tu cjo ni stów osta tecz nej pró bie do ży cia lub śmier ci. Izra el obo -
zo wał ma jąc przed so bą mo rze, po swo ich dwóch stro nach Fi ha -
hi rot i Ba al se fon, a z ty łu Mig dol. Fi ha hi rot (miej sce si to wia) przed -
sta wia tych lu dzi po Ty siąc le ciu, któ rzy nie roz wi ną do sko na łych
cha rak te rów, tak jak w 2 Moj. 2:3,4 si to wie przed sta wia Izra eli tów,
mię dzy któ ry mi ob ra cał się Je zus ja ko chło piec. Ba al se fon (pan
pół no cy) jest ty pem sza ta na i je go upa dłych anio łów ja ko zwo dzi -
cie li od stęp czych lu dzi w osta tecz nej pró bie. Mig dol (wie ża) re pre -
zen tu je Chry stu sa. W ten spo sób w oto cze niu Izra ela przy Mo rzu
Czer wo nym po ka za ne są wszyst kie czyn ni ki zwią za ne z osta -
tecz ną pró bą. Obo zo wa nie Izra ela w ta kim po ło że niu jest ty pem
do świad cza nia wier nych re sty tu cjo ni stów, sto ją cych przed za -
gro że niem wtó rą śmier cią, ze zły mi anio ła mi i ludź mi po oby -
dwu stro nach ja ko ich prze ciw ni ka mi, by ich znie wo lić, a od ty łu
chro nio nych przez Chry stu sa ja ko ich po tęż ną twier dzę. Z pew -
no ścią ta kie bę dą wa run ki osta tecz nej pró by, przed sta wio ne
w Obj. 20:7-9. W wer se tach 3 i 4 Bóg po da je na stę pu ją ce po wo dy
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ty picz ne go roz ka zu: (1) prze ko na nie fa ra ona, że Izra eli ci po błą -
dzi li i za gu bi li się na bez droż nej pu sty ni i dzię ki te mu bę dą chęt -
ni, by wy rwać ich z te go sta nu, na wet za ce nę po wro tu do nie wo -
li; (2) ła god ność Bo ga po bu dza ją ca fa ra ona prze ciw ko Izra eli -
tom, by ich go nić i po now nie prze jąć nad ni mi kon tro lę; (3) uwiel -
bie nie Bo ga przez wy zwo le nie Izra ela oraz znisz cze nie fa ra ona
i je go ar mii; oraz (4) zmu sze nie Egip cjan do uzna nia Bo ga, w Je -
go na tu rze i cha rak te rze ja ko Je ho wa, w Je go po stę po wa niu
z Izra elem i z ni mi.

(2) Te czte ry po wo dy pod da nia Izra ela pró bie przy Mo rzu
Czer wo nym w an ty ty pie do ty czą pod da nia przez Bo ga wier -
nych re sty tu cjo ni stów pró bie Ma łe go Okre su. Prze ko na nie
fa ra ona, że Izra eli ci po błą dzi li i za gu bi li się na pu sty ni i że
w ce lu wy do sta nia się z niej bę dą go to wi po now nie stać się
nie wol ni ka mi, jest ty pem prze ko na nia sza ta na po je go roz wią -
za niu po Ty siąc le ciu, że re sty tu cjo ni ści, ogra ni cze ni za sa da mi
do bre go kró le stwa, przez co stra ci li grzesz ną wol ność, bę dą
chcie li po now nie stać się nie wol ni ka mi grze chu, błę du i śmier -
ci, je śli tyl ko bę dą mo gli uwol nić się od spra wie dli wo ści. Ten
pierw szy po wód pró by wska zu je, że ludz kość bę dzie wów -
czas przy go to wa na do tej pró by – fakt do strze żo ny na wet
przez sza ta na. Dru gi po wód za pla no wa nia przez Bo ga ty -
picz nej pró by su ge ru je w an ty ty pie, że w po bli żu bę dzie obec -
ny zły ku si ciel, któ ry ośmie lo ny do bro cią Bo ga bę dzie chciał
spró bo wać swych sił. Trze ci po wód za pla no wa nia przez Bo -
ga ty picz nej pró by ozna cza w an ty ty pie, iż za koń czy się ona
chwa łą dla Bo ga na wy so ko ściach dzię ki te mu, że na zie mi za -
pa nu je po kój lu dziom do brej wo li. Czwar ty po wód za pla no -
wa nia przez Bo ga ty picz nej pró by wska zu je w an ty ty pie, że
sza tan, upa dli anio ło wie i od stęp czy lu dzie w pro ce sie ich
uni ce stwie nia do świad czą („po zna ją”), że Bóg jest Je ho wą, tj.
naj wyż szym i wiecz nym w Swo jej oso bie oraz naj wyż szym
i do sko na łym w Swo im cha rak te rze. Ta kie są w ty pie czte ry
po wo dy za pla no wa nia przez Bo ga osta tecz nej pró by pod czas
Ma łe go Okre su. Te czte ry po wo dy z pew no ścią uspra wie dli -



wia ją za pla no wa nie osta tecz nej pró by. Obo zo wa nie Izra ela
w za le co nych wa run kach (w.4) przed sta wia przy go to wa nie
świa ta do osta tecz nej pró by.

(3) Tak jak fa ra on do wie dział się o uciecz ce Izra ela z nie wo -
li do wol no ści (w.5), tak sza tan na po cząt ku Ma łe go Okre su zo -
sta nie uświa do mio ny, że ro dzaj ludz ki zo stał uwol nio ny z nie -
wo li grze chu, błę du i śmier ci do wol no ści dzie ci Bo żych. Uświa -
do mi to so bie wte dy, gdy otrzy ma po zwo le nie po wro tu na zie -
mię i ob ser wo wa nia ludz ko ści ży ją cej w do sko na łych za rzą dze -
niach, w po słu szeń stwie wo bec praw dy i spra wie dli wo ści. Ze
swo je go wy pa czo ne go punk tu wi dze nia uzna on to za nie wo -
lę (za gu bie ni w zie mi i ogra ni cze ni przez pu sty nię – w.3).
W wer se cie 5 fa ra on, jak za wsze, re pre zen tu je sza ta na, lecz je -
go słu dzy przed sta wia ją tu taj tyl ko upa dłych anio łów. Fakt, że
fa ra on i je go słu dzy ża ło wa li, że wy pę dzi li lud izra el ski i po zwo -
li li mu odejść z Egip tu, jest ty pem sza ta na i upa dłych anio łów,
któ rzy na po cząt ku Ma łe go Okre su zmie nią zda nie co do wy -
pę dze nia lu du Bo że go i wy pusz cze nia go spod kon tro li, co czy -
nią te raz, gdy kró le stwo sza ta na się wa li. Ta ka zmia na zda nia
w ty pie i an ty ty pie jest zwró ce niem się ko lej no prze ciw ko ty -
picz ne mu i an ty ty picz ne mu Izra elo wi (w.5). Py ta nie: „Dla cze -
go to uczy ni li śmy?” (w.5) za rów no w ty pie, jak i an ty ty pie
ozna cza, że py ta ją cy uwa ża ją, iż po stą pi li nie mą drze. Stąd w ty -
pie de ter mi na cja od wró ce nia tej de cy zji, co tak że bę dzie mia ło
wy peł nie nie an ty ty picz ne. Przy go to wa nie wo zów przez fa ra -
ona (w.6, 7) przed sta wia przy go to wa nie przez sza ta na or ga ni -
za cji w Ma łym Okre sie, by po now nie do pro wa dzić do pod po -
rząd ko wa nia so bie ludz ko ści. Sza tan jest zna nym or ga ni za to -
rem, jak do wo dzą te go ukła dy je go kró le stwa. On nie po zo sta -
wi spraw przy pad ko wi, lecz stwo rzy wie lo ra kie or ga ni za cje, od -
po wied nio do sto so wa ne do pod stęp ne go na kła nia nia róż nych
lu dzi do wej ścia i po zo sta nia w je go si dłach. Po świę ci ty le cza -
su, ile trze ba, aby tak do kład nie zba dać sy tu ację, by w je go
mnie ma niu sku tecz nie do sto so wać swe me to dy i środ ki do wy -
stę pu ją cych tam wa run ków. Do pie ro gdy uzna, że wy star cza -
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ją co za po znał się z sy tu acją, stwo rzy i wpro wa dzi ko lej no swo -
je or ga ni za cje. Na pod sta wie dłu go ści dwóch rów no le głych
Żniw z ich pię cio ma prze sie wa nia mi wnio sku je my, że Ma ły
Okres bę dzie trwał od 2874 do 2914 ro ku, z ko lej nym okre sem
trwa ją cym aż do la ta ro ku 2920, ja ko rów no le gło ści prze sie wa -
nia re wo lu cjo ni zmu pod kie run kiem wo dzów złych Le wi tów
w la tach 1915-1920. Czas ten za wie ra się w 1000 ca li pi ra mi dal -
nych li czo nych od wej ścia do do łu pod ło gi przej ścia dol ne go,
do śred nie go dol ne go koń ca śle pe go przej ścia, pro wa dzą ce go
w kie run ku po łu dnio wym od po łu dnio wej ścia ny prze pa ści
w Pi ra mi dzie. To wej ście pod ło gi do do łu wy zna cza rok 1914,
za tem dol ny ko niec śle pe go przej ścia wy zna cza rok 2914. To
nie wąt pli wie sym bo li zu je myśl, że do paź dzier ni ka 2914 wszy -
scy nie god ni ży cia zo sta ną w kom ple cie wy szu ka ni przez prze -
sie wa czy. Zo bacz The Gre at Py ra mid Pas sa ges (Ko ry ta rze Wiel kiej
Pi ra mi dy), tom 2, pierw sze wy da nie, str. 194-198, gdzie po da ne
są licz by przy bli żo ne, oraz wy da nie dru gie, str. 167-174, gdzie
po da ne są do kład ne licz by. Nie rów ne za koń cze nie śle pe go ko -
ry ta rza, w naj dal szym punk cie bie gną ce 2 ca le da lej, mo że
ozna czać, że ak tyw ny re wo lu cjo nizm wej dzie w rok 2916, ja ko
rów no le głość cza su, gdy Le wi ci pod złym kie row nic twem za -
czę li w An glii ak tyw ny re wo lu cjo nizm, któ ry w ro ku 2916 bę -
dzie miał swą rów no le głość.

(4) Na pod sta wie rów no le gło ści Żni wa mo że my za tem wnio -
sko wać, że sza tan naj pierw uru cho mi pięć prze sie wań, od po -
wia da ją cych cza som i ro dza jom pię ciu prze sie wań oby dwu Żniw
z 1 Kor. 10:1-14. In ny mi sło wy, od kwiet nia 2878 do czerw ca 2881
bę dzie prze sie wa nie od po wia da ją ce prze sie wa niu prze ciw ko
oku po wi, któ re trwa ło od kwiet nia 1878 do czerw ca 1881; od paź -
dzier ni ka 2881 do paź dzier ni ka 2884 bę dzie prze sie wa nie od po -
wia da ją ce prze sie wa niu nie wia ry od paź dzier ni ka 1881 do paź -
dzier ni ka 1884; od paź dzier ni ka 2891 do paź dzier ni ka 2894 bę dzie
prze sie wa nie od po wia da ją ce prze sie wa niu zjed no cze nio we mu
[daw niej zwa ne mu kom bi na cjo ni zmem – przy pis tł.] od paź -
dzier ni ka 1891 do paź dzier ni ka 1894; od paź dzier ni ka 2901
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do paź dzier ni ka 2904 bę dzie prze sie wa nie od po wia da ją ce prze -
sie wa niu re for mi zmu, któ re mia ło miej sce od paź dzier ni ka 1901
do paź dzier ni ka 1904; a od lu te go 2908 do czerw ca 2911 bę dzie
prze sie wa nie od po wia da ją ce prze sie wa niu za prze cza nia od lu te -
go 1908 do czerw ca 1911. Na stęp nie, po cząw szy od ro ku 2915, na -
sta nie prze sie wa nie re wo lu cjo ni zmu, od po wia da ją ce le wic kie -
mu prze sie wa niu w Epi fa nii pod kie run kiem złych Le wi tów z lat
1915-1920. Gdy przy po mni my so bie, że w dwóch woj nach Da wi -
da z Fi li sty na mi ci dru dzy w pierw szej woj nie przed sta wia ją
prze sie wa czy i prze sia nych prze ciw ko oku po wi, a w dru giej
– prze sie wa czy i prze sia nych prze ciw ko udzia ło wi Ko ścio ła
w ofie rze za grzech, bę dzie my go to wi do strzec pięć prze sie waw -
czych klas, do któ rych od no szą się czte ry na ro dy wy mie nio ne
z lek ce wa że niem w 2 Moj. 15:14,15 – Fi li sty ni, Edo mi ci, Mo abi ci
i Ka na ani ci – ja ko ci, któ rzy mie li nie ko rzyst ny zwią zek z do -
świad cze nia mi Izra ela przy Mo rzu Czer wo nym i któ rzy w związ -
ku z ni mi od nie śli pew ne stra ty. Oczy wi ście tych pięć prze sie wań
bę dzie mu sia ło być znacz nie bar dziej wy ra fi no wa nych, tj. mniej
ra żą cych w swo ich na ukach, du chu i czy nach niż prze sie wa nia
z cza su Żę cia z lat 1874 do 1914, po nie waż mo że my być pew ni, że
tak ra żą ce zwo dze nie i zło, ja kie mia ło miej sce w pię ciu prze sie -
wa niach Żni wa Wie ku Ewan ge lii, nie zwio dło by ni ko go z do sko -
na łych lu dzi. Dla te go sza tan, do sto so wu ją cy przy nę tę do ry by,
usi łu jąc zwieść w Ma łym Okre sie re sty tu cjo ni stów, uży je o wie -
le bar dziej wy ra fi no wa nych form za prze cza nia oku po wi, nie -
wia ry, ru chów zjed no cze nio wych, re for mi zmu i za prze cza nia
niż w prze sie wa niach Pa ru zji. Nie wąt pli wie bę dzie on ba dał ser -
ca wszyst kich, szcze gól nie zwra ca jąc uwa gę na tych, któ rych
uzna za naj bar dziej sa mo lub nie nie wdzięcz nych, i wła śnie im
po świę ci szcze gól ną uwa gę, by przy go to wać ich do ro li prze sie -
waw czych wo dzów. Naj gor sza gru pa złych nie wąt pli wie zo sta -
nie zdo by ta ja ko wo dzo wie i zwie dze ni pierw sze go prze sie wa nia,
na stęp na naj gor sza ja ko wo dzo wie i zwie dze ni dru gie go prze sie -
wa nia i tak da lej, aż w ten spo sób zo sta nie zdo by tych pięć grup
złych wo dzów i zwie dzio nych. W ten spo sób an ty ty picz ny fa ra -
on za bie rze swój lud ze so bą do ata ku na lud Bo ży (w.6).
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(5) Przy go to wy wa nie przez sza ta na je go or ga ni za cji (wo -
zów – w.6) ozna cza przede wszyst kim dwie rze czy: (1) że za -
pla nu je on struk tu rę każ dej z nich oraz (2) że wpro wa dzi tę
struk tu rę w czyn. To dru gie bę dzie jed nym z głów nych ele -
men tów każ de go z pię ciu prze sie wań te go cza su, po nie waż
prze sie wa cze i prze sia ni bę dą chcie li łą czyć się wza jem nie
or ga ni za cyj nie, a sza tan za su ge ru je wo dzom za pla no wa ną
przez sie bie or ga ni za cję. W ty pie za bra no 600 wo zów. W an -
ty ty pie ma to na stę pu ją ce zna cze nie: 600 jest dzie się cio krot -
ną wie lo krot no ścią 6 i 10. Jak wie my, 6 to sym bol zła lub nie -
do sko na ło ści, w tym przy pad ku zła, a nie nie do sko na ło ści,
po nie waż jest ona po łą czo na z 10, licz bą do sko na ło ści na tur
niż szych od Bo skiej. Z te go po wo du 6 nie mo że ozna czać tu -
taj nie do sko na ło ści, po nie waż prze czy ło by to idei do sko -
na ło ści za war tej w licz bie 10. Dzie się cio krot ność 6 x 10 su ge -
ru je, że cho dzi o wię cej niż jed ną do sko na łą na tu rę – róż ne
na tu ry aniel skie i o lu dzi. Za tem an ty ty picz ne zna cze nie
600 wo zów to cał ko wi ta licz ba złych or ga ni za cji uży wa nych
przez do sko na łe isto ty niż sze od istot Bo skich, tj. isto ty du -
cho we niż sze w na tu rze od istot Bo skich oraz lu dzi. Ta do -
sko na łość nie bę dzie oczy wi ście do sko na ło ścią cha rak te ru,
lecz zdol no ści, po nie waż sza tan, upa dli anio ło wie ani od -
stęp czy re sty tu cjo ni ści nie bę dą do sko na li w cha rak te rze,
lecz bę dą do sko na li w zdol no ściach. Tak więc ty picz na licz -
ba 600 nie ozna cza w an ty ty pie licz by or ga ni za cji, lecz ich ce -
chy oraz ce chy ich człon ków – bę dą one złe, bę dą na le ża ły
do do sko na łych istot du cho wych oraz lu dzi i bę dą przez
nich uży wa ne. Nie wie my za tem, ile ta kich or ga ni za cji sza -
tan stwo rzy dla swo ich ce lów w Ma łym Okre sie; nie po -
win ni śmy też spe ku lo wać na ten te mat, po nie waż w tym
przy pad ku jest to bez ce lo we i szko dli we. Je śli bę dzie my
wier ni, do wie my się o tym w od po wied nim cza sie. Prze ło -
że ni (w.7) po sta wie ni nad wo za mi fa ra ona są ty pem upa -
dłych anio łów, któ rzy nie wi dzial nie bę dą kie ro wać ty mi or -
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ga ni za cja mi, oraz od stęp czych re sty tu cjo ni stów, kie ru ją -
cych ni mi wi dzial nie.

(6) Bo ska do broć, nie prze szka dza ją ca przy go to wa niom fa -
ra ona w po ści gu i po now nym znie wo le niu Izra ela, lecz usu wa -
ją ca prze szko dy dla ta kich przy go to wań – na ty le, na ile słu ży -
ło to Bo skim ce lom – za twar dzi ła ser ce fa ra ona (w.8). Po dob -
nie to, że Bóg nie bę dzie prze szka dzał przy go to wa niom sza ta -
na do od zy ska nia kon tro li nad ludz ko ścią, lecz bę dzie usu wał
prze szko dy dla ta kich przy go to wań – na ty le, na ile bę dzie
słu ży ło to Je go ce lom – za twar dzi ser ce sza ta na, któ ry tym bar -
dziej sta now czo po sta no wi pod jąć wy si łek od zy ska nia kon tro -
li nad ludz ko ścią. Do pro wa dza nie ser ca do za twar dzia ło ści
w każ dym z tych przy pad ków nie po win no być za tem ro zu -
mia ne ja ko bez po śred ni wpływ Bo ga na ich ser ce przez su ge -
ro wa nie i wzbu dza nie w ich ser cu pra gnie nia zła – czy nił On
to przez Swo ją do broć, jak po wy żej wy ja śni li śmy. Bóg po zwo -
li, bez ja kich kol wiek prze szkód czy trud no ści, na tak wiel ką
wol ność dla sza ta na w za kre sie spo so bu po czy nań, przy go to -
wań, or ga ni zo wa nia, ku sze nia i zdo by wa nia po par cia od stęp -
ców, że już sam suk ces sza ta na w tym dzie le bę dzie wzbu dzał
w nim co raz sil niej sze po sta no wie nie od zy ska nia kon tro li
nad ro dzi ną ludz ką. W ten spo sób Bóg po zwo li na za twar -
dzia łość je go ser ca, do cze go sku tecz nie do pro wa dzi je go zła
am bi cja. Bóg za twar dzi więc je go ser ce, a sza tan w po dob ny
spo sób za twar dzi swo je ser ce, jak mia ło to miej sce w przy -
pad ku fa ra ona, któ ry jest ty pem. Po ścig fa ra ona za Izra eli ta mi
przed sta wia wpro wa dze nie przez sza ta na me tod i środ ków
ku sze nia wier nych re sty tu cjo ni stów, by przy łą czy li się do je go
pię ciu prze sie waw czych ru chów. Po cząw szy od naj gor szych,
a skoń czyw szy na naj lep szych re sty tu cjo ni stach, nie omi ja jąc
w tych po ku sach ni ko go, w każ dym z nich bę dzie on przed sta -
wiał ludz ko ści su ge stie ma ją ce po zo ry praw dy i spra wie dli wo -
ści, któ re w każ dym przy pad ku bę dą jed nak za wie ra ły w so -
bie wi ru sa grze chu. To cią głe na rzu ca nie się sza ta na wier nym
przez we wnętrz ne i ze wnętrz ne su ge stie do zła jest an ty ty pem
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ści ga nia Izra ela przez fa ra ona. Za uważ my, że osta nie zda nie
wer se tu 8 – „lecz sy no wie izra el scy wy szli w rę ce moż nej”
– po da je myśl, któ rą w tej hi sto rii spo ty ka my co naj mniej
po raz pią ty.

(7) Cho ciaż typ (w.9) mó wi o po ści gu ja ko o jed nym ak cie,
po win ni śmy pa mię tać, że w an ty ty pie ten je den akt ku sze nia
roz cią ga się na pięć prze sie wań. Po wo dem, dla któ re go je den
akt w ty pie mo że być uży ty do ob ję cia pię ciu prze sie wań, jest
to, że praw dzi wy cha rak ter dzia łań sza ta na w każ dym z pię -
ciu prze sie wań jest ta ki sam – ku sze nie do zła. To, że Egip cja -
nie do go ni li Izra eli tów w po ści gu (w.9) przed sta wia ten za rys
ku sze nia, któ ry moc no przy ku wa uwa gę tych, któ rzy bę dą
ku sze ni. Jak po ka zu ją wszyst kie ko nie, wo zy, jeźdź cy i ar mia
fa ra ona do ga nia ją ca Izra eli tów, atak po ku sy przez wszyst kie
wła dze sza ta na bę dzie do tkli wy. Ko nie re pre zen tu ją dok try -
ny sza ta na, któ re bę dą cią gnąć je go or ga ni za cje (wo zy); jeźdź -
cy – wo dzów dok try nal nych, któ rzy bę dą kie ro wać bie giem
tych na uk i or ga ni za cji; na to miast ar mia – tych, któ rzy nie bę -
dą przy wód ca mi wśród od stęp czych lu dzi Ma łe go Okre su
(zob. ko men tarz na te mat te go wer se tu). Sza tan po pro wa dzi
od stęp ców do ata ku na Sta ro żyt nych God nych (sym bol umi -
ło wa ne go mia sta) oraz Mło do cia nych God nych (obóz świę -
tych), jak to jest przed sta wio ne w Obj. 20:9, co bę dzie tym
szcze gól nym grze chem, do po peł nie nia któ re go on ich po -
pchnie. Na pod sta wie te go fak tu ro zu mie my, że głów nym
dok try nal nym błę dem (ko niem), ja kie go uży je do zwo dze nia
ro dza ju ludz kie go, bę dzie po gląd o otrzy ma niu przez ludz -
kość Kró le stwa przy pierw szym za cho dzą cym koń cu ty sią ca
lat. Praw dą jest, że zwy cięz cy Ty siąc le cia otrzy ma ją obiet ni cę,
iż przy koń cu ty sią ca lat odzie dzi czą kró le stwo zie mi (Mat.
25:34). Jed nak sza tan wy ko rzy sta tę dok try nę zwod ni czo,
igno ru jąc fakt, że ty siąc lat bę dzie koń czy ło się w spo sób za -
cho dzą cy na sie bie, tak jak za cho dzą cy był ich po czą tek w róż -
nych eta pach – 1874, 1878, 1881 i 1914, a tak że wie lo krot nie po -
wta rza jąc w swo ich ku szą cych su ge stiach, że koń czą się one
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w ro ku 2874. W mia rę upły wu dni, ty go dni, mie się cy i lat z co -
raz więk szym na si le niem bę dzie on su ge ro wał ludz kim ser -
com coś w ro dza ju na stę pu ją cej my śli: „Ty siąc lat do bie gło
koń ca w ro ku 2874, ale wi dzi cie, że Sta ro żyt ni i Mło do cia ni
God ni nie od da ją wam Kró le stwa, lecz za trzy mu ją dla sie bie.
Uzur pu ją wła dzę, któ ra na le ży do was, a to w ce lu pa no wa -
nia nad wa mi. Ja ko chwy ta ją cy wła dzę i pa nu ją cy nad dzie -
dzic twem Bo ga pró bu ją po zba wić was wa szych praw dla swo -
ich wła snych ko rzy ści. To nie mo że być wo lą Pa na, któ ry obie -
cał wam Kró le stwo z koń cem Ty siąc le cia, tj. w ro ku 2874. Mu -
si cie wie rzyć w Je go od po wied nią obiet ni cę i po pro sić ich
o prze ka za nie wam Kró le stwa zgod nie z obiet ni cą Bo ga”. Wy -
da je się, że tak bę dzie wy glą da ło to oszu stwo.

(8) W ja kiś spo sób sza tan bę dzie kon ty nu ował ten kie ru nek
su ge stii na te mat tej dok try ny i zwią za nej z nią na dziei, łą cząc
ją z bar dzo zła go dzo ny mi po sta cia mi wy stą pień prze ciw ko
oku po wi, nie wia ry, ten den cji zjed no cze nio wych, re for mi zmu
i za prze cza nia. Nie zna my ani nie mu si my znać szcze gó łów
tych związ ków. Mię dzy paź dzier ni kiem 2874 a kwiet niem 2878
sza tan tak bar dzo po bu dzi ta ki mi su ge stia mi nie któ rych, że po -
zy ska ich ja ko wo dzów pierw sze go prze sie wa nia (prze ciw ko
oku po wi) Ma łe go Okre su. Sta ną się oni je go rzecz ni ka mi, któ -
rzy w for mie słow nej wy ra żą je go wy pa cze nie na dziei kró le -
stwa świa ta w za sto so wa niu prze ciw ko oku po wi. Po przez tę
agi ta cję, oczy wi ście pro wa dzo ną bar dzo ła god nie, a po cząt ko -
wo być mo że bar dziej przez py ta nie niż bez po śred nią proś bę,
dro gą po ku sy zdo by ta zo sta nie pierw sza gru pa od stęp ców – ci,
któ rzy nie bę dą po zo sta wać w jed no ści ser ca z praw dą i spra -
wie dli wo ścią. Być mo że ich myśl, że Kró le stwo praw nie bę dzie
na le ża ło wów czas do nich, po łą czo na z ich nie wdzięcz no ścią
za ko rzy ści pły ną ce z oku pu, po przez czy ny bę dzie kon struk -
tyw nym od rzu ce niem oku pu (i być mo że to bę dzie wszyst ko,
co bę dzie wią za ło się z ich wy stą pie niem prze ciw ko oku po wi).
Ta kie uczu cie i dzia ła nie, choć nie wy ra żo ne sło wa mi, bę dzie
w Ma łym Okre sie sta no wić prze sie wa nie prze ciw ko oku po wi.
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Nie wie my, ile osób i ja ka część ludz ko ści zo sta nie w ten spo -
sób ze bra na w pierw szym prze sie wa niu te go cza su. To, co po -
wy żej opi sa li śmy, praw do po dob nie bę dzie bie giem wy da rzeń
od kwiet nia 2878 do czerw ca 2881. Nie wąt pli wie bę dą mia ły
miej sce czyn ne, je śli nie słow ne, przy pad ki za prze cza nia, że
wia ra w Bo skie obiet ni ce wy ma ga skie ro wa nia uprzej mej proś -
by do Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych, by prze ka za li
Kró le stwo świa tu. Brak wia ry w te za prze cze nia i obro na ar gu -
men tów sza ta na prze ciw ko nim mo że być for mą, w któ rej wy -
pa czo ny po gląd na dziei Kró le stwa dla świa ta bę dzie po łą czo -
ny z nie wia rą w dru gim prze sie wa niu po Ty siąc le ciu. Tak jak
sto sow ne dok try ny, or ga ni za cje, wo dzo wie i prze sia ni bę dą
ak tyw ni w pierw szym prze sie wa niu te go cza su (prze ciw ko
oku po wi), tak bę dą oni ak tyw ni, wzmoc nie ni przez in nych,
w prze sie wa niu nie wia ry te go cza su. Efek tem dzia łal no ści prze -
sie wa czy bę dzie to, że dru gie prze sie wa nie po zy ska część tych,
któ rzy mniej lub bar dziej sku tecz nie opar li się pierw sze mu
prze sie wa niu. Bę dą oni sta no wić dru gą naj gor szą gru pę tych,
któ rzy w na stęp nym Wie ku na pra wią się ze wnętrz nie, lecz nie
we wnątrz. Mo że my być pew ni, że prze sie waw czy wo dzo wie
i prze sia ni przez nich bę dą ob łud nie za cho wy wać wszyst kie for -
my spra wie dli wo ści, uprzej mo ści i grzecz no ści; w prze ciw nym
ra zie bo wiem za szko dzi li by swo im wła snym ce lom, i nie wąt pli -
wie bę dą „zwo dzą cy mi i zwo dzo ny mi”. Do te go cza su być mo -
że prze sta ną już for mu ło wać swo je my śli w ła god ne py ta nia,
a za czną przed sta wiać ła god ne twier dze nie co do rze ko mej
uzur pa cji God nych oraz sto sow no ści zwol nie nia przez nich
sta no wisk na rzecz prze sie wa czy. Bę dzie to mia ło miej sce
od paź dzier ni ka 2881 do paź dzier ni ka 2884.

(9) Od paź dzier ni ka 2884 do czerw ca 2891 wy da rze nia
bę dą bie gły spo koj nie – prze sie wa cze i prze sia ni bę dą co raz
bar dziej prze ko na ni o uzur pa cyj nym cha rak te rze po stę po wa -
nia God nych. Po cząw szy mniej wię cej od paź dzier ni ka 2891
przez oko ło trzy la ta dzia łać bę dzie prze sie wa nie zjed no cze -
nio we, to czą ce się wo kół wy pa czo nej idei Kró le stwa ja ko na -
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le żą ce go do świa ta od ro ku 2874 na pod sta wie Bo skie go pra -
wa, lecz przez uzur pa cję za bra ne go mu przez God nych. Wte -
dy pro pa go wa na bę dzie kam pa nia zbie ra nia się, już nie tak ła -
god nie jak w dwóch po przed nich agi ta cjach, lecz praw do po -
dob nie wciąż w ze wnętrz nej har mo nii z for ma mi spra wie dli -
wo ści i grzecz no ści. To wła śnie przez to prze sie wa nie – ruch
zjed no cze nio wy – sza tan zwięk szy swo je or ga ni za cje i co raz
bar dziej bę dzie łą czył je we wza jem nej współ pra cy. W ty pie
prze sie wa nia zjed no cze nio we go zgi nę ło o wie le wię cej
(24 000 – 4 Moj. 25:9) niż w ja kim kol wiek in nym ty pie prze -
sie wa nia, a dru gim z ty pów prze sie wań pod wzglę dem naj -
więk szej licz by zmar łych (oko ło 15 000 – 4 Moj. 16:33,35,49)
był typ za prze cza nia. Na tej pod sta wie mo że my są dzić, że
trze cie prze sie wa nie po Ty siąc le ciu prze sie je wię cej niż ja kie -
kol wiek in ne z prze sie wań Ma łe go Okre su. W ten spo sób
na stro nę sza ta na przej dzie trze cia gru pa tych o złym sta nie
ser ca. Na stą pi więc wiel ki przy rost an ty ty picz nych ko ni, wo -
zów, jeźdź ców i pie cho ty an ty ty picz ne go fa ra ona, któ ry do te -
go cza su bę dzie miał co raz więk szą na dzie ję nie da le kie go już
(po zor ne go) zwy cię stwa. Do te go cza su agi ta cja być mo że
osią gnie po ziom zde cy do wa ne go, lecz grzecz ne go żą da nia,
by God ni od da li wła dzę ludz ko ści. Na stęp nie zno wu na sta -
nie ci sza, od paź dzier ni ka 2894 do czerw ca 2901, a za raz
po niej, zno wu przez oko ło trzy la ta, sza tań ska wy pa czo -
na idea Kró le stwa, że od 2874 ro ku na le ży ono do świa ta
na pod sta wie Bo skie go pra wa, zo sta nie po wią za na z re for mi -
zmem. W wy ni ku te go pro pa go wa ny bę dzie sta now czy pro -
test prze ciw ko rze ko mej uzur pa cji God nych wraz z sil nym żą -
da niem, by God ni zmie ni li swo je po stę po wa nie, tak by rze ko -
ma spra wie dli wość mo gła za jąć miej sce rze ko mej uzur pa cji.
Ta ka agi ta cja, pro test i żą da nie bę dą oczy wi ście su ge ro wać, że
God ni na praw dę grze szą, a po da ją cy się za re for ma to rów
bę dą oczy wi ście przed sta wiać sie bie ja ko przy ja ciół i obroń -
ców spra wie dli wo ści oraz ja ko wro gów i prze ciw ni ków grze -
chu. W rze czy wi sto ści praw da bę dzie od wrot na, a ci rze ko mi
re for ma to rzy zgod nie z ty pem zo sta ną uką sze ni przez ogni -
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ste wę że grze chu (4 Moj. 21:4-6). To prze sie wa nie, jak po ka -
zu je je go przy to czo ny typ, prze sie je wie lu i w ten spo sób
sza tan zdo bę dzie czwar tą gru pę tych, któ rzy w cza sie Ty -
siąc le cia zre for mu ją się na ze wnątrz, ale nie w ser cu. Dzię ki
te mu sza tan zno wu znacz nie po mno ży swo je sym bo licz ne
ko nie, wo zy, jeźdź ców i pie cho tę.

(10) Po now nie na sta nie okres sto sun ko we go spo ko ju, gdy
sza tan raz jesz cze bę dzie kon so li do wał swo je zdo by cze. Bę -
dzie to jed nak krót ka prze rwa – od paź dzier ni ka 2904 do lu te -
go 2908, kie dy to przez 3 1/4 ro ku roz pocz nie się po ty siąc let nie
prze sie wa nie za prze cza nia. Wy pa czo na idea sza ta na o Kró le -
stwie, na le żą cym do ludz ko ści po cząw szy od 2874 na pod sta -
wie Bo skie go pra wa, do pro wa dzi do wy raź ne go spo ru za prze -
cza nia, w wy ni ku któ re go sza tan zdo bę dzie ostat nią gru pę
tych, któ rzy pod czas Ty siąc le cia na pra wią się tyl ko ze wnętrz -
nie. Ten wy pa czo ny po gląd w pe wien bar dzo zła go dzo ny spo -
sób zo sta nie po wią za ny z ofia ra mi za grzech, Po śred ni kiem
i Przy mie rza mi, a prze ciw ko God nym skie ro wa ne zo sta ną sto -
sun ko wo ła god ne ata ki słow ne. Sza tan zdo bę dzie w tym prze -
sie wa niu swo ją naj więk szą rze szę zwo len ni ków, nie li cząc prze -
sie wa nia zjed no cze nio we go (4 Moj. 16:49). Z pią te go prze sie wa -
nia sza tan wyj dzie z wiel ką licz bą sym bo licz nych ko ni, wo -
zów, jeźdź ców i żoł nie rzy, po nie waż do pią te go prze sie wa nia
w oczy wi sty spo sób prze cią gnie na swo ją stro nę ostat nią gru -
pę tych, któ rzy nie bę dą czy ści w ser cu. Po cząw szy od te go
cza su (od czerw ca 2911) bar dzo wy raź ne sta ną się li nie po dzia -
łu mię dzy dwo ma kla sa mi lu dzi – sym bo licz ny mi owca mi i ko -
zła mi z Mat. 25:31-46. Do tej po ry sza tan pro wa dził prze sia nych
przez sie bie stop nio wo do mniej lub bar dziej ła god nie wy ra ża -
nych sa mo lub nych słów, próśb, żą dań, pro te stów i sprze ci wia -
nia się po stę po wa niu God nych, cią gle pa nu ją cych w są dzie (Iz.
32:1). Je śli cho dzi o prze sia nych, wszyst ko to bę dzie słu ży ło
do mnie ma ne mu ce lo wi zdo by cia te go, co w wy ni ku oszu stwa
sza ta na bę dzie im się wy da wa ło ja ko od daw na na le żą ce
do nich na pod sta wie Bo skie go pra wa. W tym cza sie bę dą oni
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jed no znacz nie zde cy do wa ni zdo być to, co rze ko mo do nich
na le ży, i to ja ko wy raz do mnie ma nej lo jal no ści i po słu szeń stwa Bo -
gu. W ten spo sób bę dą w ser cu go to wi otwar cie zbun to wać się
prze ciw ko wła dzy God nych. Wi dząc, że są oni go to wi do dzia -
ła nia, sza tan po bu dzi ich do za ata ko wa nia Sta ro żyt nych i Mło -
do cia nych God nych (Obj. 20:9). Roz pocz nie się to po Żni wie,
od prze sie wa nia re wo lu cjo ni zmu, któ re za ata ku je God nych.
Nie je ste śmy pew ni, jak da le ko atak ten po su nie się w uży ciu
prze mo cy – do bi cia, zra nie nia czy za bi cia God nych. Skła nia my
się jed nak do my śli, iż za mor du ją oni God nych. Po wód, dla któ -
re go przy chy la my się do te go po glą du, jest na stę pu ją cy: By
ode brać ży cie Sta ro żyt nym i Mło do cia nym God nym, któ rzy
wów czas bę dą po sia da li do sko na łe si ły ży wot ne, bę dzie mu sia -
ło się stać coś bar dzo nie zwy kłe go. By do stą pić prze mia ny na -
tu ry, mu szą oni umrzeć, a w do sko na łych wa run kach ów cze -
snych cza sów, bez ja kiej kol wiek szcze gól nie trud nej służ by zu -
ży wa ją cej ich ży cie, bę dzie mu sia ło na stą pić coś nie zwy kłe go,
by spo wo do wać, by tak wie lu do sko na łych lu dzi w do sko na -
łych wa run kach ży cia umar ło w tak krót kim cza sie. Oczy wi ście
Bóg mo że cu dow nie na gle ich uśmier cić, ale o ile wie my, w Bi -
blii nie ma ni cze go, co su ge ro wa ło by ta ką myśl. Nie by ło by to
też zgod ne z po stę po wa niem Bo ga z Je go in ny mi słu ga mi, któ -
rzy w krót kim cza sie zgi nę li w znacz nej licz bie. Na to miast bunt
wspo mnia ny w Obj. 20:9 rze czy wi ście su ge ru je atak, w isto cie
bę dą cy czymś wię cej niż tyl ko sło wa mi. Nie do gma ty zu jąc w tej
kwe stii, skła nia my się do my śli, że pod ko niec Ma łe go Okre su,
w la tach 2916 – 2920, źli lu dzie za mor du ją God nych. Je śli to
uczy nią, sta ną oczy wi ście nadzy ja ko ob ja wie ni grzesz ni cy,
a ja ko ta cy nie god ni ży cia. Niech nikt z nas sta now czo nie
twier dzi jed nak, że za mor du ją oni God nych. W naj lep szym
wy pad ku mo że my po wie dzieć, że praw do po dob nie to uczy nią.
Być mo że w swo im bun cie zgrze szą w in ny spo sób, wy star cza -
ją co wy raź nie, by zde ma sko wać się ja ko ob ja wie ni grzesz ni cy.

(11) Jak wi dzi my, fa ra on (w.9) do go nił Izra ela, gdy obo zo -
wał on przed Mo rzem Czer wo nym, na prze ciw Fi ha hi rot,
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przed Ba al se fon. To usta wie nie wy ja śni li śmy w ty pie i an ty -
ty pie, ko men tu jąc wer set 3. Na sze wy ja śnie nie wer se tu
9 w an ty ty pie po twier dza pra wi dło wość te go wy ja śnie nia.
W wer se cie 10 opi sa ny jest wpływ zbli ża nia się fa ra ona
do Izra ela. Zo sta ło ono ogło szo ne Izra elo wi przez tę tent ko -
ni, ha łas wo zów oraz okrzy ki jeźdź ców i żoł nie rzy pie cho ty.
Jest to ty pem te go, w ja ki spo sób sza tań skie for my dok try nal -
ne, je go agi ta cje or ga ni za cyj ne oraz pro pa gan da je go zwo dzą -
cych wo dzów i prze sia nych po in for mu je wier nych re sty tu cjo -
ni stów o wy sił kach sza ta na w ku sze niu ich. W an ty ty pie je -
go zbli ża nie się bę dzie mia ło miej sce w każ dym z pię ciu prze -
sie wań. W każ dym z nich po ku sy sza ta na bę dą ogła sza ne
przez te czte ry czyn ni ki. Pod nie sie nie oczu przez Izra eli tów
przed sta wia skie ro wa nie uwa gi przez wier nych re sty tu cjo ni -
stów na agi ta cję każ de go z pię ciu prze sie wań. Za uwa że nie
przez Izra eli tów zbli ża nia się za stę pów fa ra ona i po go ni za ni -
mi jest ty pem do strze że nia przez wier nych re sty tu cjo ni stów
prze sie wa ją ce go po sel stwa pię ciu prze sie wań i ku sze nia ich
przez sza ta na. Wiel ki strach Izra eli tów przed sta wia oba wy
i utra pie nie ser ca, od czu wa ne wów czas przez wier nych
w trak cie dzia ła nia sro gich po kus pię ciu prze sie wań. Ci z nas,
któ rzy prze szli przy naj mniej przez jed no prze sie wa nie, nie -
któ rzy z nas przez wię cej niż jed no, i któ rzy pa mię ta ją, jak
bar dzo ba li się i cier pie li w tym cza sie, mo gą mieć przy bli żo -
ne po ję cie o cier pie niu i stra chu, ja ki do się gnie wier nych Ma -
łe go Okre su, gdy bę dą prze cho dzić przez te pięć do świad cza -
ją cych ser ce prze sie wań. Przy oka zji mo że my za uwa żyć, że
pięć prze sie wań po ka za nych w ty pie w pię ciu do świad cze -
niach Izra ela (1 Kor. 10:5-14) w oczy wi sty spo sób od gry wa
zna czą cą ro lę w Bo skim pla nie. Przy po mi na my, iż dzia ła ją
one nie tyl ko w trzech Żni wach Je go pla nu oraz w Epi fa nii,
lecz tak że w każ dym z pię ciu okre sów Ko ścio ła mię dzy dwo -
ma Żni wa mi. Być mo że w ła god nej for mie mo gą one wy stę -
po wać w cza sie Ty siąc le cia ja ko środ ki ob ja wia nia dzie ci, któ -
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re umrą w stu la tach (Iz. 65:20). Wy da je się, zgod nie z sym bo -
li ką pię ciu row ków (obok czte rech płyt) w Przed po ko ju Pi ra -
mi dy tuż nad wej ściem do ko ry ta rza pro wa dzą ce go do Po ko -
ju Kró la, że tak jak wszy scy, któ rzy do stą pią Bo skiej na tu ry,
mu szą być wy pró bo wa ni przez tych pięć prób, tak wszy scy,
któ rzy uzy ska ją ży cie na in nych po zio mach ist nie nia, tak że
mu szą przejść przez te pró by. Wo ła nie Izra ela do Pa na (w.10)
jest ty pem wo ła nia kla sy wier nych re sty tu cjo ni stów do Bo ga
o po moc w po ku sach Ma łe go Okre su.

(12) Skar gę Izra ela, któ ra zo sta ła przed sta wio na (w.11,12),
mo że my ro zu mieć ja ko typ te go, że oba wy, iż nie bę dą w sta -
nie zwy cię żyć tak bar dzo przy gnę bią wier nych re sty tu cjo ni -
stów, iż bę dą ża ło wać, że wy szli z kró le stwa sza ta na, po nie waż
le piej by ło by za koń czyć ży cie w nim, pod prze kleń stwem
i śmier cią Ada mo wą, niż pod wtó rą śmier cią w cza sie Ma łe go
Okre su, gdyż przez pe wien czas bę dą się oba wiać, iż tak wła -
śnie bę dzie. Skar ga Izra eli tów z wer se tów 11 i 12, wy po wie -
dzia na wo bec Moj że sza, przed sta wia te oba wy wy po wie dzia -
ne (w pan to mi mie, nie sło wa mi) wo bec Chry stu sa – Gło wy
i Cia ła – an ty ty pu Moj że sza od cza su wkro cze nia przez Izra el
na pu sty nię po opusz cze niu Etam (2 Moj. 13:18-20) aż do koń -
ca pie śni wy zwo le nia (4 Moj. 15:21). Nasz Pan, pa mię ta ją cy
Swo je cier pie nie w Get se ma ne, oraz Ko ściół, pa mię ta ją cy wie -
le do świad czeń, w któ rych oba wiał się, że nie bę dzie w sta nie
zwy cię żyć, nie bę dą kar cić tych bo jaź li wych re sty tu cjo ni stów,
tak jak w ty pie Moj żesz nie kar cił Izra eli tów. Jak Moj żesz za -
chę cił Izra eli tów, by się nie ba li, lecz w ob li czu za gro że nia by -
li od waż ni (w.13), tak Chry stus bę dzie za chę cał wier nych re sty -
tu cjo ni stów, by się nie ba li, lecz by li bar dzo od waż ni w swo ich
nie bez piecz nych pró bach. Po le ce nie Moj że sza dla Izra ela, by
stał spo koj nie by ło roz ka zem, by nic nie ro bił. Przed sta wia to
Chry stu sa za le ca ją ce go wier nym re sty tu cjo ni stom, by ni cze go
nie ro bi li. Ta ra da oka że się szczy tem mą dro ści, co sta nie się
oczy wi ste na pod sta wie krót kie go roz wa że nia ów cze snych
wa run ków. Mu si my pa mię tać, że oni bę dą wier ni. Roz wi ną od -
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po wied ni cha rak ter i dla te go je dy ną rze czą, ja ką w ta kiej pró -
bie bę dą mu sie li zro bić, bę dzie za cho wa nie spo ko ju i bier no ści
wo bec we zwań przy ję cia po ku sy. Są więc chwi le – chwi le po -
ku sy w osta tecz nej pró bie, jak by ło to w przy pad ku na sze go
Pa na na krzy żu – w któ rych nie po win ni śmy czy nić ni cze go
z wy jąt kiem bier ne go trwa nia w tym, co już osią gnę li śmy, cze -
ka jąc na Pa na.

(13) Lecz tak jak w ty pie bier nej po sta wie to wa rzy szy ło
ob ser wo wa nie Pa na w Je go dzie le wy zwa la nia („pa trz cie
na wy ba wie nie Pań skie”), tak w an ty ty pie wier ni otrzy ma ją po -
le ce nie przy glą da nia się, jak Pan do ko na ich wy zwo le nia, oraz
by po za tym trwa li spo koj nie w tym, co osią gną do te go cza su.
Tak jak wy zwo le nie mia ło być do ko na ne dla Izra ela w tam tym
dniu (dziś – w.13), tak w cza sie Ma łe go Okre su zo sta nie do ko -
na ne an ty ty picz ne wy zwo le nie dla wier nych w tym cza sie.
Moj żesz za pew nił Izra eli tów, że Egip cjan, któ rych wi dzie li
tam te go dnia, „wię cej nie uj rzą aż do Wie ku [Ty siąc le cia]” (por.
z tłu ma cze niem dra Youn ga). Zgod nie z obiet ni cą wy zwo le nie
mia ło przyjść przez na głe znik nię cie Egip cjan. W an ty ty pie
ozna cza to, że w cza sie Ma łe go Okre su Chry stus za pew ni wier -
nych, iż po Ma łym Okre sie już ni gdy wię cej nie zo ba czą an ty -
ty picz nych Egip cjan, po nie waż na wiecz ność znik ną oni we
wtó rej śmier ci. Wiel ka by ła po cie cha, ja kiej Moj żesz udzie lił
Izra elo wi (w.14), gdy po wie dział: „Pan bę dzie wal czył za was,
a wy mil czeć bę dzie cie”. Ja ką po cie chą dla dziec ka Bo że go jest
świa do mość, że Bóg wal czy za nie go, po nie waż stoi On po stro -
nie wier nych! Umi ło wa ni, bądź my wier ni, a wów czas mo że my
być pew ni, że Pan bę dzie wal czył za nas. Za pew nie nie Moj że -
sza ozna cza w an ty ty pie, że w cza sie Ma łe go Okre su Je ho wa
po dej mie prze ciw ko sza ta no wi i je go słu gom nie zwy kłe rze czy
w in te re sie wier nych i że ich si ła bę dzie w mil cze niu uf no ści
i w po słu szeń stwie spo ko ju. Ich za da nie bę dzie za tem po le ga -
ło na igno ro wa niu w mil cze niu wszyst kie go te go, co uczy nią,
po wie dzą i za su ge ru ją sza tan i je go słu dzy. W tym bę dzie ich
bez pie czeń stwo. Przez tę su ge stię Pan po da je nam do brą za sa -
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dę zwy cię ża nia – igno ro wa nie ku si cie la przez oka zy wa nie ser -
ca i umy słu nie do stęp ne go na je go su ge stie oraz igno ro wa nie,
nie zwra ca nie ja kiej kol wiek uwa gi na je go we zwa nia. 

(14) Prze kład A.V. nie tłu ma czy po praw nie czę ści wer se tu
15, któ rą od da je na stę pu ją co: „Dla cze go wo łasz do mnie?”
Bar dziej po praw nie od da je to zda nie Ro ther ham: „Ja kie za wo -
ła nie chcesz mieć do mnie?”, tj. po wiedz mi, cze go żar li wie
pra gniesz, bym uczy nił? Na stęp nie, nie cze ka jąc na proś bę,
Pan, któ ry czy tał pra gnie nie ser ca Moj że sza, po le ca mu uczy -
nić to, co bę dzie ko niecz ne, by zre ali zo wać to pra gnie nie – wy -
ba wić Izra el. Po wyż sze uwa gi do wo dzą, że py ta nie Bo ga nie
by ło skar ce niem Moj że sza, jak su ge ru je to prze kład A.V. Nie
do po my śle nia oczy wi ście jest i to, by Bóg w an ty ty pie kar cił
w cza sie Ma łe go Okre su kla sę Chry stu sa. Wprost prze ciw nie,
py ta nie Bo ga jest peł ną mi ło ści proś bą, by Moj żesz wy po wie -
dział ży cze nie swo je go ser ca, krzyk ogrom ne go pra gnie nia
wy ba wie nia Izra ela, ja kie od czu wał. W an ty ty pie ozna cza to,
że Je ho wa po pro si Chry stu sa, by wy ra ził swo je szcze re pra -
gnie nie co do wy ba wie nia wier nych re sty tu cjo ni stów. Nie
cze ka jąc na wy po wie dze nie tej szcze rej proś by przez kla sę
Chry stu sa, Je ho wa po le ci jej na ka zać lu dziom wy ru szyć
w dro gę, na któ rej po ko na ją nie bez pie czeń stwa wtó rej śmier -
ci, tak jak w ty pie, nie cze ka jąc na przed sta wie nie proś by Moj -
że sza w związ ku z Izra elem, Bóg po le cił mu, by roz ka zał lu -
do wi kon ty nu owa nie po dró ży wśród za gro żeń Mo rza Czer -
wo ne go, któ re oni po ko na li.

(15) Po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi, by pod niósł swo ją
la skę (w.16), re pre zen tu je po le ce nie przez Bo ga Chry stu so wi,
by użył swo jej wła dzy na rzecz wier nych re sty tu cjo ni stów. Po -
le ce nie Bo ga da ne Moj że szo wi, by wy cią gnął rę kę jest ty pem
po le ce nia Bo ga da ne go Chry stu so wi, by użył swo jej mo cy
na rzecz wier nych re sty tu cjo ni stów. Pod nie sie nie la ski i wy -
cią gnię cie rę ki nad Mo rze Czer wo ne przed sta wia sfe rę uży wa -
nia wła dzy i mo cy Chry stu sa nad wtó rą śmier cią w spo sób,
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któ ry bę dzie kon tro lo wał jej dzia ła nie za leż nie od Bo skiej wo -
li. Roz dzie le nie przez Moj że sza mo rza dla ochro ny Izra ela
(w.16) jest ty pem Chry stu sa pod da ją ce go wtó rą śmierć w stan,
w któ rym nie bę dzie szko dzić, lecz ra czej chro nić an ty ty picz -
ny Izra el w cza sie sty ka nia się z jej za gro że nia mi. Oświad cze -
nie przez Bo ga Moj że szo wi, że Izra el przej dzie przez śro dek
mo rza su chą sto pą (w.16) przed sta wia oświad cze nie przez
Bo ga Chry stu so wi, że wier ni re sty tu cjo ni ści znaj dą się wśród
za gro żeń wtó rej śmier ci i bez piecz nie przez nie przej dą. Sam
Bóg po wie dział, że za twar dzi ser ca Egip cjan, by pod ję li pró -
bę pój ścia za Izra elem przez roz dzie lo ne mo rze, gdy zo ba czą,
iż Izra eli ci prze cho dzą przez nie bez piecz nie (w.17). Tak sa mo
Bóg po wie, że bez piecz ne za cho wa nie przez Nie go wier nych
re sty tu cjo ni stów wśród za gro żeń wtó rej śmier ci spra wi, że
nie wier ni po my ślą, iż mo gą sta wić czo ła i unik nąć nie bez pie -
czeństw wtó rej śmier ci. Tak jak Bóg po wie dział do Moj że sza,
że bę dzie uwiel bio ny w fa ra onie oraz ca łej je go ar mii, wo -
zach i jeźdź cach, tak Bóg po wie Chry stu so wi, że bę dzie uwiel -
bio ny w sza ta nie, we wszyst kich prze sia nych przez nie go, je -
go or ga ni za cjach i szcze gól nych przed sta wi cie lach ja ko fał szy -
wych na uczy cie lach. Sło wa Bo ga, że Egip cja nie uzna ją Go ja -
ko Je ho wę, gdy bę dzie uwiel bio ny w fa ra onie, w je go wo -
zach i jeźdź cach (w.18), przed sta wia ją sło wa Bo ga skie ro wa -
ne do Chry stu sa, że gdy środ ki i na rzę dzia wy mie rze nia wtó -
rej śmier ci bę dą do się gać sza ta na, je go or ga ni za cje i fał szy -
wych na uczy cie li, uzna ją oni moc i spra wie dli wość Je ho wy
do się ga ją cą ich w ce lu ich uni ce stwie nia. Przy czy ni się to
do chwa ły Bo ga, po nie waż za ma ni fe stu je im chwa łę Je go mo -
cy i spra wie dli wo ści.

(16) Po zo sta ła część 2 Moj. 14 prze cho dzi do opi su kro ków
Pa na w re ali za cji tych dwóch rze czy. Pierw szym kro kiem by -
ło sku tecz ne roz dzie le nie oby dwu grup, co zo sta ło do ko na ne
przez anio ła Pa na, któ ry prze niósł się ze słu pem sprzed Izra -
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eli tów i sta nął z nim mię dzy ty mi dwo ma obo za mi. Słup da wał
ciem ność Egip cja nom a świa tło Izra eli tom, w ten spo sób trzy -
ma jąc ich z da la od sie bie (w.18,19). Anioł Pa na (w.19), któ rym
był Lo gos, jest tu taj ty pem Chry stu sa. Ob łok re pre zen tu je tu -
taj praw dę na cza sie, szcze gól nie na te mat Sta re go Te sta men -
tu, po nie waż by ła to noc i ob łok był słu pem ognia. Zwią zek
mię dzy anio łem i słu pem (anioł był w słu pie, a słup był tam,
gdzie anioł i szedł wszę dzie tam, gdzie anioł go pro wa dził) jest
ty pem fak tu, że w Ma łym Okre sie Chry stus bę dzie w praw dzie
i bę dzie kie ro wał jej dzia ła niem. Umiesz cze nie słu pa po mię dzy
dwo ma obo za mi przed sta wia to, że za rów no wier ni re sty tu cjo -
ni ści (Izra eli ci), jak i upa dli anio ło wie i od stęp czy lu dzie (Egip -
cja nie) w wy ni ku dzia łań Chry stu sa bę dą wi dzie li praw dę
w Ma łym Okre sie i że bę dzie ona środ kiem ich roz dzie le nia,
tak jak we wszyst kich prze sie wa niach Pa ru zji i Epi fa nii Pan
zsy łał praw dę wier nym i nie wier nym, a ona sta wa ła się środ -
kiem ich roz dzie la nia. Po wód jest na stę pu ją cy: tak jak w ty pie,
któ ry miał miej sce w no cy, słup da wał świa tło Izra eli tom, bę -
dąc dla nich słu pem ognia, a ciem ność Egip cja nom, bę dąc dla
nich chmu rą (w.20), tak praw da (praw da Sta re go Te sta men tu)
na cza sie w Ma łym Okre sie bę dzie da wać świa tło wier nym,
lecz bę dzie ciem no ścią (bę dzie wy da wać się błę dem) nie wier -
nym isto tom du cho wym i lu dziom, po nie waż bę dą źle ro zu -
mie li na uki No we go Te sta men tu, nie bę dą ce wów czas na cza -
sie, w prze ci wień stwie do na uk Sta re go Te sta men tu, któ re
wte dy bę dą na cza sie. Czę sto wi dzie li śmy dzia ła nie tej za sa dy
w Żni wie Ewan ge lii, np. praw dy sprze ci wia ją ce się wy stę po -
wa niu prze ciw ko oku po wi, nie wie rze, ru chom zjed no cze nio -
wym, re for mi zmo wi i za prze cza niu da wa ły świa tło wier nym,
lecz dla nie wier nych wy da wa ły się błę dem. Tak więc do kład -
nie te sa me na uki, któ re za pew nią wy ba wie nie dla wier nych,
po zwa la jąc im trwać, usi dlą nie wier nych i do pro wa dzą ich
do upad ku, tak jak na ucza Bi blia.

(17) Tak więc w każ dym z pię ciu prze sie wań Ma łe go
Okre su, gdy wier ni bę dą oka zy wać wier ność, któ ra za cho wa
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ich od po pad nię cia w od no śny prze sie waw czy błąd, Chry -
stus udzie li im od po wied niej praw dy, któ ra wy ja śni ca łą sy -
tu ację („czy nił noc świa tłem” – do słow ne tłu ma cze nie). Lecz
ta sa ma praw da, któ ra wy ja śni sy tu ację wier nym, bę dzie wy -
da wa ła się błę dem nie wier nym i do pro wa dzi ich do po pad -
nię cia w ciem ność no cy błę du („ob łok stał się ciem no ścią”
– do słow ne tłu ma cze nie). Za tem praw da na te mat zła go dzo -
nych form sprze ci wia nia się oku po wi, nie wia ry, ru chów
zjed no cze nio wych, re for mi zmu i za prze cza nia, któ ra po -
zwo li wier nym re sty tu cjo ni stom stać i być wła ści wie pro wa -
dzo ny mi przez ca ły czas ich pró by, bę dzie środ kiem upad ku
i wpro wa dze nia w błąd nie wier nych i złych. Sta nie się tak
dla te go, że Bóg po śle złym sil ne złu dze nie, tj. nie bę dzie
prze szka dzał sza ta no wi w ich za śle pie niu. Nie ozna cza to
oczy wi ście, że Bóg bez po śred nio po śle te złu dze nia: uczy ni
to sza tan, nie Bóg. Ozna cza ra czej, że Bóg po śle je po śred nio
w zna cze niu nie po wstrzy ma nia ich na dej ścia i w zna cze niu
usu nię cia prze szkód dla nich. Tak więc to sza tan, nie Bóg, bę -
dzie zwo dzi cie lem nie wier nych re sty tu cjo ni stów (Obj. 20:7-
9). Tak jak praw da na cza sie pod czas prze sie wań Żni wa
Ewan ge lii trzy ma ła wier nych ra zem i z da la od nie wier nych
oraz przy czy nia ła się do trzy ma nia nie wier nych ra zem i z da -
la od wier nych, tak w Ma łym Okre sie praw da na cza sie bę -
dzie trzy mać wier nych re sty tu cjo ni stów ra zem i roz dzie li
ich od nie wier nych re sty tu cjo ni stów, a tak że przy czy ni się
do trzy ma nia nie wier nych re sty tu cjo ni stów ra zem i roz dzie -
li ich od wier nych re sty tu cjo ni stów. To, że Egip cja nie i Izra -
eli ci by li utrzy my wa ni z da la od sie bie przez ca łą noc jest ty -
pem te go, że w cza sie ca łe go Ma łe go Okre su an ty ty picz ne
kla sy bę dą utrzy my wa ne z da la od sie bie. W ten spo sób
praw da pod no si wier nych, a pro wa dzi do upad ku nie wier -
nych. Ca ła róż ni ca tkwi w od mien nej po sta wie ser ca. Jak że
nie zbęd nym jest utrzy my wa nie ser ca we wła ści wym sta nie,
tak by to, co w przy pad ku wier no ści jest dla nas bło go sła -
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wień stwem, w przy pad ku nie wier no ści nie sta ło się prze -
kleń stwem (Iz. 28:9-13; Przyp. 4:23).

(18) Wy cią gnię cie rę ki przez Moj że sza w stro nę mo rza
(w.21) przed sta wia Chry stu sa uży wa ją ce go swo jej mo cy
w Ma łym Okre sie do kon tro lo wa nia groź nych środ ków, pro -
ce sów i sta nu wtó rej śmier ci. Mo rze Czer wo ne re pre zen tu je
bo wiem wtó rą śmierć w zna cze niu środ ków i pro ce sów wy -
mie rza ją cych wtó rą śmierć, a tak że stan wtó rej śmier ci stwo -
rzo ny przez te środ ki i pro ce sy. Od tych wszyst kich trzech rze -
czy Pan za cho wa wier nych re sty tu cjo ni stów. Wy cią gnię cie
rę ki przez Moj że sza, by roz dzie lić wo dy, jest ty pem kla sy
Chry stu sa uży wa ją cej swo jej wła dzy, by unie moż li wić środ -
kom, pro ce som i sta no wi wtó rej śmier ci szko dze nie wier nym
re sty tu cjo ni stom. W ty pie to nie wła sna moc Moj że sza roz -
dzie li ła wo dy, lecz uczy ni ła to Bo ska moc w sil nym wschod -
nim wie trze, co wska zu je, że to nie wy cią gnię ta rę ka Moj że -
sza do pro wa dzi ła do roz dzie le nia wód, lecz że je go wy cią gnię -
ta rę ka by ła na rzę dziem Bo ga do wzbu dze nia sil ne go wschod -
nie go wia tru. Po dob nie to nie wła sna moc Chry stu sa bę dzie
kon tro lo wać środ ki, pro ce sy i stan wtó rej śmier ci, w ten spo -
sób unie moż li wia jąc im za szko dze nie wier nym re sty tu cjo ni -
stom, lecz bę dzie to Bo ska moc, od da na do dys po zy cji Chry -
stu sa, ja ko na rzę dzia Bo ga w tym dzie le. To ona nie po zwo li
środ kom, pro ce som i sta no wi wtó rej śmier ci za szko dzić wier -
nym re sty tu cjo ni stom. Sil ny wschod ni wiatr (w.21) re pre zen -
tu je Bo ską moc. Wia nie przed sta wia Bo ską moc dzia ła ją cą
wo bec środ ków, pro ce sów i sta nu wtó rej śmier ci. Roz dzie le -
nie wód przez wiatr jest ty pem Bo skiej mo cy uniesz ko dli wia -
ją cej środ ki, pro ce sy i stan wtó rej śmier ci w sto sun ku do wier -
nych re sty tu cjo ni stów. Spra wie nie, że mo rze wy co fa ło się
w głąb lą du w po sta ci fal pły wo wych, tak by od sło nić ra fę,
przed sta wia Bo ską moc otwie ra ją cą dla wier nych re sty tu cjo -
ni stów dro gę uciecz ki od środ ków, pro ce sów i sta nu wtó rej
śmier ci. Spra wie nie, że wiatr wiał przez ca łą noc przed sta wia
fakt, że pod czas ca łe go Ma łe go Okre su Bo ska moc bę dzie
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dzia łać w in te re sie za cho wa nia wier nych re sty tu cjo ni stów
przed środ ka mi, pro ce sa mi i sta nem wtó rej śmier ci, po nie -
waż Pan jest Po moc ni kiem wier nych.

(19) Dla wier nych re sty tu cjo ni stów od sło nię ta ra fa przed -
sta wia dro gę po słu szeń stwa, któ rą mu szą po dą żać, by po zo stać
bez piecz ny mi wśród za gro żeń wtó rej śmier ci. Gdy by ja kiś
Izra eli ta zszedł z su chej ra fy przed do tar ciem do dru gie go
brze gu, by ło by to nie po słu szeń stwem i skoń czy ło by się dla
nie go uto nię ciem w mo rzu. Przed sta wia to fakt, że je śli ja kiś re -
sty tu cjo ni sta zej dzie z dro gi po słu szeń stwa, do pro wa dzi go
to do po peł nie nia grze chu, któ ry skoń czy się je go pój ściem
na wtó rą śmierć. Prze cho dze nie przez Izra eli tów środ kiem
mo rza (w.22) przed sta wia wier nych re sty tu cjo ni stów po dą ża -
ją cych dro gą po słu szeń stwa bez zba cza nia z niej w naj mniej -
szym stop niu. Sło wa wer se tu 22, że wo dy by ły dla Izra eli tów
mu rem po pra wej i po le wej stro nie są sym bo licz ne. Nie po -
win ni śmy bo wiem ro zu mieć, że wo dy sta ły pio no wo, choć
gdy by Bóg te go pra gnął, tak by się sta ło. Po nie waż jed nak mu -
ry by ły dla sta ro żyt ne go mia sta ochro ną, a tak że środ kiem od -
dzie la ją cym go od nie bez pie czeństw, są one uży wa ne w Bi blii
do re pre zen to wa nia ochro ny oraz środ ka od dzie la ją ce go
od nie bez pie czeństw. Oby dwie te my śli by ły praw dą w ty pie
i bę dą praw dą w an ty ty pie. Tak jak za gro że nie znisz cze niem
trzy ma ło Izra eli tów z da la od wód po oby dwu stro nach, tak za -
gro że nia środ ka mi, pro ce sa mi i sta nem wtó rej śmier ci przy czy -
nią się do utrzy ma nia wier nych re sty tu cjo ni stów z da la od tych
groź nych rze czy. Egip cja nie, nie bę dąc w sta nie wi dzieć
w ciem no ści, nie wi dzie li tak że Izra eli tów idą cych ra fą, któ ra
nie wąt pli wie by ła wą ska. Gdy w ciem no ści zbli ży li się do mo -
rza, mie li wra że nie, że przed ni mi roz cią ga się tyl ko wo da. To
nie po zwo li ło im przez dłu gi czas zna leźć wą skie go przej ścia
na brze gu po za chod niej stro nie ra fy. W ten spo sób wo dy
po oby dwu stro nach oka za ły się ochro ną dla Izra eli tów
przed Egip cja na mi, szu ka ją cy mi ich miej sca po by tu i dro gi
uciecz ki, do pó ki wszy scy Izra eli ci nie prze szli już znacz nej
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czę ści ra fy w kie run ku dru gie go brze gu. Jest to ty pem fak tu, że
błę dy (ciem ność) nie wier nych nie po zwo lą im do strzec
przed ni mi ni cze go in ne go po za gro żą cy mi im nie bez pie czeń -
stwa mi, po nie waż bę dą one ozna czać to, co we dług nich jest
ak tem grze chu, któ re go bę dą uni kać. W koń cu do trą jed nak
do wą skie go miej sca, gdzie bę dzie się wy da wa ło, że tych za gro -
żeń nie ma. W ten spo sób groź ne nie bez pie czeń stwa wtó rej
śmier ci dla oby dwu klas ochro nią wier nych.

(20) To, co dla nich bę dzie się wy da wa ło dro gą po słu szeń -
stwa (re ali za cja po sta no wie nia, aby ode brać swe pra wa, rze ko -
mo nada ne im przez Bo ga, od rze ko mo uzur pu ją cych je Sta ro -
żyt nych i Mło do cia nych God nych) bę dzie dla nich an ty ty picz -
ną od sło nię tą ra fą. Bę dzie to jed nak tyl ko po zor na dro ga po -
słu szeń stwa. W rze czy wi sto ści bę dzie to dro ga nie po słu szeń -
stwa, na któ rą zo sta ną wy sta wie ni w złu dze niu przez swe
zdra dziec kie i grzesz ne ser ca (Jer.17:9). Ich dą że nie do ode -
bra nia wła dzy Sta ro żyt nym i Mło do cia nym God nym, któ rą
Bóg bę dzie chciał, by spra wo wa li do peł ne go koń ca Ma łe go
Okre su, bę dzie an ty ty pem po go ni Egip cjan za Izra eli ta mi, aż
do ra fy od sło nię tej przez roz dzie lo ne mo rze (w.23). Bę dzie to
po ścig nie tyl ko za God ny mi, lecz tak że za po zo sta ły mi wier -
ny mi re sty tu cjo ni sta mi, po nie waż sta ną oni po stro nie God -
nych i nie wąt pli wie mniej lub bar dziej ucier pią z rąk złych, tak
jak po ka zu je to w ty pie wy ra że nie: „a go niąc Egip cja nie, we -
szli za ni mi”. Ści ga ją cy mi by ła nie tyl ko pie cho ta fa ra ona, lecz
wszyst kie je go ko nie, wo zy i jeźdź cy. Po ka zu je to, że nie tyl ko
zwy kli od stęp cy wśród re sty tu cjo ni stów roz pocz ną coś, co bę -
dzie się im wy da wa ło dro gą po słu szeń stwa, a w rze czy wi sto -
ści bę dzie dro gą nie po słu szeń stwa, lecz że uczy nią to tak że ich
wszyst kie błęd ne na uki (ko nie), or ga ni za cje (wo zy) oraz wo -
dzo wie z lu dzi i istot du cho wych (jeźdź cy). Pró by te go cza su
bę dą bo wiem tak sro gie, że nie tyl ko bę dą wy ma gać od wier -
nych po dą ża nia z ich przy wód ca mi dro gą po słu szeń stwa z ca -
łą po sia da ną przez nich praw dą i du chem praw dy, lecz bę dą
tak że wy ma ga ły od nie wier nych po dą ża nia po zor ną dro gą
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po słu szeń stwa, w rze czy wi sto ści dro gą nie po słu szeń stwa,
z tym wszyst kim, czym oni bę dą i co bę dą po sia dać. Bę dzie mu -
sia ło tak być dla te go, że ta osta tecz na pró ba bę dzie ostat nim
sta no wi skiem, ja kie kie dy kol wiek zaj mą sza tan, grzech i błąd
oraz wszy scy po zo sta ją cy w sym pa tii z ni mi, po nie waż ucisk
(sza ta na, grze chu i błę du, z to wa rzy szą cym im umie ra niem
i śmier cią) ni gdy wię cej nie bę dzie miał już miej sca. Osta tecz -
na pró ba i jej re zul tat na za wsze uwol ni wszech świat od grze -
chu, błę du i ich skut ków. Stąd ko niecz ność ta kiej pró by, ja kiej
świad kiem bę dzie Ma ły Okres, a tak że ko niecz ność, by wszy -
scy – an ty ty picz ni Izra eli ci i Egip cja nie – z ich ca łym wła ści wym
wy po sa że niem zna leź li się „w środ ku [an ty ty picz ne go] mo rza”
– sta nę li na pró bie wśród za gro żeń na rzę dzi, pro ce sów i sta nu
wtó rej śmier ci.

(21) Po ran na straż z wer se tu 24 przed sta wia ostat nią część
Ma łe go Okre su, któ ry jest sym bo licz ną no cą. Ta po ran na straż,
ja ko ostat nia straż no cy, wy da je się re pre zen to wać okres na stę -
pu ją cy po ci szy dla bez boż nych po pią tym prze sie wa niu (lu ty
2908 do czerw ca 2911). Naj dal szy ko niec śle pe go ko ry ta rza Pi -
ra mi dy wy zna cza rok 2916, kie dy – jak są dzi my – roz pocz nie
się czyn ny re wo lu cjo nizm prze ciw ko God nym, na to miast je go
spodni ko niec wy zna cza paź dzier nik 2914. Skła nia my się do te -
go po glą du dla po wo dów, któ re po da my póź niej. Za tem
w cza sie ro ku 2916, po da jąc wier nym praw dę na cza sie (ob łok),
Bóg przez Chry stu sa z punk tu wi dze nia praw dy (słup ognia
i ob ło ku) zwró ci bacz ną uwa gę na an ty ty picz ną egip ską ar mię
(spoj rzał na obóz egip ski – w.24). Przy glą da nie się przez Bo ga
(wej rzał – w.24) egip skie mu obo zo wi nie po win no być ro zu -
mia ne tak, jak gdy by wcze śniej go nie do strze gał, lecz po win -
no być trak to wa ne ja ko zwró ce nie na nie go uwa gi w zna cze -
niu prze ciw sta wie nia się je mu. W an ty ty pie Pan przez Chry -
stu sa mniej wię cej do koń ca szó ste go prze sie wa nia (2915-2920)
po zor nie nie bę dzie więc sta wiał ja kich kol wiek prze szkód an -
ty ty picz nym Egip cja nom, cho ciaż tak bę dzie ogra ni czał ich
dzia ła nia, by nie po zwo lić im ku sić wier nych po nad ich zdol -
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no ści znie sie nia po kus. Lecz pod ko niec szó ste go prze sie wa nia
– re wo lu cjo ni zmu, 2916-2920 – a więc kil ka lat po za koń cze niu
się pią te go prze sie wa nia, gdy wier ni i nie wier ni zo sta ną już cał -
ko wi cie roz dzie le ni (do kie dy to każ da kla sa bę dzie mia ła peł -
ną swo bo dę dzia ła nia z wy klu cze niem zwy cię że nia spra wie dli -
wych przez złych) Pan przez Chry stu sa zmie ni Swo ją po zor -
nie obo jęt ną po sta wę na po sta wę wro gą wo bec bez boż nych.
Jest to po ka za ne w wej rze niu Bo ga na obóz Egip cjan. Fakt, że
On uczy nił to przez słup ognia i ob ło ku wska zu je na zwró ce -
nie przez Nie go ta kiej wro giej uwa gi na nich, któ ra bę dzie
w har mo nii z praw dą na cza sie Sta re go i No we go Te sta men -
tu i bę dzie wy ra żać się za jej po śred nic twem, przy jed no cze -
snym uczy nie niu jej ja sną dla wier nych. Po mie sza nie przez Bo -
ga szy ków w obo zie Egip cjan praw do po dob nie przed sta wia
po dzie le nie przez Bo ga bez boż nych w ich po glą dach po ata ku
na God nych. Nie zna my szcze gó łów na ten te mat. Mo że my
być pew ni, że dzia ła nie Bo ga bę dzie sku tecz ne dla osią gnię cia
za mie rzo ne go przez Nie go ce lu. Uczy nie nie te go przez Bo ga
pod czas wro gie go pa trze nia na Egip cjan po przez po stę pu ją ce
świa tło na te mat Sta re go i No we go Te sta men tu su ge ru je, że tak
po kie ru je On po stę pu ją cym świa tłem z oby dwu czę ści Bi blii,
że do pro wa dzi do nie po ro zu mień wśród bez boż nych.

(22) Ko ła wo zu naj wy raź niej re pre zen tu ją ta kie tak ty ki or ga -
ni za cyj ne, dzię ki któ rym or ga ni za cja mo że ro bić po stęp w swych
za mie rze niach. Zrzu ce nie przez Bo ga kół egip skich wo zów
(w.25) wy da je się za tem przed sta wiać po krzy żo wa nie przez
Nie go tak tyk bez boż nych i do pro wa dze nie ich pod ko niec Ma -
łe go Okre su do ka ta stro fal ne go sta nu, nie na da ją ce go się już
do na pra wy. Nie wie my, jak zo sta nie to do ko na ne. Pan mą drze
nie ujaw nił szcze gó łów po czy nań Ma łe go Okre su, po nie waż
ich ujaw nie nie da ło by sza ta no wi zbyt du żą wie dzę na te mat za -
mia rów Bo ga i skło ni ło by go do pod ję cia kro ków prze ciw dzia -
ła ją cych (Mat. 12:29). Spo wo do wa nie przez Bo ską in ge ren cję, że
wo zy Egip cjan po ru sza ły się z wiel kim tru dem przed sta wia za -
tem (1) trud no ści, ja kie na po tka ją sza tań skie or ga ni za cje, gdy
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kla sa bez boż ni ków bę dzie sta ra ła się wpro wa dzić je do dzia ła -
nia; (2) sza lo ne wy sił ki wo dzów, by do pro wa dzić je do dzia ła -
nia; oraz (3) bar dzo po wol ny po stęp tych or ga ni za cji w kie run -
ku re ali za cji ce lów zgod nie z za mie rze nia mi ich wo dzów. Te an -
ty ty picz ne prze szko dy naj wy raź niej na sta ną po tym, gdy bez -
boż ni za ata ku ją i praw do po dob nie za bi ją God nych, po nie waż
aż do te go cza su źli ra czej bę dą mie li swo bo dę dzia ła nia. Być mo -
że po mie sza nie ich szy ków i spa ra li żo wa nie ich or ga ni za cji na -
stą pi wte dy, gdy bez boż ni bę dą usi ło wa li prze jąć wła dzę, ja ką
naj wy raź niej od bio rą God nym. Wte dy mo że na stą pić mo ment,
w któ rym we zmą prze wa gę zróż ni co wa ne po glą dy, a tak ty ki
wcze śniej uży wa ne z po zor nym suk ce sem roz pad ną się z po wo -
du sa mo lub stwa bez boż nych. Ich wza jem ne kłót nie i nie prak -
tycz ność ich tak tyk, po łą czo ne z do strze że niem przez nich pew -
nych pro mie ni praw dy na cza sie, za czną otwie rać ich oczy – naj -
pierw tych mniej złych spo śród nich, a na stęp nie sta nie się to
z co raz więk szą ich licz bą, aż w koń cu wszy scy oni zro zu mie ją,
że po win ni prze stać zwal czać wier nych i że Bóg po pie ra wier -
nych, nie ich. Wi docz nie do strze gą pew ne iskier ki świa tła z an -
ty ty picz ne go słu pa ob ło ku i ognia – na ty le, by prze ko nać się, że
zgrze szy li prze ciw ko wier nym i sa me mu Bo gu. Wte dy kon ster -
na cja i prze ra że nie pły ną ce z ta kiej wie dzy znie chę ci ich cał ko -
wi cie. Jak że smut ne bę dzie ich po ło że nie! Wy da je się to być po -
ka za ne w okrzy ku Egip cjan: „Ucie kaj my przed Izra elem, bo
Pan wal czy za nich prze ciw ko Egip cja nom” (w.25).

(23) Po le ce nie Pa na (w.26) Moj że szo wi, by wy cią gnął rę kę
nad mo rze przed sta wia po le ce nie Bo ga Chry stu so wi, ja ko Wy -
ko naw cy wy ro ku Je ho wy na bez boż nych Ma łe go Okre su, by
użył swo jej wła dzy nad wtó rą śmier cią, ja ko Wy ko naw ca wy -
ro ku Je ho wy. Po le ce nie Moj że szo wi (w.26), by wy cią gnął rę kę
nad mo rze, tak by je go wo dy po wró ci ły i przy kry ły od sło nię -
tą ra fę, na któ rej znaj do wa li się Egip cja nie, a z któ rej już ze szli
Izra eli ci, jest ty pem Bo skie go po le ce nia Chry stu so wi, by wy ko -
nał na bez boż nych wy rok wtó rej śmier ci. Je go po le ce nie, aby
Moj żesz spra wił, by wo dy po chło nę ły wo zy Egip cjan (w.26)
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przed sta wia Bo skie po le ce nie Chry stu so wi, aby znisz czył
każ dą or ga ni za cję, ja kiej w Ma łym Okre sie uży je sza tan dla
re ali za cji swych am bi cji i sa mo lub nych za mie rzeń. Na to miast
Bo skie po le ce nie Moj że szo wi, by spro wa dził wo dy na egip -
skich jeźdź ców (w.26) przed sta wia Bo skie po le ce nie Chry -
stu so wi, by znisz czył du cho wych i ludz kich wo dzów ostat -
nie go spi sku sza ta na prze ciw ko Bo gu, praw dzie, spra wie dli -
wo ści i wszyst kim bę dą cym w har mo nii z ni mi. Spo koj ne
cze ka nie Bo ga, do pó ki wszy scy Izra eli ci nie by li bez piecz ni,
a wszy scy Egip cja nie uwi kła ni w stwo rzo nych przez sie bie
kło po tach, za nim po wstał, by ich znisz czyć, jest ty pem spo -
koj ne go za pew nie nia bez pie czeń stwa wier nym re sty tu cjo ni -
stom przed po wsta niem, by znisz czyć bez boż nych. Ca ła ta
sce na w ty pie i an ty ty pie po ka zu je Bo ską tro skę o tych, któ -
rzy na le żą do Nie go – Je go nie skwa pli wość wo bec bez boż -
nych dla do bra spra wie dli wych oraz osta tecz ne za prze sta nie
prze ja wia nia nie skwa pli wo ści wo bec nie po praw nie złych,
kie dy nie przy no si ona już żad ne go do bra. 

(24) Wy cią gnię cie przez Moj że sza rę ki nad mo rze (w.27)
przed sta wia Chry stu sa uży wa ją ce go wła dzy nad wtó rą
śmier cią wo bec złych. Po wrót mo rza z je go mo cą (w.27) jest
ty pem uży cia wiel kiej Bo skiej mo cy w znisz cze niu bez boż -
nych. Fakt, że mia ło to miej sce z na sta niem po ran ka, oko ło
szó stej ra no, być mo że jest ty pem te go, że znisz cze nie to na -
stą pi oko ło paź dzier ni ka 2920, gdy Ma ły Okres za koń czy się
w swym ostat nim za cho dze niu. To, że znisz cze nie to nie wy -
stą pi w peł ni w jed nym mo men cie wy da je się być su ge ro wa -
ne za rów no uciecz ką Egip cjan (w.27), jak i cza sem, ja ki upły -
nął, za nim uto nął ostat ni z nich. To wła śnie te fak ty skła nia -
ją nas do po glą du, że praw do po dob nie upły nie okres kil ku lat
po ro ku 2914, od śmier ci pierw szej ofia ry do za koń cze nia an -
ty ty picz ne go nisz cze nia śmier cią ofia ry ostat niej. Ucie ka nie
Egip cjan przed znisz cze niem jest ty pem wy sił ków, ja kie bę -
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dą po dej mo wać bez boż ni, by unik nąć wtó rej śmier ci. Wśród
na rzę dzi, któ re bę dą ją wy ko ny wać, praw do po dob nie bę dą
mniej lub bar dziej dłu go trwa łe cho ro by. Je śli tak bę dzie, ucie -
ka nie się do róż nych le karstw mo że być me to dą uciecz ki
złych przed śmier cią. Pew ną ro lę mo że w tym ode grać tak że
głód. Je śli tak bę dzie, wy sił ki je go zła go dze nia tak że mo gą być
po ka za ne w ty pie przez pró bę uciecz ki Egip cjan. Być mo że
bę dą eg ze ku cje po szcze gól nych grup bez boż nych, a pró bą
an ty ty picz nej uciecz ki mo gą być wy sił ki sa mo uspra wie dli -
wie nia się (Mat. 25:44) oraz mo dli twa o oca le nie, któ rej bę dzie
to wa rzy szył wiel ki smu tek, wy rzu ty su mie nia i żal. Wca le
nie za sko czy ło by nas to, gdy by ostat ni mi, ja cy zgi ną wśród
bez boż nych lu dzi, by li prze sie waw czy wo dzo wie, tak by mo -
gli zo ba czyć okrop ne szko dy, ja kich do ko na li, ja ko peł ne uza -
sad nie nie swej eg ze ku cji. Nie za sko czy ło by nas też, gdy by
sza tan i wio dą cy upa dli anio ło wie zo sta li za cho wa ni ja ko
ostat nia gru pa złych du chów, któ ra zgi nie, tak aby mo gli zo -
ba czyć w peł ni ohyd ne zło, ja kie go do ko na li, ja ko peł ne uza -
sad nie nie ich uni ce stwie nia. Z pew no ścią bę dzie to naj smut -
niej sza sce na, w ja kiej bez boż ni kie dy kol wiek się znaj dą. Jed -
nak dla spra wie dli wych nie bę dzie to czas smut ku, lecz czas
ra do ści, jak do wo dzi te go 2 Moj. 15:1-21 oraz Obj. 5:13. Znisz -
cze nie (jak po ka zu je mar gi nes, do słow ne tłu ma cze nie to po -
zby cie się, co wska zu je na to, iż Bóg i Izra el po zby li się Egip -
cjan) przez Je ho wę Egip cjan w mo rzu wraz z rze cza mi
do nich na le żą cy mi (w.27) jest ty pem wiecz ne go znisz cze nia
przez uni ce stwie nie wszyst kich złych osób wraz z tym, co po -
sia da li. Za praw dę bę dzie to wiecz ne po zby cie się przez Bo ga
i spra wie dli wych wszyst kich bez boż nych – nie przy ja ciół Bo -
ga i Je go lu du. Spra wie dli we są są dy Je go.

(25) Po wrót wód (w.28) przed sta wia uwol nie nie przez
Pa na na rzę dzi, pro ce sów i sta nu wtó rej śmier ci pod ko niec
Ma łe go Okre su, tak by mo gły one dzia łać wo bec bez boż nych
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oraz wszyst kie go, co do nich na le ży. Przy kry cie wo da mi wo -
zów Egip cjan (w.28) jest ty pem cał ko wi te go uni ce stwie nia
każ dej or ga ni za cji, ja ką sza tan usta no wi w ce lu ze bra nia
do sie bie bez boż nych w pię ciu prze sie wa niach po Ty siąc le ciu,
jak rów nież tych stwo rzo nych przez nie go do osta tecz ne go
ata ku na Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych. Tak jak wo -
zy fa ra ona nie zo sta ły od zy ska ne, tak nie po wró cą z uni ce -
stwie nia an ty ty picz ne wo zy. Przy kry cie wo dą egip skich
wojsk (w.28) przed sta wia peł ne i wiecz ne uni ce stwie nie we
wtó rej śmier ci bez boż nych z okre su po Ty siąc le ciu, któ rzy po -
zwo li li do pro wa dzić sie bie do grze chu przez prze sie waw -
czych wo dzów. Tak jak nie po wró ci ły egip skie woj ska, tak
z wtó rej śmier ci nie po wró cą ich an ty ty py. Wo dy za le wa ją ce
jeźdź ców (w.28), łącz nie z fa ra onem (w.17,18; 2 Moj. 15:19), są
ty pem uni ce stwie nia w Ma łym Okre sie ludz kich i du cho -
wych wo dzów zła, łącz nie z sza ta nem (Obj. 20:10). Fakt, że
egip scy jeźdź cy nie po wró ci li, jest ty pem wiecz ne go uni ce -
stwie nia an ty ty picz nych wo dzów. Fakt, że nie umknął ani je -
den Egip cja nin, któ ry wszedł w mo rze w po go ni za Izra eli ta -
mi (w.28), ilu stru je, że nikt z bez boż nych okre su po Ty siąc le -
ciu nie unik nie wiecz ne go uni ce stwie nia.

(26) Wła ści wą rze czą bę dzie sko men to wa nie przez nas de -
fi ni cji an ty ty picz ne go Czer wo ne go Mo rza, by w nie któ rych
umy słach nie po wsta ło błęd ne wra że nie. Okre śli li śmy je ja ko
wtó rą śmierć. Ści śle mó wiąc jed nak, de fi ni cja ta obo wią zu je
tyl ko w od nie sie niu do złych lu dzi pod ko niec Ma łe go Okre su.
Więk szość z tych, któ rzy wej dą do an ty ty picz ne go Mo rza Czer -
wo ne go, wej dą w stan wtó rej śmier ci. Dla te go wła ści we jest na -
zy wa nie go wtó rą śmier cią, po mi mo fak tu, że nie któ re in ne
isto ty (źli anio ło wie) oraz złe rze czy tak że zo sta ną uni ce stwio -
ne w an ty ty picz nym Mo rzu Czer wo nym. In ny mi sło wy, an ty -
ty picz ne Mo rze Czer wo ne jest toż sa me z je zio rem ognia i siar -
ki z Obj. 19:20; 20:10,14,15; 21:8. Ści śle mó wiąc, to je zio ro jest na -
zy wa ne wtó rą śmier cią tyl ko wte dy, gdy cho dzi o wrzu ce nie
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do nie go złych lu dzi (Obj. 20:15; 21:8). Nie jest na zy wa ne wtó -
rą śmier cią w od nie sie niu do be stii, fał szy we go pro ro ka, sza ta -
na, śmier ci i pie kła (ha de su, pierw sze go pie kła), jak moż na za -
uwa żyć z Obj. 19:20; 20:10,14. Po wyż sze od no śni ki sta no wią
kom plet ną li stę tych, któ re za wie ra ją wy ra że nie „je zio ro ognia
(...)”. Gdy się nad ni mi za sta no wi my, po twier dzą, że na sza
uwa ga jest praw dzi wa – że tyl ko wte dy jest ono na zy wa ne
wtó rą śmier cią, kie dy jest mo wa o wrzu ca niu lub po zo sta wa niu
tam złych lu dzi. Po wód te go jest na stę pu ją cy: wszy scy lu dzie,
któ rzy się tam znaj dą, kie dyś by li pod wy ro kiem pierw szej
śmier ci, śmier ci Ada mo wej – wszy scy w jej pro ce sie umie ra nia,
a więk szość w jej sta nie. Z te go po wo du pod le ga nie przez nich
dru gie mu wy ro ko wi pod da je ich wtó rej śmier ci. Na to miast be -
stia, fał szy wy pro rok, sza tan, śmierć (Ada mo wy pro ces śmier -
ci) oraz ha des (Ada mo wy stan śmier ci) ni gdy wcze śniej nie zo -
sta ły ska za ne na znisz cze nie, a sta nie się to do pie ro tuż
przed wrzu ce niem ich w je zio ro ognia. Z te go po wo du Pi smo
Świę te ni gdy nie mó wi o tym je zio rze ja ko wtó rej śmier ci dla
tych pię ciu pod mio tów. Mi mo to nie jest nie wła ści wą rze czą,
by śmy mó wi li o tym je zio rze ja ko o wtó rej śmier ci. Mu si my jed -
nak pa mię tać, że jest ono nią tyl ko dla osta tecz nie złych lu dzi.
Po dob nie je ste śmy uspra wie dli wie ni mó wiąc, jak czę sto czy ni -
li śmy to po wy żej, że an ty ty picz ne Mo rze Czer wo ne jest wtó rą
śmier cią. Czy niąc to, po win ni śmy jed nak pa mię tać, że – ści śle
mó wiąc – jest to praw dą je dy nie w od nie sie niu do osta tecz nie
złych lu dzi pod ko niec Ma łe go Okre su, któ rzy bę dą sta no wić
ogrom ną więk szość tych, któ rzy bę dą jej pod le gać. Pod ko niec
Ma łe go Okre su nie jest to oczy wi ście praw dą w od nie sie niu
do sza ta na i sza tań skie go sys te mu, łącz nie z nie po ku tu ją cy mi
anio ła mi. De fi ni cją, któ ra w każ dym przy pad ku jest od po wied -
nia dla an ty ty picz ne go Mo rza Czer wo ne go i je zio ra ognia, jest
wiecz ne uni ce stwie nie, wiecz ne znisz cze nie.

(27) Przej ście Izra eli tów przez od sło nię tą ra fę (w.29) przed sta -
wia wier nych re sty tu cjo ni stów kro czą cych dro gą po słu szeń stwa
w cza sie pró by. Tak jak Izra eli ci po ko na li każ dą po ku sę pod da -
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nia się Egip cja nom, tak wier ni re sty tu cjo ni ści po Ty siąc le ciu oprą
się każ dej po ku sie po pad nię cia w grzech i tym spo so bem pod da -
nia się an ty ty picz nym Egip cja nom pod wpły wem po kus sza ta na.
Tak jak Izra eli ci szli po su chym grun cie środ kiem Mo rza Czer wo -
ne go, tak wier ni re sty tu cjo ni ści bę dą kro czyć wol ną od grze chu
ścież ką po słu szeń stwa przez wszyst kie nie bez piecz ne za gro że nia
wtó rej śmier ci. Tak jak Izra eli ci su chą sto pą prze szli po su chym
grun cie, tak wier ni re sty tu cjo ni ści bez piecz nie przej dą dro gą
spra wie dli wo ści wśród po kus do złe go po stę po wa nia, pro wa -
dzą cych do wtó rej śmier ci. To, że wo dy by ły dla Izra eli tów mu -
rem po pra wej i po le wej stro nie jest ty pem te go, że (1) nie bez pie -
czeń stwa zwią za ne z na rzę dzia mi, pro ce sa mi i sta nem wtó rej
śmier ci na peł nią wier nych re sty tu cjo ni stów po boż nym stra chem
przed złym cha rak te rem i skut ka mi tych że, a tym sa mym po mo -
gą im po wstrzy mać się od grze sze nia; oraz (2) te na rzę dzia, pro -
ce sy i stan przez swo je za gro że nia nie po zwo lą bez boż nym okre -
su po Ty siąc le ciu za ata ko wać wier nych w oczy wi sty zły spo sób
z po wo du ich świa do mo ści, że ta kie me to dy ata ku za pro wa dzą
ich na wtó rą śmierć. W ten spo sób Bóg ochro nił i oca lił swój ty -
picz ny Izra el i to sa mo uczy ni wo bec Izra ela an ty ty picz ne go
w Ma łym Okre sie, po nie waż Bóg jest wier ny wo bec tych, któ rzy
do Nie go na le żą.

(28) Tak jak Bóg w spo sób opi sa ny w wer se tach 19-29 wy -
ba wił (w.30) cie le sny Izra el z mo cy (rę ki – w.30) Egip cjan, tak
Bóg sku tecz nie i cał ko wi cie wy ba wi wier nych re sty tu cjo ni -
stów w cza sie Ma łe go Okre su i przy je go koń cu. Uczy ni to
przez służ bę Chry stu sa i praw dy (w.19,20); przez au to ry tet
i wła dzę Chry stu sa uży wa ją ce go Bo skiej mo cy (w.21); przez
po słu szeń stwo wier nych re sty tu cjo ni stów oraz za gro że nia
i ochro nę od nie bez pie czeństw wtó rej śmier ci (w.22), po mi mo
wy sił ków znie wo le nia ich przez złe du chy i lu dzi (w.23); przez
po mie sza nie przez Pa na szy ków an ty ty picz nych Egip cjan
(w.24); przez po krzy żo wa nie ich wy sił ków or ga ni za cyj nych
i po pie ra nie wier nych (w.25) oraz przez za to pie nie w wiecz -
nym uni ce stwie niu an ty ty picz nych Egip cjan, ich ca łe go wy po -
sa że nia i wo dzów (w.26-28). Oglą da nie przez Izra el mar twych
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Egip cjan (w.30) jest ty pem po sia da nia przez spra wie dli wych
peł nej wie dzy na te mat cał ko wi te go znisz cze nia złych we wtó -
rej śmier ci (Ps. 107:42). To, że Izra eli ci wi dzie li mar twych Egip -
cjan na brze gu mo rza (nie na lą dzie) jest ty pem fak tu, że wier -
ni re sty tu cjo ni ści zro zu mie ją, iż źli zo sta li za trzy ma ni na pro -
gu przy szłych wie ków po Ty siąc le ciu i że żad ne mu z nich nie
po zwo lo no wejść do wie ków bło go sła wieństw na stę pu ją cych
po osta tecz nej pró bie. W ten spo sób Bóg otrzy ma świat na za -
wsze wol ny od grze chu. 

(29) Do strze ga nie przez Izra el wiel kiej rę ki (mo cy), któ rej
Bóg użył wo bec Egip cjan w ce lu wy ba wie nia Izra eli tów (w.31),
przed sta wia zro zu mie nie przez wier nych re sty tu cjo ni stów, że
mo cą, któ ra za bi je bez boż nych, ni we cząc ich wszyst kie pla ny
i to, co po sia da li, bę dzie moc Bo ża; zro zu mie ją tak że, że ta sa -
ma moc bę dzie uży ta dla wy ba wie nia ich sa mych. Wy ni ka ją -
ca z te go bo jaźń Izra eli tów wo bec Bo ga (w.31) jest ty pem wiel -
kiej czci, ja ką wier ni re sty tu cjo ni ści bę dą oka zy wać Bo gu ja ko
źró dłu ich wy ba wie nia i da ru wiecz ne go ży cia. Wia ra Izra eli -
tów w Bo ga (w.31) przed sta wia wia rę w Bo ga co do Je go oso -
by, cha rak te ru, słów i czy nów, oka zy wa ną przez wier nych re -
sty tu cjo ni stów po przez wszyst kie wie ki. Na to miast wia ra Izra -
eli tów w Moj że sza ja ko słu gę Bo że go przed sta wia wia rę wier -
nych re sty tu cjo ni stów w człon ków kla sy Chry stu sa co do ich
osób, cha rak te rów, słów i czy nów w ich ro li Po słań ca i Wy ko -
naw cy Bo ga, dzia ła ją ce go dla ich ko rzy ści po przez wszyst kie
wie ki. W ten spo sób za koń czy li śmy roz wa ża nie 2 Moj. 14 i jed -
no cze śnie za koń czy li śmy roz wa ża nie wy da rzeń zwią za nych
z nie wo lą i wy zwo le niem Izra ela. Po zo sta je nam jesz cze
do zba da nia ich wspa nia ła pieśń wy zwo le nia (2 Moj. 15:1-21),
któ rą obec nie wy ja śni my ja ko wiel ki fi nał te go cu dow ne go ty -
pu i an ty ty pu – dra ma tu Wie ków.

(30) W 2 Moj. 15:1-21 po ka za ny jest chór al le luja sym bo -
licz nych nie bios i zie mi, któ ry roz pocz nie się przy koń cu
Ma łe go Okre su, po znisz cze niu upa dłych anio łów i od -
stęp czych lu dzi. Ta sa ma pieśń jest kró cej przed sta wio -
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na w Obj. 5:13. Róż ni ca mię dzy ni mi po le ga nie tyl ko na więk -
szej szcze gó ło wo ści tej pierw szej, lecz tak że na tym, że pieśń
z 2 Moj że szo wej w an ty ty pie jest ogra ni czo na do opi su do -
świad czeń Ma łe go Okre su, na to miast pieśń z Obj. 5:13 opie wa
wy zwo le nie za rów no Wie ku Ewan ge lii, jak i Ty siąc le cia. Po -
nad to, pieśń z 2 Moj że szo wej jest śpie wa na Je ho wie, na to miast
pieśń z Ob ja wie nia – Je ho wie i Ba ran ko wi. Ogól nie mó wiąc, są
one jed nak tą sa mą pie śnią. By zro zu mieć sto sow ność pie śni
z 2 Moj. 15:1-21, mu si my pa mię tać o fak cie, że gdy lu dzie pro -
wa dzą dzia ła nia wo jen ne, wład ca na ro du, któ ry od niósł zwy cię -
stwo w wal ce o uwol nie nie od uci ska ją ce go i pod stęp ne go wro -
ga, jest wy chwa la ny w pie śni, tań cu i pa ra dzie przez swo ich wy -
zwo lo nych i wdzięcz nych pod da nych. Po dob nie Je ho wa jest
w 2 Moj. 15:1-21 wy chwa la ny w pie śni, tań cu i pa ra dzie za Je go
zwy cię stwo w woj nie, ja ką pro wa dził o wy zwo le nie Izra ela
przed po now nym znie wo le niem przez fa ra ona. W an ty ty pie
Je ho wa bę dzie wy chwa la ny za wy ba wie nie swo je go lu du
z ostat nich wy sił ków sza ta na, je go upa dłych anio łów i od stęp -
czych re sty tu cjo ni stów, dą żą cych do po now ne go znie wo le nia
wier nych re sty tu cjo ni stów, a tak że Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych. Z te go punk tu wi dze nia pieśń zwy cię stwa Izra -
ela, śpie wa na Bo gu ja ko wiel kie mu Wy zwo li cie lo wi, sta je się
pro roc twem pie śni zwy cię stwa wszyst kich od ku pio nych Bo gu,
naj więk sze mu ze wszyst kich wy zwo li cie li, oraz Je go Ge ne ra lis -
si mu so wi, na sze mu Pa nu Je zu so wi, tak jak krót ko jest to opi sa -
ne w Obj. 5:13. Po wstę pie w po sta ci tych ogól nych uwag na te -
mat 2 Moj. 15:1-21 przy stę pu je my obec nie do szcze gó łów.

(31) Śpie wa nie tej pie śni przez Moj że sza (w.1), ja ko jej na -
tchnio ne go kom po zy to ra, przed sta wia Je zu sa i Ko ściół, ja ko na -
tchnio ne go przez Bo ga kom po zy to ra koń co we go hym nu al le lu -
ja nie bios i zie mi, śpie wa ją cych go Je ho wie, ja ko naj wyż sze mu
tak że w zwy cię stwie. Sy no wie Izra ela, przy łą cza ją cy się do tej pie -
śni, są ty pem Sta ro żyt nych God nych, Mło do cia nych God nych
oraz Wiel kiej Kom pa nii i – co jest bar dzo praw do po dob ne – tak -
że po ku tu ją cych i na wró co nych anio łów, przy łą cza ją cych się
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do te go cu dow ne go hym nu zba wie nia. Ogra ni cze nie przez nas
an ty ty pu Moj że sza i sy nów Izra ela (w.1) do tych czte rech, a praw -
do po dob nie na wet pię ciu du cho wych klas, jest wy ni kiem fak tu,
iż we dług na sze go zro zu mie nia Mi riam i po zo sta łe ko bie ty Izra -
ela (w.20,21) re pre zen tu ją wier nych re sty tu cjo ni stów. Uwa ża -
my, że upa dli i na wró ce ni anio ło wie praw do po dob nie są
uwzględ nie ni wśród sy nów Izra ela (w.1) – czę ścio wo dla te go, iż
jest bar dzo praw do po dob ne, że są oni uję ci w an ty ty picz nym po -
spo li tym lu dzie z 2 Moj. 12:38, a czę ścio wo, a na wet zwłasz cza dla -
te go, że ta cy po ku tu ją cy anio ło wie mie li w Pa ru zji kri sis [oce nę
– Kon kor dan cja Stron ga – przy pis tł.] swo jej pró by, w Epi fa nii do -
świad cza ją roz dzie la nia od nie po ku tu ją cych upa dłych anio łów
(2 Tym. 4:1; Z’07, 296-300), a w Ty siąc le ciu bę dą mie li pró bę do ży -
cia. Jak za uwa ży li śmy, pró ba upa dłych anio łów w cza sie Wie ku
Ewan ge lii mia ła na ce lu stwier dze nie, czy ze chcą po ku to wać.
Nie by ła to pró ba do ży cia, ja ka w cza sie Ty siąc le cia ma być udzie -
lo na po ku tu ją cym upa dłym anio łom, lecz nie tym nie po ku tu ją -
cym, któ rzy ja ko nie po praw ni, po dob nie do sza ta na, ma ją w trak -
cie Ty siąc le cia prze by wać w bez den nej prze pa ści.

(32) Po nie waż Bi blia (Efez. 1:10, itd.) za pew nia nas, że pod ko -
niec przy szłe go Wie ku Bóg po now nie uczy ni sie bie Gło wą rze czy
na nie bie (po ku tu ją cych upa dłych anio łów), ro zu mie my, że anio -
ło wie ci przej dą w Ty siąc le ciu pró bę do ży cia. Z te go po wo du
w ja kiś spo sób, jesz cze dla nas nie ja sny, bę dą włą cze ni w pró by
Ma łe go Okre su, tak jak Sta ro żyt ni i Mło do cia ni God ni, pró bo wa -
ni w tym ży ciu pod ką tem przy dat no ści ja ko Le wi tów i Ksią żąt,
w na stęp nym Wie ku sta ną na pró bie do ży cia, a ich osta tecz -
na pró ba bę dzie mia ła miej sce w Ma łym Okre sie. To, że ci anio -
ło wie przej dą osta tecz ną pró bę w cza sie Ma łe go Okre su oczy wi -
ste jest z fak tu, że za nim bę dą mo gli być po sta wie ni na osta tecz -
nej pró bie z udzia łem sza ta na, bę dzie on mu siał być roz wią za ny.
Sza tan i je go nie po ku tu ją cy upa dli anio ło wie al bo bę dą sta ra li się
wcią gnąć ich do współ pra cy w wy sił kach zwie dze nia kla sy re sty -
tu cyj nej, al bo bę dą pró bo wa li po zba wić ich pew nych przy wi le -
jów, jak w przy pad ku God nych. Po ku tu ją cy anio ło wie praw do -
po dob nie otrzy ma ją bo wiem pew ne go ro dza ju opatrz no ścio wą
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opie kę nad re sty tu cjo ni sta mi w cza sie Ty siąc le cia, cho ciaż z uwa -
gi na dzie ło Chry stu sa i Wiel kiej Kom pa nii, bę dzie się ona róż ni -
ła od opatrz no ścio wej opie ki, ja ką do brzy anio ło wie spra wu ją
obec nie w sto sun ku do Ko ścio ła w cie le (Żyd. 1:14). Być mo że sza -
tan bę dzie chciał ich od te go od cią gnąć lub ich te go po zba wić. Ich
pró by pod tym wzglę dem bę dą sro gie i być mo że bę dą prze bie -
gać z pię ciu kie run ków, zgod nie z któ ry mi do świad cza ni bę dą
Sta ro żyt ni i Mło do cia ni God ni, ja ko od dziel ni od re sty tu cjo ni -
stów. Bi blia nie in for mu je nas, czy któ rzy kol wiek z nich upad ną,
tak jak nie in for mu je nas, czy upad nie kto kol wiek z God nych.
Cho ciaż wier ność tych trzech klas w pró bach po prze dza ją cych ich
pró bę do ży cia bar dzo praw do po dob nym czy ni to, że bę dą wier -
ni w swo jej osta tecz nej pró bie, jed nak ab so lut nie te go nie gwa -
ran tu je, po nie waż pró ba ozna cza moż li wość upad ku. Wie rzy -
my, że pew ne go dnia do wie my się wię cej o tych spra wach, niż
wie my te raz, cho ciaż peł na wie dza na ten te mat nie wąt pli wie nie
zo sta nie nam udzie lo na w cie le, po nie waż nie le ży to w naj lep -
szym in te re sie tych trzech klas. Gdy by zo sta ły one cał ko wi cie
za pew nio ne o po wo dze niu osta tecz nej pró by, nie któ re oso by
mo gły by nie osią gnąć tak wie le, ile osią gną bę dąc nie pew ne co
do jej re zul ta tu.

(33) Sa ma pieśń (w.1), ja ką bę dą śpie wać du cho we kla sy, nie
bę dzie głów nie pie śnią li te ral ną, tak jak pieśń śpie wa na w Pa -
ru zji przez 144 000 (Obj. 14:3) nie by ła li te ral ną pie śnią. Bę dzie
nią gło sze nie w du chu zwy cię stwa po tęż nych dzieł Je ho wy
w wy zwa la niu spra wie dli wych oraz Je go po tęż nych dzieł nisz -
cze nia bez boż nych. Nie za prze cza my oczy wi ście, że nie któ re
z tych de kla ra cji bę dą hym na mi skom po no wa ny mi do mu zy -
ki i do słow nie śpie wa ny mi, tak jak do słow nie śpie wa li śmy
w hym nach Pieśń Moj że sza oraz Ba ran ka przy akom pa nia -
men cie li te ral nej mu zy ki. Przez tę uwa gę chce my jed nak po -
wie dzieć, że pie śnią bę dą cą an ty ty pem tej, ja ką śpie wał Moj żesz
oraz męż czyź ni i ko bie ty Izra ela, któ rą był hymn lub psalm
śpie wa ny przez nich przy akom pa nia men cie li te ral nej mu zy ki,
nie jest głów nie pieśń skom po no wa na i śpie wa na do li te ral nej
mu zy ki. W an ty ty pie po win ni śmy ra czej ro zu mieć, że w pod -
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nio słym zwy cię skim wy sła wia niu gło szo na bę dzie chwa ła Je ho -
wy ob ja wio na w Je go wiel kich dzie łach do ko na nych w Ma łym
Okre sie. Nie któ re z tych zgro ma dzeń wśród re sty tu cjo ni stów
bę dą du że, a nie któ re ma łe; część z nich bę dzie po dob na do na -
szych usług gło sze nia; in ne bę dą po dob ne do na szych ze brań
oświad czeń, a nie któ re bę dą mniej lub bar dziej pry wat ne i pro -
wa dzo ne ja ko roz mo wy na te mat wiel kich Bo skich dzieł. Jed -
nak bez wzglę du na to, czy bę dą du że czy ma łe, pu blicz ne czy
pry wat ne, czy bę dą uro czy sty mi prze mó wie nia mi, świa dec -
twa mi czy roz mo wa mi – na ustach każ de go w nie bie i na zie -
mi bę dzie te mat po tęż nych dzieł Je ho wy do ko na nych w cza sie
Ma łe go Okre su. Bę dzie to an ty ty pem pie śni, ja ką Moj żesz oraz
męż czyź ni i ko bie ty Izra ela śpie wa li po bez piecz nym przej ściu
przez Mo rze Czer wo ne i po po chło nię ciu Egip cjan przez ma sy
wód. Peł ne od da nie i du cho wy spo sób ogła sza nia tych de kla -
ra cji jest po ka za ny w ty pie w em fa zie słów wpro wa dza ją cych
do ty picz nej pie śni, jak wska zu je na to do słow ne tłu ma cze nie
z he braj skie go – a rze kli, mó wiąc, tj. po wie dzie li z na ci skiem.
A te raz prze cho dzi my do sa mej pie śni.

(34) Jak moż na za uwa żyć, śpie wa ją cy uży li pierw szej oso by
licz by po je dyn czej: „Śpie wać bę dę Je ho wie”. Ma to na ce lu po ka -
za nie, że za rów no w ty pie, jak i an ty ty pie to wy sła wia nie po dej -
mo wa ne jest in dy wi du al nie. Tak jak w ty pie wszy scy zo sta li
in dy wi du al nie wy ba wie ni, tak bę dzie też w an ty ty pie; cho ciaż
wszy scy śpie wa li jed nym gło sem, każ dy czy nił tę pieśń swo ją
wła sną, i tak sa mo bę dzie w an ty ty pie. Za rów no w ty pie, jak
i an ty ty pie w wy ra że niu bę dę śpie wał po ka za ne jest oso bi ste
po sta no wie nie wzię cia udzia łu w pie śni. Ta har mo nia i zgod ność
wi docz na jest w ty pie i an ty ty pie, jak wska zu ją na to sło wa bę -
dę śpie wał. A sło wa „śpie wał bę dę Jah we” po ka zu ją naj więk szą
chwa łę dla Jah we w ty pie i an ty ty pie. Sło wa te ozna cza ją w an -
ty ty pie, że wszy scy na nie bie i na zie mi bę dą wiecz nie od da wać
chwa łę na sze mu Bo gu i Kró lo wi! Wła śnie tak wspa nia ły wy nik
uzy ska Bóg dzię ki cu dow ne mu Pla no wi Wie ków. W oby dwu
przy pad kach po wo dem tej pie śni jest try umf Jah we, „gdyż na -
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der wspa nia łym się oka zał”, do słow nie: try um fo wał, by try um fo -
wać, co zgod nie z he braj skim idio mem ozna cza wy raź ną em fa -
zę. Zgod nie z idio mem an giel skim ta myśl po win na być od da -
na na stę pu ją co: wiel ce za try um fo wał al bo za try um fo wał bar dzo.
O tak, w an ty ty pie pro wa dził naj więk szą ze wszyst kich wo jen,
prze ciw ko naj więk sze mu ze wszyst kich prze ciw ni ków, któ ry
był opo nen tem wy po sa żo nym w naj lep sze umie jęt no ści i wy po -
sa że nie. Z tej woj ny Bóg wy szedł ja ko wspa nia ły zwy cięz ca,
po nie waż wszyst kie błę dy (koń – w.1) oraz wszy scy wo dzo wie
błę du (jeź dziec) w tej du cho wej woj nie zo sta li po bi ci w wiecz nym
znisz cze niu (wrzu cił w mo rze – w.1). Ten wer set jest te ma tem ca -
łej pie śni, po nie waż to, co na stę pu je po nim, jest je dy nie roz wi -
nię ciem słów pie śni, ja kie wy stę pu ją w wer se cie 1.

(35) Je zus i Ko ściół bę dą w sta nie od po wied nio po wie dzieć
„Jah jest mo ją si łą” (w.2), po nie waż Je ho wa po si lił ich do wy zwo -
leń cze go dzie ła Pa ru zji i Epi fa nii i po si li ich do wy zwo leń cze go
dzie ła Ty siąc le cia i Ma łe go Okre su. Cho dzi więc o to, że wy zwa -
la ją ca moc na le ży do Je ho wy. Po zo sta łe du cho we kla sy (sy no -
wie Izra ela) tak że uzna ją Jah ja ko źró dło mo cy dla ich wy zwo -
le nia, a tak że dla ich współ pra cy w wy zwa la niu in nych. Wszyst -
kie od no śne kla sy na po zio mie du cho wym po wie dzą: Jah jest
mo ją pie śnią (w.2), po nie waż wów czas On bę dzie te ma tem ich
wszyst kich roz mów, świa dectw i ob ja wień. Sło wo Jah, któ re wy -
stę pu je w he braj skim w wer se cie 2, jest skró tem od Jah weh i po -
ja wia się tyl ko w 47 wer se tach, na to miast sło wo Jah weh wy stę -
pu je w po nad 5 000 wer se tów. Wszy scy oni bę dą mo gli po wie -
dzieć, że Jah we jest ich zba wie niem, co bę dzie mógł stwier dzić
na wet nasz Pan (Żyd. 5:7), po nie waż Bóg wy zwo li ich wszyst -
kich w cza sie ich pró by od mo cy ku si cie la. Każ da jed nost ka
wśród nich po wie: On jest Bo giem mo im (w.2), po nie waż Jah -
we był i bę dzie dla nich po tęż nym Bo giem, któ ry zaj mo wał się
ni mi i w przy mie rzu bę dzie czy nił to na dal. Zda nie w prze kła -
dzie A.V.: „Przy go tu ję Mu miesz ka nie” [w B.G. „prze toż przy -
by tek wy sta wię mu” – przy pis tł.] (w.2) jest błęd nym tłu ma cze -
niem, któ re po win no brzmieć: „Bę dę Go wy chwa lać”. Zo bacz
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A.R.V., R.V., Ro ther ham, Young, itp. Wy chwa la nie Bo ga ozna -
cza opo wia da nie o Je go oso bie, cha rak te rze, sło wie i dzie łach,
po nie waż ta kie opo wia da nie przy no si Je mu chwa łę. Wy ra że nie:
„Bóg oj ca me go” wy da je się od no sić do Ada ma, któ ry był oj cem
wszyst kich lu dzi prze mie nio nych w isto ty du cho we i któ ry tak -
że miał Je ho wę za swo je go Bo ga. Nie któ rzy mo gli by na tej pod -
sta wie są dzić, że wy klu cza to z an ty ty picz nych sy nów Izra ela
na wró co nych anio łów. Nie mu si tak jed nak być, po nie waż licz -
ba na wró co nych anio łów jest sto sun ko wo nie wiel ka, tak jak
licz ba wszyst kich upa dłych anio łów jest sto sun ko wo nie du ża,
a ogrom na więk szość od ku pio nych istot du cho wych po cho dzi
od Ada ma. Dla te go część, szcze gól nie du ża część, mo że mó wić
ja ko ca łość, co czę sto ma miej sce w ję zy ku bi blij nym i co dzien -
nym. Dla przy kła du, 68 star szych w 4 Moj. 11:24,26 na zwa nych
jest sie dem dzie się cio ma, a dzie się ciu Apo sto łów w 1 Kor.
15:5 i Ja na 20:19,24 na zwa nych jest dwu na sto ma. Uwiel bia nie
przez nich Bo ga nie do ty czy czy nie nia Go wyż szym niż jest, co
jest nie moż li we, lecz pod no sze nia Go wy żej w ich wła snej oraz
in nych oce nie. Bę dzie to mia ło miej sce wte dy, gdy w swo ich ser -
cach bę dą roz my ślać o wspa nia łych cu dach ko lej nych ob ja wień
i dzieł Bo ga, skła nia jąc do te go tak że in nych. Bę dzie to sta le
wzra sta ło i w ten spo sób w co raz więk szym stop niu ob ja wia ło
Bo ga ja ko wspa nia łe go w oso bie, świę te go w cha rak te rze, cu -
dow ne go w sło wach oraz wiel kie go w Je go dzie łach.

(36) He braj skie wy ra że nie: Jah we jest mę żem woj ny (w.3)
nie ozna cza, że Jah we jest ludz ką isto tą. Ozna cza na to miast, że
Jah we jest wo jow ni kiem, po nie waż na zwa nie ko goś wo jow ni -
kiem w he braj skim wy ma ga wy ra że nia mąż woj ny. Wer set 2 nie
opi su je Jah we ja ko bio rą ce go udział w li te ral nej czy ludz kiej
woj nie. Od no si się on do Nie go ja ko Wo jow ni ka na po lu praw -
dy, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści, po nie waż wła śnie ta kie są
wszyst kie woj ny Pa na. Je go broń nie jest za tem cie le sna, lecz du -
cho wa. My sta je my się wo jow ni ka mi zgod nie z Je go przy kła dem
(2 Kor. 10:4). Woj ny Je ho wy są więc świę te i szla chet ne, i ta ką też
bę dzie Je go woj na z sza ta nem i je go pod wład ny mi w Ma łym
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Okre sie, o czym szcze gól nie trak tu je wer set 3. Wy ra że nie (w.3):
Jah we jest je go imię od no si się tu taj do Je go przy mio tów isto ty
i cha rak te ru. Jak za uwa ży li śmy w roz dzia le I, imię Jah we od no -
si się do Bo skich przy mio tów (1) isto ty oraz (2) cha rak te ru.
W tym kon tek ście ma ją za sto so wa nie oby dwie te my śli. W wy -
zwa la niu zba wio nych klas oraz w nisz cze niu klas stra co nych ak -
tyw ne bę dą Je go przy mio ty isto ty zwa ne wszech mo cą, wszech -
wie dzą i wszech obec no ścią. Jed no cze śnie ak tyw ne bę dą w tym
Je go przy mio ty cha rak te ru zwa ne mą dro ścią, mo cą, spra wie dli -
wo ścią i mi ło ścią. Po nie waż to zda nie – Jah we jest je go imię
– jest uży te w bez po śred nim związ ku ze zda niem Jah we jest wo -
jow ni kiem, wie rzy my, że gdy wer set mó wi Jah we jest je go imię,
cho dzi o te oby dwa ro dza je Bo skich przy mio tów. Do dat ko wym
te go po twier dze niem są na stęp ne sło wa (w.4): Wo zy fa ra ona
i woj sko je go wrzu cił w mo rze, tzn. Je ho wa znisz czy wszyst kie
or ga ni za cje (wo zy) i na śla dow ców (woj sko) sza ta na. „Wy bor ni
[a nie: wy bra ni] wo dzo wie je go [głów ni du cho wi i ludz cy wo -
dzo wie sza ta na] po to pie ni są [he braj skie sło wo ta va nie ozna cza
po to pio nych, cho ciaż zo sta li oni tak że po to pie ni, lecz bar dziej
ozna cza to, iż są tu taj przed sta wie ni ja ko od ra zu po grze ba ni
pod wo da mi, a nie ja ko po cząt ko wo jesz cze uno szą cy się na wo -
dzie, co w ten spo sób re pre zen tu je zu peł ność wiecz ne go uni ce -
stwie nia tak że głów nych wo dzów sza ta na]”. Tak na praw dę,
po zo sta ła część tej pie śni po dob nie wy ka zu je, że sło wo imię
w wer se cie 3 ozna cza Bo skie przy mio ty isto ty i cha rak te ru, cze -
go do wo dzi zba da nie te go frag men tu.

(37) Wo dzo wie sza ta na, tak jak ty picz ni wo dzo wie, bę dą upo -
je ni my ślą o swo im spo dzie wa nym zwy cię stwie, lecz po chło ną
ich głę bi ny (w.5) – na wie ki znik ną z wi do ku wszyst kich. Pój dą
w głę bię (w.5) uni ce stwie nia, tak jak li te ral ny ka mień rzu co ny
w li te ral ną głę bo ką wo dę szyb ko idzie na dno. Ten ob raz po ka -
zu je, że nie bę dzie w nich ni cze go, co mo gło by się oprzeć nisz czą -
cym na rzę dziom i pro ce som wtó rej śmier ci i za cho wać ich od jej
sta nu. Ten fakt – że wy bor ni wo dzo wie z istot ludz kich i du cho -
wych, a tak że wszyst kie za stę py, ja kich uży je sza tan, zo sta ną
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znisz cze ni – skła nia pięć du cho wych klas do wiel kiej ra do ści
i czci (w.6): „Pra wi ca two ja [głów na moc, dzia ła ją ca w Chry stu -
sie i przez Chry stu sa], o Pa nie, uwiel bio na jest w mo cy [ma ni -
fe stu je ona wspa nia łość Two jej mą dro ści, mo cy (si ły wo li), spra -
wie dli wo ści i mi ło ści, gdy z mo cą bę dzie dzia łać w sto sun ku
do zba wio nych i stra co nych Ma łe go Okre su], pra wi ca two ja, Pa -
nie, star ła nie przy ja cie la”. An ty ty picz nym nie przy ja cie lem,
o któ rym tu taj mo wa, jest sza tan, któ ry śmiał pod jąć wal kę z Je -
ho wą, po dob nie jak uczy ni to w Ma łym Okre sie. Jed nak w tym
kon flik cie sza tan zo sta nie bez gra nicz nie zruj no wa ny i znisz czo -
ny. Bóg osią gnie to nie przez po gwał ce nie swo ich przy mio tów
isto ty i cha rak te ru, lecz przez wła ści we kie ro wa nie ni mi. Wy ko -
na akt wszech mo cy prze ciw ko złu ja ko za sa dzie oraz prze ciw ko
wszyst kim, któ rzy po stę pu ją we dług niej, czy niąc to na ko rzyść
do bra ja ko za sa dy oraz wszyst kich, któ rzy po stę pu ją zgod nie
z za sa dą do bra. To wła śnie z te go po wo du pra wi ca Bo ga zo sta -
nie wów czas chwa leb nie uży ta w mo cy. „W wiel ko ści ma je sta tu
twe go po wa li łeś prze ciw ni ków two ich” (w.7). Ma je stat Bo ga wy -
ni ka z Je go przy mio tów isto ty i cha rak te ru. Pod tym wzglę dem
prze wyż sza On wszyst kich in nych, na wet na sze go Pa na Je zu sa.
Te przy mio ty w swej ogrom nej prze wa dze po wa lą z wy so kich
miejsc i wiel kich dzieł wszyst kich tych, któ rzy w Ma łym Okre sie
bę dą się Je mu sprze ci wiać w Je go ce lach w od nie sie niu do do bra
i tych, któ rzy są je go zwo len ni ka mi, oraz w od nie sie niu do zła
i tych, któ rzy są zwo len ni ka mi zła. 

(38) Prze ciw ni cy Bo ga mu szą być osta tecz nie strą ce ni z wy -
so ko ści w głę bi ny po raż ki, ru iny i znisz cze nia. Gdy Bi blia mó -
wi o Bo skim gnie wie (w.7), nie ma na my śli te go, że Bóg tra ci
pa no wa nie nad so bą w wy bu chu wście kło ści. On za wsze za -
cho wu je Swą sa mo kon tro lę. Ma ra czej na my śli wy ra że nie Je -
go nie za do wo le nia w po sta ci ka ry (Rzym. 2:5; 4:15; 5:9; 13:4;
Efez. 2:3). Po sła nie przez Bo ga Swe go gnie wu ozna cza za tem Je -
go po le ce nie Chry stu so wi, by użył Je go mo cy w ce lu wy mie rze -
nia ka ry. Skut kiem ta kiej ka ry jest oczy wi ście znisz cze nie, któ -
re dzia ła jak ogień tra wią cy sło mę (w.7). Sym bol sło my pod le -
ga ją cej znisz cze niu jest pe łen zna cze nia. W orien tal nych kra jach
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sło ma przed spa le niem bar dzo wy sy cha. Gdy już wy schnie
cał ko wi cie, jest wrzu ca na do ognia i szyb ko pło nie. W ten spo -
sób złe czy ny bez boż nych pod ko niec Ty siąc le cia sym bo licz nie
wy su szą ich, przy go tu ją ich na znisz cze nie. Gdy doj dą do kul -
mi na cyj ne go punk tu zła zo sta ną już cał ko wi cie przy go to wa ni
do znisz cze nia, któ re spad nie na nich i szyb ko ich znisz czy jak
sym bo licz ną sło mę. Po wiew wschod nie go wia tru oraz je go
sku tek opi sa ne są sym bo licz nym ję zy kiem (w.8). Jest on przed -
sta wio ny ja ko wiatr Bo skie go gnie wu (bar dziej niż tchnie nie
noz drzy, cho ciaż sło wo to po sia da oby dwa te zna cze nia), któ -
ry pod niósł wo dy. Uczy nił to wte dy, gdy pod niósł je ja ko fa lę
pły wo wą i rzu cił da le ko w głąb lą du, w wy ni ku cze go sta nę ły
one ja ko wał i od sło ni ły ra fę, po któ rej Izra eli ci bez piecz nie
prze szli. Sło wa ostat nie go zda nia mó wią ce o za krzep nię ciu (za -
mro że niu) to pie li są oczy wi ście sym bo licz ne, po nie waż pod -
zwrot ni ko wy kli mat re gio nu Mo rza Czer wo ne go jest zbyt cie -
pły, by co kol wiek za mar z ło. Ten sym bo licz ny ję zyk ozna cza, że
tam, gdzie by ło mo rze, wy stą pi ło sym bo licz ne za mro że nie.
Mróz pro wa dzi do krzep nię cia wo dy i, od sła nia jąc dno mo rza,
do pro wa dził nie ja ko do stward nie nia głę bin mo rza. In ny mi
sło wy, jest tu taj uży ta fi gu ra me to ni mii – po jem ni ka za miast
rze czy w nim się znaj du ją cej. Od sło nię cie dna mo rza by ło ni -
czym za mro że nie je go po wierzch ni do sta nu cia ła sta łe go. W li -
te ral nym ję zy ku an ty ty pu zna cze nie jest na stę pu ją ce: Bóg
w swo jej mo cy i gnie wie, któ ry zo stał wy wo ła ny za gro że nia mi,
ja kie na rzę dzia, pro ce sy i stan wtó rej śmier ci spro wa dzi ły
na wier nych, otwo rzył dro gę po słu szeń stwa dla wszyst kich
na le żą cych do Nie go. By ła to dro ga, przez któ rą miał On ich
oca lić. W wy ni ku te go na rzę dzia i pro ce sy wtó rej śmier ci utwo -
rzy ły wał, któ ry znaj do wał się na ty le da le ko od nich, że nie mo -
gły im za szko dzić. Ta dro ga po słu szeń stwa by ła so lid ną ścież -
ką dla Je go wier nych, gdy znaj do wa li się na pró bie do ży cia
wśród nie bez pie czeństw wtó rej śmier ci.

(39) Po opi sa niu dzieł Bo ga pieśń pod no si te mat (w.9)
dzia łań Je go nie przy ja ciół: „Mó wił nie przy ja ciel [w ty pie fa -
ra on, w an ty ty pie sza tan]: Bę dę go nił, do go nię; bę dę dzie -



286 E x o d u s

lił łu py; na sy ci się ni mi du sza mo ja; do bę dę mie cza me go;
od bi je ich rę ka mo ja”. Oczy wi ście w an ty ty pie sza tan w cheł -
pli wy spo sób wy po wia da te krót kie zda nia bar dziej czy nem
niż sło wem. „Bę dę go nił” – bę dę ku sił re sty tu cjo ni stów
do grze chu. „Do go nię” – zno wu wcią gnę ich w grzech. „Bę -
dę dzie lił łu py” – ludz kość raz jesz cze znaj dzie się w mo im
po sia da niu; roz dzie lę ją ja ko pod da nych i nie wol ni ków
wśród mo ich sprzy mie rzeń ców w na stęp nym kró le stwie ta -
kim, ja kim by ło mo je po przed nie kró le stwo. „Na sy ci się ni mi
du sza mo ja” – po now nie sta nę się za do wo lo nym wład cą
nad ni mi. „Do bę dę mie cza me go” – przed sta wię mo je dok try -
ny w spo sób, któ ry unie moż li wi ich znisz cze nie. „Od bi je ich
rę ka mo ja” – zno wu sta nę się ich pa nem i wła ści cie lem. Tak
bę dzie pla no wał sza tan, lecz ina czej po kie ru je Bóg, jak po ka -
zu je wer set 10: „Wio ną łeś wia trem Twym” – Ty, o Pa nie, uży -
łeś Swej mo cy prze ciw ko sza ta no wi i je go za stę pom. „Okry -
ło ich mo rze” – Two ja moc uru cho mi ła prze ciw ko nim na rzę -
dzia i pro ce sy wtó rej śmier ci, w wy ni ku cze go zo sta li po grze -
ba ni w sta nie wtó rej śmier ci. „Za to nę li jak ołów w po tęż nych
wo dach”. Tak jak szyb ko to nie ołów, tak szyb ko we szli oni
w stan wtó rej śmier ci, gdy tyl ko po chwy ci ły ich jej na rzę -
dzia i pro ce sy. Wiel ka si ła na rzę dzi i pro ce sów wtó rej śmier -
ci po ka za na jest w wy ra że niu po tęż ne wo dy, tak jak ich szyb -
ka śmierć w wy ni ku tych na rzę dzi i pro ce sów po ka za na jest
w ich za to nię ciu jak ołów.

(40) Zba wio ne kla sy du cho we zno wu za czy na ją wy chwa -
la nie Bo ga (w.11): „Któż po dob ny To bie mię dzy bo ga mi,
o Jah we?” Ja ka po tęż na isto ta du cho wa jest To bie rów na?
Żad na! I to po mi mo wy sił ków sza ta na, by stać się rów nym
Bo gu (Iz. 14:14). Bóg jest naj wyż szy, a Je go su pre ma cja zo sta -
nie wów czas uzna na ja ko po twier dzo na kwe stia, tak jak
wska zu je pierw sze zda nie wer se tu 11. Su pre ma cja Bo ga jest
na stęp nie po ka za na w trzech szcze gó łach: (1) chwa leb -
na w świę to ści, tj. do sko na ła w mą dro ści, mo cy, spra wie dli -
wo ści i mi ło ści, z któ rych każ da jest do sko na ła sa ma w so bie,
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do sko na ła w sto sun ku do in nych, a wszyst kie one w tej do -
sko na łej har mo nii do sko na le do mi nu ją nad Je go po zo sta ły mi
ła ska mi; (2) czci god na w chwa le, tj. Je go wszyst kie za le ty
cha rak te ru są god ne czci; oraz (3) czy nią ca cud (tak jest w he -
braj skim), tj. do ko nu ją ca cu du nad cu da mi w po sta ci wy ba -
wie nia spra wie dli wych i znisz cze nia nie spra wie dli wych. Pra -
wą rę ką, ja ką wy cią gnie Bóg (w.12), jest Chry stus, w któ rym
ja ko Na miest ni ku Jah we spo czy wa wszel ka wła dza na nie bie
i na zie mi. Wy cią gnię cie pra wej rę ki jest uży ciem Chry stu sa
do wy ko na nia Bo skiej mo cy. Zie mia (w.12) jest w ty pie uży -
ta w jej szer szym zna cze niu, obej mu ją cym na szą pla ne tę,
a nie tyl ko jej lą dy. Z te go punk tu wi dze nia zie mię two rzą za -
rów no lą dy, jak i wo dy. Nie po win ni śmy ro zu mieć, iż wer set
ten mó wi, że lą dy po chło nę ły fa ra ona i je go za stę py – uczy -
ni ły to wo dy Mo rza Czer wo ne go. W an ty ty pie po win ni śmy
ro zu mieć te sło wa ja ko ozna cza ją ce, że po chło nę ła ich wtó ra
śmierć. Jest bar dziej niż wąt pli we, by wer set ten uczył, że tak
jak w przy pad ku Da ta na, Abi ro na itp., li te ral na zie mia mia -
ła by otwo rzyć swe usta i po chło nąć nie wier nych re sty tu cjo -
ni stów, po nie waż w ty picz nym po chło nię ciu zgi nę li wszy scy
Egip cja nie – od fa ra ona do naj mniej sze go z je go żoł nie rzy.
W an ty ty pie sza tan i je go upa dli anio ło wie, ja ko isto ty du cho -
we, nie mo gą być oczy wi ście po chło nię ci przez li te ral ną zie -
mię. Dla te go po da ne wy żej wy ja śnie nie na te mat sło wa zie -
mia w tym wer se cie, ja ko ty picz nie uży te go na okre śle nie
Mo rza Czer wo ne go, jest lep sze za rów no dla ty pu, jak i dla ce -
lów an ty ty pu.

(41) Te raz na stę pu je przej ście do wy zwa la ją ce go dzie ła
Bo ga (w.13): „Pro wa dzi łeś w mi ło sier dziu Two im ten lud,
któ ry od ku pi łeś”. Wy brań ców Wie ku Ewan ge lii pro wa dził
z an ty ty picz ne go Egip tu w Pa ru zji i Epi fa nii. W Ty siąc le ciu
i w Ma łym Okre sie po zo sta ła część Je go lu du, łącz nie ze Sta -
ro żyt ny mi i Mło do cia ny mi God ny mi, wśród nie bez pie -
czeństw wtó rej śmier ci zo sta nie wy pro wa dzo na z nie wo li
grze chu do Wie ków na stę pu ją cych po Ma łym Okre sie, któ -
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rych ty pem jest wschod ni brzeg Mo rza Czer wo ne go. Prze pro -
wa dze nie ich przez Bo ga bę dzie oczy wi ście bar dzo ła ska -
wym ak tem mi ło sier dzia. Do pro wa dza jąc ich do Wie ków
po Ty siąc le ciu, Bóg wy pro wa dzi ich nie tyl ko z nie wo li grze -
chu i nie bez pie czeństw wtó rej śmier ci, lecz swo ją mo cą (w.13)
do pro wa dzi ich tak że do swo je go świę te go miesz ka nia. Wów -
czas bo wiem nie bio sa w przy pad ku zba wio nych klas du cho -
wych, a zie mia w przy pad ku zba wio nych klas ludz kich bę dą
świę tym miesz ka niem, któ re ni gdy wię cej nie zo sta nie ska żo -
ne grze chem, błę dem i ich skut ka mi. W wer se cie 14 pieśń
do ty czy od stęp czych re sty tu cjo ni stów. „Na ro dy” (tak sa mo
w he braj skim – w.14) to pięć prze sie waw czych klas oraz prze -
sia ni przez nich po Ty siąc le ciu. Fakt, że „usły szą” od no si się
do zro zu mie nia przez nich, iż zbłą dzi li. To, że za drżą od no -
si się do kon ster na cji, ja ka ich ogar nie, gdy zro zu mie ją, że są
w sy tu acji bez wyj ścia. Gdy wer set 14 mó wi o miesz kań cach
Fi li stei (tak sa mo w he braj skim), w an ty ty pie wska zu je
na prze sie wa czy i prze sia nych pierw sze go i pią te go prze sie -
wa nia po Ty siąc le ciu, co moż na udo wod nić na stę pu ją co: Sło -
wo Fi li sty ni ozna cza wie śnia cy i jest ty pem sek cia rzy, a przede
wszyst kim sek cia rzy ja ko prze sie wa czy i prze sia nych prze -
ciw ko oku po wi i udzia ło wi Ko ścio ła w ofie rze za grzech.
Dwie dru zgo cą ce po raż ki za da ne Fi li sty nom przez Da wi da
(2 Sam. 5:17-25; 8:1) przed sta wia ją dwie dru zgo cą ce po raż ki
za da ne przez na sze go Pa sto ra sek cia rzom ja ko prze sie wa -
czom i prze sia nym prze ciw ko oku po wi i udzia ło wi Ko ścio ła
w ofie rze za grzech, tak jak dwu krot ne ude rze nie w ska łę
przez Moj że sza i Aaro na przed sta wia za prze cza nie tym dok -
try nom przez od rzu ca ją cych okup i udział Ko ścio ła w ofie rze
za grzech. Ro zu mie my więc, że miesz kań cy Fi li stei są ty mi
dwo ma kla sa mi prze sie wa czy i prze sia nych. Ogar nia ją cy ich
smu tek ozna cza, że przy koń cu Ma łe go Okre su za czną do -
strze gać swo je tra gicz ne po ło że nie. Ogar nie ich wów czas
wiel ki smu tek, po nie waż zro zu mie ją, że zgrze szy li i z te go po -
wo du mu szą umrzeć wtó rą śmier cią. 
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(42) Przez ksią żąt – wo dzów – Edo mu (w.15) ro zu mie -
my prze sie wa czy nie wia ry po Ty siąc le ciu. Ich zdzi wie niem
jest kon ster na cja, ja ką od czu ją, kie dy zro zu mie ją, że zo sta -
li zwie dze ni i że sa mi zwo dzi li, w wy ni ku cze go tak że są
ska za ni na wtó rą śmierć. Mo ca rze Mo abu to wo dzo wie po -
ty siąc let nie go prze sie wa nia zjed no cze nio we go. Strach, ja -
ki ich ogar nie, przed sta wia prze ra że nie, ja kie spa ra li żu je
ich, gdy do wie dzą się o praw dzi wej na tu rze swych czy nów
i ich kon se kwen cjach. Miesz kań cy Ka na anu przed sta wia -
ją prze sie wa czy i prze sia nych po ty siąc let nie go ru chu re for -
mi zmu. Znik nię cie wszyst kich miesz kań ców Ka na anu jest
ty pem prze mi nię cia w znisz cze niu prze sie wa czy i prze sia -
nych re for mi zmu. Sil ne uczu cie kon ster na cji, ja kie go wszy -
scy oni do zna ją, jest po ka za ne przez po wtó rze nie my śli
za war tej w sło wach „strach i lęk” (w.16). Po łą cze nie tych
dwóch od czuć do wo dzi, że ich udzia łem bę dzie prze ra że -
nie. I cał kiem słusz nie, po nie waż po ra zi ich naj więk sze po -
czu cie wi ny, wy rzu ty su mie nia i roz pacz z po wo du te go, co
uczy ni li i co tra cą – ży cie w do sko na ło ści. Wiel kość ra mie -
nia Je ho wy – moc Chry stu sa – dzia ła ją ce go (w.16) na ko -
rzyść wier nych i prze ciw ko nie wier nym, po ra zi ich onie -
mie niem i bier no ścią (he braj skie sło wo dum za wie ra oby -
dwie te my śli) – uczy ni ich tak nie my mi i bier ny mi jak ka -
mień! Stan ta ki bę dzie trwać mniej wię cej od czerw ca 2916
do paź dzier ni ka 2920, do pó ki nie skoń czy się peł na pró ba
lu du Bo że go (w paź dzier ni ku 2920) – „aż przej dzie lud
Twój, Pa nie, aż przej dzie lud ten, któ ry na by łeś”. Pod ko -
niec te go okre su bę dzie mia ła miej sce eg ze ku cja bez boż -
nych. „To wi dząc spra wie dli wi roz we se lą się, a wszel ka
nie pra wość za mknie usta swe” (Ps. 107:42). Za uważ my, że
w ty pie ża den z tych na ro dów w ogó le nie od gry wał ja kiej -
kol wiek ro li. Są one wpro wa dzo ne wy łącz nie w ce lu roz ja -
śnie nia an ty ty pu. 
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(43) Po tem na stę pu je opis (w.17) szczę ścia zba wio nych:
„Wpro wa dzi łeś i za sa dzi łeś ich na gó rze [kró le stwie] dzie dzic -
twa Twe go”, tj. w Kró le stwie, któ re Bóg przy go to wał dla świę -
tych (Ja na 14:2,3) oraz dla świa ta (Mat. 25:34) ja ko czę ści Kró -
le stwa, któ re go Bóg udzie lił Swo je mu Chry stu so wi ja ko dzie -
dzic two, po nie waż Bóg jest dzia łem i dzie dzic twem świę tych
(Ps. 16:5; Rzym. 8:17). W ten spo sób kró lo wie zie mi (wier ni re -
sty tu cjo ni ści) przy no szą swo ją chwa łę do nie biań skie go mia sta,
kró le stwa (Obj. 21:24,26). Trzy pod rzęd ne wy bra ne kla sy wej -
dą do je go czę ści nie biań skiej. Wiecz ność Kró le stwa Chry stu -
sa jest gwa ran cją, że je go ziem ska część bę dzie wiecz na. W ten
spo sób kla sa re sty tu cyj na zo sta nie wpro wa dzo na i umiesz -
czo na w Kró le stwie Chry stu sa. Nie biań skie Kró le stwo jest na -
stęp nie opi sa ne ja ko miej sce, któ re Bóg przy go to wał na Swo -
je miesz ka nie (w.17), po nie waż Bóg po wie ki bę dzie miesz kał
w Chry stu sie ja ko Swo im miej scu od po czy wa nia i bło go sła wie -
nia. Do te go Chry stu sa zo sta ną oni przy pro wa dze ni (Efez.
1:10). Wresz cie Kró le stwo to jest opi sa ne (w.17) ja ko świą ty nia
przy go to wa na i usta no wio na przez rę kę Pa na. Tak więc kla sy
du cho we oraz kla sa re sty tu cyj na przez dzie dzic two bę dą
w Kró le stwie – w Chry stu sie ja ko dzie dzic twie Bo ga, w Chry -
stu sie ja ko miej scu miesz ka nia Bo ga i w Chry stu sie ja ko miej -
scu dzia ła nia Bo ga. Za praw dę, jak że bło go sła wio ny bę dzie los
wszyst kich zba wio nych klas, po nie waż wer set ten ozna cza coś
wię cej niż tyl ko przy wi le je i bło go sła wień stwa dla kla sy re sty -
tu cyj nej! W jesz cze wyż szym zna cze niu Sta ro żyt ni i Mło do cia -
ni God ni, Wiel ka Kom pa nia i na wró ce ni anio ło wie (a tak że
anio ło wie, któ rzy nie upa dli, cho ciaż nie ma o nich tu taj mo -
wy) zo sta ną przy pro wa dze ni i wsz cze pie ni w Kró le stwie
– Chry stu sie – ja ko dzie dzi cu Bo ga (Iz. 65:9). Przez wie ki bę dą
oni uży wa ni pod Chry stu sem ja ko Bo żym Kró le stwem do re -
ali za cji ko lej nych twór czych za mie rzeń Bo ga w ca łym wszech -
świe cie. Na za wsze bę dą oni w Chry stu sie ja ko miej scu miesz -
ka nia i dzia ła nia Bo ga, przy go to wa nym przez Nie go Sa me go.
Na praw dę szczę śli wi bę dą zba wie ni z wszyst kich sied miu zba -
wio nych klas – Chry stu sa, Sta ro żyt nych God nych, Wiel kiej
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Kom pa nii, Mło do cia nych God nych, na wró co nych anio łów,
re sty tu cjo ni stów z Ży dów i re sty tu cjo ni stów z po gan.

(44) Wer set 18 mó wi nam, że Je ho wa bę dzie pa no wał
na wie ki wiecz ne. Po przed ni wer set po ka zu je, w ja ki spo sób to
się sta nie – przez Chry stu sa, w któ rym bę dą wów czas wszyst -
kie rze czy na nie bie i na zie mi. Wte dy, tj. w Ma łym Okre sie na -
praw dę wy peł nią się sło wa z Efez. 1:10: „Bóg zno wu uczy ni sie -
bie Gło wą wszyst kich rze czy w Chry stu sie – rze czy na nie bie
i rze czy na zie mi”. W cza sie pa no wa nia Je ho wy – za po śred nic -
twem Je go Na miest ni ka, Chry stu sa – już ni gdy nie po wsta nie
grzech, błąd ani śmierć. Jed na lek cja ze złem, ogra ni czo -
na do tej zie mi, na za wsze wy star czy dla wszyst kich no wych
stwo rzeń, ja kie Bóg roz wi nie przez Chry stu sa. Bę dzie to pa no -
wa nie, w któ rym Bo skie ob li cze ła ski bę dzie za wsze pro mie nio -
wa ło uśmie chem dla Je go stwo rzeń. On za wsze bę dzie im bło -
go sła wił, a oni za wsze bę dą Mu słu żyć i sła wić Go. Nie bo i zie -
mia – sta le roz wi ja ją cy się wszech świat – po łą czą się w wiecz -
nym sym bo licz nym związ ku mał żeń skim (jed no ści – Iz. 62:4,5)
z Bo giem. W mia rę jak ko lej ne pla ne ty sło necz nych ukła dów
wszech świa ta bę dą za miesz ki wa ne przez świę te rzę dy no -
wych istot, wiel ka chwa ła Bo ga wszę dzie bę dzie zna na, prze -
ży wa na i opo wia da na. O, ja ki szczę śli wy to bę dzie wszech -
świat, w któ rym Je ho wa przez wie ki bę dzie rzą dził przez Swo -
je go Na miest ni ka, Chry stu sa! Chór al le lu ja – prze ży wa ny, wy -
po wia da ny i wy śpie wy wa ny – bę dzie po dej mo wa ny przez
ko lej ne pla ne ty, przez ko lej ne ukła dy sło necz ne, w nie ma ją -
cym koń ca wiecz nym po stę pie; w naj wspa nial szej i naj bar -
dziej wznio słej me lo dii bę dzie przyj mo wa ny przed tro nem je -
dy ne go mą dre go Kró la – wiecz ne go, nie śmier tel ne go i nie wi -
dzial ne go. Gdy Je ho wa, pa nu ją cy ja ko Król, bę dzie wi dział, jak
Je go pod da ni w ten spo sób od czu wa ją, my ślą i po stę pu ją, Je -
go ser ce bę dzie ra do wa ło się dzie ła mi Je go rąk (Obj. 4:11), a Je -
go rę ce sta le bę dą wy le wa ły no we i świe że za so by ła ski i bło -
go sła wieństw. Al le lu ja, Je ho wa bę dzie pa no wał na wie ki wiecz -
ne! Nie bio sa i zie mia od po wia da ją: Amen i Amen!
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(45) Wer set 19 mó wi o tym, co po prze dzi ta kie pa no wa nie,
co bę dzie je go wpro wa dze niem – wiecz ne znisz cze nie
wszyst kich złych rze czy i osób, a za cho wa nie wszyst kich do -
brych rze czy i osób: „Bo we szły ko nie [dok try ny] fa ra ona
[sza ta na] z wo za mi je go [or ga ni za cja mi] i z jezd ny mi je go
[du cho wy mi oraz ludz ki mi wo dza mi zła] w mo rze [za gro że -
nia wiecz ne go uni ce stwie nia], a spro wa dził na nich Pan wo -
dy mor skie [wiecz ne znisz cze nie]”. Tak dłu go, jak dłu go bę -
dą oni żyć, pa no wa nie – zwierzch nic two – Bo ga nie bę dzie
roz cią ga ło się nad wszyst ki mi. Mu szą zgi nąć, po nie waż nie
ze chcą przy jąć zwierzch nic twa Bo ga. Ra zem z ni mi usu nię ci
zo sta ną wszy scy prze ciw ni cy zwierzch nic twa Bo ga. Dru gą
rze czą, ja ka po prze dza Je go pa no wa nie, jest po myśl na pró ba
do brych, któ ra ty picz nie opi sa na jest na stę pu ją cy mi sło wa mi:
„ale sy no wie Izra el scy szli [wier ni po stę po wa li po słusz nie]
po su szy [nie po no sząc szko dy na dro dze po słu szeń stwa]
środ kiem mo rza [wśród za gro żeń wtó rej śmier ci]”. Bę dą oni
za tem do brze uspo so bie ni w ser cu i umy śle i chęt nie przyj mą
wiecz ne pa no wa nie Je ho wy nad ni mi. W ten spo sób wej dą
do Wie ków bło go sła wieństw po Ma łym Okre sie ja ko na za -
wsze wier ni pod da ni Je ho wy. Za praw dę szczę śli wy bę dzie ta -
ki re zul tat, o któ ry go rą co i z wia rą mo dli my się: „Bądź wo la
two ja jak w nie bie, tak i na zie mi”. Ta wi zja, wi dzia na przez
pro ro ków i świę tych, w od po wied nim cza sie sta nie się rze czy -
wi sto ścią, po nie waż we wła ści wym dla Nie go cza sie do ko -
na te go gor li wość Je ho wy za stę pów.

(46) Pieśń z wer se tów 1-19 by ła śpie wa na przez męż czyzn
Izra ela – zba wio ne kla sy du cho we. Wer se ty 20 i 21 opi su ją
pieśń śpie wa ną przez ko bie ty Izra ela pro wa dzo ne przez Mi -
riam. W tym kon tek ście Mi riam nie jest na zwa na sio strą Moj -
że sza, lecz Aaro na. Ma to swo je zna cze nie, jak wszyst ko, co jest
na tchnio ne przez Bo ga. Za uwa ży li śmy już, że na Pa ru zję i Epi -
fa nię Moj żesz przed sta wia przede wszyst kim na sze go Pa na,
a na stęp nie na sze go Pa na i wzbu dzo nych świę tych. Aaron
w tych okre sach przed sta wia Ko ściół w cie le ja ko rzecz ni ka naj -
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pierw Je zu sa, a na stęp nie ko lej no wzbu dza nej kla sy Chry stu -
sa. Ty picz ną ro lą Aaro na w nie wo li i wy zwo le niu Izra ela jest
za tem urząd rzecz ni ka dla kla sy Chry stu sa. Na Ty siąc le cie
i Ma ły Okres Aaron przed sta wia więc Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych ja ko rzecz ni ka Chry stu sa wśród lu dzi. Dla te go
pro ro ki ni Mi riam, sko ja rzo na w wer se cie 20 z Aaro nem ja ko je -
go sio stra, su ge ru je, że Mi riam jest ty pem rzecz ni ków niż szych
od Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych. Wie rzą cy Ży dzi,
któ rzy w cza sach Sta re go Te sta men tu nie by li wy star cza ją co
wier ni, by stać się Sta ro żyt ny mi God ny mi, a w Wie ku Ewan -
ge lii nie by li wy star cza ją co wier ni, by być prze nie sio ny mi
od Moj że sza do Chry stu sa, jak rów nież wie rzą cy po ga nie
w cza sie Wie ku Ewan ge lii, któ rzy po mi mo wier no ści do śmier -
ci w uspra wie dli wie niu nie po świę ci li się – bę dą sta no wić kla -
sę zba wio nych od dziel ną od nie wie rzą cych Ży dów i po gan
z cza sów sprzed Ty siąc le cia, któ rzy sta ną się wier ny mi ja ko re -
sty tu cjo ni ści. Ta cy przed ty siąc let ni wie rzą cy Ży dzi i po ga nie są
sy na mi z Jo ela 2:28 oraz Iz. 60:4, na to miast ta cy przed ty siąc let -
ni nie wie rzą cy Ży dzi i po ga nie bę dą cór ka mi z tych wer se -
tów. Ro zu mie my, że ci pierw si są po ka za ni w ty pie przez pro -
ro ki nię Mi riam, po nie waż ja ko spe cjal ni po moc ni cy Sta ro żyt -
nych i Mło do cia nych God nych bę dą ich sym bo licz ną sio strą.
Ja ko ta cy, bę dąc naj niż szą czę ścią przed ty siąc let nie go na sie nia
Abra ha ma, bę dą szcze gól nie uży wa ni, zgod nie z Przy mie rzem,
bar dziej niż po zo sta ła część kla sy re sty tu cyj nej, do bło go sła wie -
nia ro dzin, na ro dów i ro dza jów zie mi. 

(47) Po zro zu mie niu ko go przed sta wia Mi riam, py ta my te -
raz: ko go przed sta wia ją ko bie ty Izra ela (w.20)? Po za już opi sa -
ny mi kla sa mi jest tyl ko jesz cze jed na zba wio na kla sa. Ko bie ty
Izra ela są tu taj oczy wi ście ty pem tej kla sy – có rek Je zu sa i Ko -
ścio ła – o któ rej mó wi Jo ela 2:28 oraz Iz. 60:4. Są to wier ni re -
sty tu cjo ni ści, któ rzy w tym ży ciu by li nie wie rzą cy mi Ży da mi
i po ga na mi. W sym bo lach i ty pach bi blij nych in stru men ty mu -
zycz ne przed sta wia ją li te ra tu rę praw dy, np. har fą Bo ga jest Bi -
blia, a har fa Da wi da przed sta wia nie któ re z pism na sze go Pa -
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sto ra, szcze gól nie je go sześć to mów. Nie któ re bęb ny wy da ją się
re pre zen to wać mniej waż ne pi sma praw dy, ta kie jak ar ty ku -
ły, trak ta ty i ka za nia na sze go Pa sto ra w Straż ni cach, ar ty ku ły
Te raź niej szej Praw dy oraz Zwia stu na Epi fa nii itd. W na stęp nym
Wie ku i Ma łym Okre sie ar ty ku ły na te mat głęb szych prawd bę -
dą pi sa ne przez Sta ro żyt nych God nych, na to miast ar ty ku ły
na te mat mniej głę bo kich prawd – przez Mło do cia nych God -
nych. Praw do po dob nie ta kie pi sma God nych, po wsta łe w cza -
sie Ma łe go Okre su, szcze gól nie przy je go koń cu, i praw do po -
dob nie pi sma kla sy Mi riam oraz dru giej kla sy re sty tu cjo ni -
stów, na pi sa ne po Ma łym Okre sie, są bęb na mi, ja kie wzię ła Mi -
riam i po zo sta łe ko bie ty. W przy pad ku Mi riam cho dzi o bar dzo
kon kret ny bę ben, po nie waż ję zyk he braj ski wy ra ża to z em fa -
zą – ten bę ben, a nie ja kiś bę ben, jak od da je to A.V. Re pre zen -
tu je on więc naj waż niej sze pi sma uży wa ne na zie mi w an ty ty -
picz nej uro czy sto ści – waż niej sze od tych uży wa nych przez
po zo sta łych re sty tu cjo ni stów, po nie waż w ję zy ku he braj skim
bęb ny po zo sta łych ko biet nie są przed sta wio ne z na ci skiem.
Waż niej sza i bar dziej zna czą ca służ ba jest tak że po ka za -
na w przy pad ku Mi riam bar dziej niż w przy pad ku po zo sta łych
ko biet, po nie waż jest wy raź nie stwier dzo ne, że wzię ła ona ten
bę ben w rę kę swo ją, na to miast w przy pad ku po zo sta łych ko biet
jest to tyl ko w na tu ral ny spo sób za su ge ro wa ne. Po nad to, jej
więk sze zna cze nie po ka za ne jest w tym, że pro wa dzi ła po zo -
sta łe ko bie ty, a one szły za nią. Wszyst ko to przed sta wia „lep -
sze przy szłe rze czy”.

(48) Wyj ście Mi riam z bęb nem w rę ku (w.20) przed sta wia
wy żej opi sa ną kla sę sy nów Chry stu sa słu żą cą ja ki miś szcze -
gól ny mi pi sma mi, by świę to wa nie zwy cię stwa Bo ga nad grze -
chem, błę dem i ich skut ka mi uczy nić jesz cze bar dziej wy ra -
zi stym, uro czy stym i im po nu ją cym na wie ki. To, że wszyst -
kie po zo sta łe ko bie ty na śla do wa ły ją z bęb na mi, przed sta -
wia opi sa ną wy żej kla sę có rek Chry stu sa czy nią cą to sa mo, co
sy no wie Chry stu sa, lecz z mniej waż ny mi pi sma mi, świę tu -
jąc na wie ki w mniej wy ra zi sty, uro czy sty i im po nu ją cy spo -
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sób zwy cię stwo Bo ga nad grze chem, błę dem i ich skut ka mi.
Ta niec to ryt micz ne po ru sza nie cia ła, zwy kle w takt mu zy ki,
a po nie waż mu zy ka przed sta wia har mo nij ną praw dę, ta niec
re pre zen tu je po stę po wa nie zgod ne z har mo nij ną praw dą.
Śpie wa nie re pre zen tu je opo wia da nie o Bo skich dzie łach zwy -
cię stwa w po ko na niu grze chu, błę du i ich skut ków. Ten ob -
raz przed sta wia za tem wiecz ne wy sła wia nie wspa nia łe go
try um fu Je ho wy nad zły mi rze cza mi i oso ba mi ze stro ny oby -
dwu klas re sty tu cyj nych przez słu że nie od po wied ni mi pi -
sma mi, prze mó wie nia mi, roz mo wa mi, świa dec twa mi i od -
po wied nim po stę po wa niem.

(49) To cu dow ne wy sła wia nie bę dzie mia ło miej sce wszę -
dzie na ca łej zie mi, i to przez wie ki wiecz ne. Wdzięcz ne i oce -
nia ją ce ser ca i umy sły, do stro jo ne do Bo skie go Du cha oraz
ludz kiej har mo nii i spo łecz no ści, bę dą ra do śnie wy sła wiać naj -
bar dziej pa mięt ne ze zwy cięstw dla ludz kich klas. Ża den
grzech ani in ne zło nie ze psu je te go wy sła wia nia. Rze sze wy -
sła wia ją cych bę dą w naj bar dziej ra do snych, do ce nia ją cych
i świę tych na stro jach, a od da wa na przez nich chwa ła z apro -
ba tą bę dzie wzno sić się do Bo ga i Chry stu sa. Tak jak w he braj -
skim po da ne jest, że ko bie ty od po wie dzia ły męż czy znom pie -
śnią (po nie waż za imek nich jest w he braj skim ro dza ju mę skie -
go), tak re sty tu cjo ni ści, obok klas du cho wych, przy łą czą się
do wy sła wia nia Bo ga. Wy glą da na to, że du cho we kla sy naj -
pierw śpie wa ły tę pieśń sa me, a kla sy ludz kie przy łą czy ły się
do ich chó ru póź niej. Za uważ my, iż jest po wie dzia ne, że to Mi -
riam za re ago wa ła na pieśń męż czyzn. Nie na le ży te go ro zu -
mieć ja ko ty pu, że dru go rzęd na ludz ka kla sa nie bra ła żad ne -
go udzia łu w śpie wie i że był on wy ko ny wa ny wy łącz nie przez
głów ną kla sę re sty tu cjo ni stów. Po win ni śmy ra czej ro zu mieć,
że tak jak by ła ona prze wod nicz ką ko biet, któ re do łą czy ły się
do niej w re fre nie, tak głów na kla sa re sty tu cjo ni stów po pro wa -
dzi śpiew na zie mi, a po zo sta li pój dą za ich przy kła dem. Za -
uważ my, że Mi riam wo ła do męż czyzn: „Śpie waj cie Pa nu”.
Przed sta wia to we zwa nie zba wio nych klas du cho wych przez
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wier nych sy nów Chry stu sa do dal sze go śpie wa nia. Za uważ -
my, że Mi riam uży ła tych sa mych słów, od któ rych Moj żesz
i męż czyź ni Izra ela roz po czę li swo ją pieśń, co wska zu je na fakt,
że na zie mi bę dzie pod ję ta ta sa ma pieśń al le lu ja, któ ra bę dzie
in to no wa na w nie bie. Cho ciaż peł na pieśń nie zo sta ła po now -
nie za pi sa na w opi sie ty picz nym, mo że my być pew ni, że tak
jak wi dzie li śmy śpiew Mi riam i po zo sta łych ko biet (przy akom -
pa nia men cie bęb nów i tań ca), tak sa mo bę dzie to mia ło miej -
sce w an ty ty pie. Ci z nas, któ rzy już wcze śniej wie dzą o wspa -
nia łym trium fie Je ho wy nad grze chem, błę dem i ich skut ka mi,
niech śpie wa ją o przy szło ści: „Śpie waj cie Pa nu, al bo wiem moż -
nie wy wyż szo ny jest; ko nia i jezd ne go je go wrzu cił do mo rza”!
Chwa ła niech bę dzie Pa nu! Al le lu ja! Pan Bóg Wszech mo gą cy
pa nu je! Pan kró lo wać bę dzie na wie ki wiecz ne! Amen! Niech
tak się sta nie! Amen! Niech tak się sta nie!

(50) W ten spo sób koń czy my na sze roz wa ża nia nad nie wo -
lą i wy zwo le niem Izra ela. Wszy scy na si czy tel ni cy, któ rzy
uważ nie śle dzi li te wy ja śnie nia, zgo dzą się, że ten typ jest jed -
nym z naj bar dziej wznio słych w Bi blii. Ufa my, że w cza sie
wy ja śnia nia Obj. 16 roz wa ży my te czę ści, któ re po mi nę li śmy.
Nie któ rzy z nas ma ją przy wi lej uczest ni czyć w znacz nej czę -
ści an ty ty pu nie wo li i wy zwo le nia Izra ela, ja ki się do tych czas
wy peł nił. Ufa my, że bę dzie my uczest ni czyć w wy peł nia niu
się po zo sta łej je go czę ści. To roz wa ża nie z pew no ścią ubo ga -
ci ło w ła sce, zna jo mo ści i owo cach służ by tych, któ rzy wier nie
je śle dzi li. Niech Pan ob fi cie bło go sła wi te roz wa ża nia w umy -
słach i ser cach wszyst kich tych, któ rzy je czy ta ją i stu diu ją.

PY TA NIA
(1) Co re pre zen tu je marsz Izra ela przez pu sty nię do Mo rza

Czer wo ne go, a co – je go do świad cze nia przy Mo rzu Czer wo -
nym? O czym w ty pie i an ty ty pie trak tu je 2 Moj. 14? Co w tym
ob ra zie przed sta wia Mo rze Czer wo ne, a co – po le ce nie przez
Bo ga Moj że szo wi, gdzie roz mie ścić obóz Izra ela? Jak był po ło -
żo ny Izra el przy Mo rzu Czer wo nym w sto sun ku do przo du,
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bo ków i ty łu? Co ozna cza i przed sta wia Fi ha hi rot, Ba al se fon
oraz Mig dol? Cze go ty pem jest po łą cze nie tych szcze gó łów
na te mat po ło że nia obo zu Izra ela? Jak po twier dza to Obj. 20:7-
9? Co Bóg po da je w w.3 i 4? 

(2) W ja ki spo sób te czte ry po wo dy ma ją za sto so wa nie
w an ty ty pie? Co ozna cza w an ty ty pie pierw szy z tych po wo -
dów? Co – dru gi? Co – trze ci? Co – czwar ty? Co te czte ry an -
ty ty picz ne po wo dy uspra wie dli wia ją? Co przed sta wia obo zo -
wa nie Izra ela w za le co nych wa run kach?

(3) Cze go ty pem jest uświa do mie nie so bie przez fa ra ona
uciecz ki Izra ela z nie wo li do wol no ści i za co sza tan uzna ten
stan? Co jest po ka za ne przez fa ra ona i je go sług w w.5? Cze -
go ty pem jest ich żal z po wo du po zwo le nia na uwol nie nie
Izra ela i co to ozna cza w ty pie i an ty ty pie? Ja kie ty picz ne i an -
ty ty picz ne zna cze nie ma py ta nie: „Dla cze go to uczy ni li śmy
(...)”? Co przed sta wia przy go to wa nie przez fa ra ona wo zów?
Dla cze go bę dzie on w Ma łym Okre sie stwa rzał or ga ni za cje
i co po prze dzi ich stwo rze nie? Ja ki wy cią ga my wnio sek od no -
śnie cza su trwa nia Ma łe go Okre su na pod sta wie dłu go ści rów -
no le głych Żniw i cze go bę dzie to rów no le gło ścią? W ja ki spo -
sób Pi ra mi da rzu ca świa tło na da tę 2914? Kto nie wąt pli wie
zaj mie już swo je miej sce do ro ku 2914? Gdzie jest to przed sta -
wio ne w wy mia rach przy bli żo nych, a gdzie do kład nych? Ja kie
jest praw do po dob ne sym bo licz ne zna cze nie nie rów ne go za -
koń cze nia ko ry ta rza?

(4) Ja ki mo że my wy cią gnąć wnio sek z rów no le gło ści Żni -
wa? Ja kie bę dą okre sy prze sie wań Ma łe go Okre su – cze mu
od po wia da każ dy z nich pod wzglę dem cza su i wy da rzeń? Co
(po za rów no le gło ścia mi) wska zu je na czte ry z tych sze ściu
prze sie wań wspo mnia nych w ty pie? W ja ki spo sób i dla cze go
tych pięć prze sie wań bę dzie się róż ni ło od swych rów no le gło -
ści w Żni wie Ży dow skim i Ewan ge lii? W ja ki spo sób sza tan bę -
dzie ba dał wszyst kich – opisz je go za cho wa nie? Cze go an ty ty -
pem bę dzie ta pro ce du ra?
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(5) Ja kie dwie rze czy są po ka za ne w przy go to wy wa niu
przez sza ta na je go or ga ni za cji – z czym za wsze bę dzie
zwią za na dru ga z nich i dla cze go? Ile wo zów wziął ze so -
bą fa ra on do po ści gu za Izra elem – ja kie i dla cze go jest
zna cze nie tej licz by? O ja ką do sko na łość tu taj nie cho dzi,
a o ja ką cho dzi – cze go za tem nie po ka zu je w an ty ty pie 600
wo zów? Jak i dla cze go po win ni śmy pod cho dzić do licz by
or ga ni za cji, ja kie stwo rzy sza tan? Ko go ty pem są prze ło że -
ni nad wo za mi fa ra ona? 

(6) Co za twar dzi ło ser ce fa ra ona i co za twar dzi ser ce
sza ta na? Jak nie po win ni śmy ro zu mieć za twar dza nia przez
Bo ga ich ser ca? W ja kim za kre sie Bóg po zwo li sza ta no wi
na wol ność i ja ki bę dzie to mia ło wpływ na sza ta na? W ja -
ki spo sób Bóg i sza tan za twar dzą ser ce sza ta na? Co przed -
sta wia po ścig za Izra elem przez fa ra ona i w ja ki spo sób
sza tan bę dzie ku sił ro dzaj ludz ki? Ja ki, krót ko mó wiąc, bę -
dzie an ty typ ści ga nia Izra ela przez fa ra ona i ja ki jest wy -
dźwięk czę ste go uży wa nia ostat nie go zda nia z w.8?

(7) Ile prze sie wań obej mu je je den akt ku sze nia i dla -
cze go? Co przed sta wia do go nie nie Izra ela przez wszyst -
kie ko nie, wo zy, jeźdź ców i ar mię fa ra ona – co przed sta -
wia ją ko nie, wo zy, jeźdź cy i ar mia? Ja ki mo że my wy cią -
gnąć wnio sek z fak tu, że ofia ry sza ta na za ata ku ją mia sto
umi ło wa ne i obóz świę tych? Ja ką obiet ni cę otrzy ma w Ty -
siąc le ciu ro dzaj ludz ki w for mie za chę ty do zwy cię stwa?
Ja kie su ge stie sza tan bę dzie po wta rzał ludz kim ser com
w mia rę upły wu cza su?

(8) Z ja ki mi błę da mi sza tan po łą czy tę su ge stię i zwią za -
ną z nią na dzie ję? Cze go uda mu się do ko nać mię dzy paź -
dzier ni kiem 2874 a kwiet niem 2878 – ja ki bę dzie efekt tej
agi ta cji? Na czym praw do po dob nie bę dzie po le gał ruch
prze ciw ko oku po wi? Jak dłu go bę dą bie gły te wy da rze nia



299W y z w o l e n i e  p o z o s t a ł y c h  I z r a e l i t ó w

i jak wią że się to z wia rą w Bo skie obiet ni ce? W ja ki spo sób
mo że to wpły nąć na prze sie wa nie nie wia ry? Co z ini cja ty -
wy sza ta na bę dzie ak tyw ne w prze sie wa niach – czym bio -
rą cy udział w dru gim prze sie wa niu bę dą się róż nić od tych
z pierw sze go prze sie wa nia? Ja kie for my hi po kry zji za de -
mon stru ją prze sie waw czy wo dzo wie i prze sia ni przez nich
i dla cze go? Jak mo że zmie nić się agi ta cja na tym eta pie
Ma łe go Okre su?

(9) Jak wy da rze nia bę dą bie gły mię dzy paź dzier ni kiem
2884 a czerw cem 2891? Co bę dzie mia ło na stęp nie miej sce
przez oko ło trzy la ta i ja ki bę dzie te go cha rak ter? Co sza -
tan osią gnie przez prze sie wa nie zjed no cze nio we i ja ki bę -
dzie ono mia ło za kres? Ja kie bę dą te go re zul ta ty i ja ką na -
dzie ję wzbu dzi to u sza ta na? Do ja kie go po zio mu roz wi -
nie się do wte dy agi ta cja – co na stą pi mię dzy paź dzier ni -
kiem 2894 a czerw cem 2901 i za raz po tem? Do ja kie go po -
zio mu doj dzie wów czas agi ta cja i co bę dzie w jej trak cie
su ge ro wa ne? Któ ra stro na w rze czy wi sto ści bę dzie po -
peł nia ła grzech – co na to wska zu je i ja ki bę dzie efekt te -
go prze sie wa nia?

(10) Co wów czas na sta nie – na jak dłu go i co bę dzie
wte dy ro bił sza tan? Ja ki błąd wciąż bę dzie pro pa go wa ny
i do cze go do pro wa dzi? Co sza tan zdo bę dzie w tym prze -
sie wa niu i ja ka bę dzie rze sza zwo len ni ków i na rzę dzi
sza ta na przy koń cu te go prze sie wa nia? Co sta nie się wte -
dy bar dzo wy raź ne? W ja ki spo sób sza tan stop nio wo bę -
dzie na si lał grzesz ne dzia ła nia prze sia nych przez sie bie
od pierw sze go do koń ca pią te go prze sie wa nia? Ja ka bę -
dzie umy sło wa po sta wa prze sia nych w spor nej kwe stii
mię dzy ni mi a God ny mi? Co bę dą w tym cza sie jed no -
znacz nie zde cy do wa ni zro bić – pod wpły wem ja kie go
zwod ni cze go po zo ru? Do cze go wów czas sza tan ich po -
bu dzi – do ja kie go stop nia prze mo cy praw do po dob nie
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doj dzie? Dla cze go jest to praw do po dob ne? Ja ki nie mo że
być nasz po gląd w tej spra wie i dla cze go? 

(11) Gdzie fa ra on do go nił Izra ela, gdzie zo stał wy ja -
śnio ny an ty typ te go usta wie nia i co na sze wy ja śnie nie
w.9 po twier dza? Co jest opi sa ne w w.10 – jak zo sta ło to
ogło szo ne i cze go jest to ty pem? Jak bę dzie wy glą da ło an -
ty ty picz ne zbli że nie się i ja kie czyn ni ki bę dą ogła szać po -
ku sy sza ta na w pię ciu prze sie wa niach? Co przed sta wia
pod nie sie niu oczu i za uwa że nie przez Izra eli tów zbli ża -
ją cych się wojsk? Co przed sta wia ich wiel ki strach i co po -
zwa la nam zro zu mieć to cier pie nie? Co mo że my
przy oka zji za uwa żyć o pię ciu prze sie wa niach z punk tu
wi dze nia Bi blii i Pi ra mi dy? Cze go ty pem jest wo ła nie
Izra ela do Pa na? 

(12) Cze go ty pem jest skar ga Izra ela wo bec Moj że sza?
Jak zło żo na bę dzie an ty ty picz na skar ga – wo bec ko go
i od kie dy do kie dy Moj żesz jest ich ty pem w tej hi sto rii? Co
po zwo li Je zu so wi i Ko ścio ło wi nie kar cić, lecz współ czuć re -
sty tu cjo ni stom? Co przed sta wia za chę ce nie Izra eli tów
przez Moj że sza? Co ozna cza i przed sta wia za le ce nie Moj -
że sza dla Izra ela, by stał spo koj nie – kie dy wła ści we jest
w an ty ty pie ta kie po stę po wa nie? 

(13) Cze go ty pem by ło pa trze nie przez Izra el na wy ba -
wie nie Pań skie? Co przed sta wia wy zwo le nie Izra ela w tam -
tym dniu? Co przed sta wia ją sło wa Moj że sza do Izra ela, że
nie bę dzie wi dział Egip cjan aż do Wie ku? Ja kiej wiel kiej po -
cie chy Moj żesz udzie lił Izra elo wi, a Pan udzie la nam? Co
za pew nie nie Moj że sza ozna cza w an ty ty pie? Ja ką za sa dę
po da je nam Pan przez tę su ge stię?

(14) Ja kie błęd ne tłu ma cze nie w w.15 po da je prze kład
A.V. – ja kie jest bar dziej po praw ne tłu ma cze nie oraz je go
ty picz ne zna cze nie? Czym nie jest w ty pie i an ty ty pie py -
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ta nie Bo ga, su ge ro wa ne przez prze kład A.V., a czym ono
jest? Na co Bóg nie cze ka i co po le ca? 

(15) Co re pre zen tu je po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi,
by pod niósł la skę i wy cią gnął rę kę – co przed sta wia uczy -
nie nie tych rze czy nad Mo rzem Czer wo nym? Cze go ty -
pem jest roz dzie le nie Czer wo ne go Mo rza? Co przed sta -
wia oświad cze nie Bo ga, że Izra el przej dzie przez mo rze
su chą sto pą? Co przed sta wia ją sło wa Bo ga, że za twar dzi
ser ca Egip cjan, by po szli za Izra elem w mo rze? Cze go ty -
pem są sło wa Bo ga, że bę dzie uwiel bio ny w fa ra onie i je go
ca łej ar mii? Co przed sta wia ją sło wa Bo ga, że Egip cja nie
uzna ją Go ja ko Je ho wę i do cze go się to przy czy ni? 

(16) Co opi su je po zo sta ła część te go roz dzia łu? Ja ki był
pierw szy krok w tym pro gra mie? Kim był anioł Pa na z w.19
i ko go jest on ty pem? Cze go ty pem jest tu taj słup ognia?
Cze go ty pem jest zwią zek mię dzy anio łem a słu pem? Co
przed sta wia umiesz cze nie słu pa mię dzy oby dwo ma gru pa -
mi i co ilu stru je ten an ty typ? Dla cze go praw da ma ta ki
sku tek? W czym wi dzie li śmy te go przy kład – jak róż ny
sku tek praw da ma na wier nych i nie wier nych? 

(17) Cze go do ko na praw da dla wier nych, a cze go – dla
nie wier nych Ma łe go Okre su? W od nie sie niu do ja kich pię -
ciu rze czy bę dą wi docz ne te dwa skut ki? Dla cze go tak się
dzie je i ja ka jest w tym ro la Bo ga i sza ta na? Jak praw da
na cza sie dzia ła na wier nych i nie wier nych – po daj przy -
kład Żni wa Ewan ge lii i Ma łe go Okre su? Cze go ty pem jest
to, że Egip cja nie i Izra eli ci przez ca łą noc by li utrzy my wa -
ni z da la od sie bie? Dla cze go praw da nie sie ze so bą te dwa
od mien ne skut ki?

(18) Co przed sta wia wy cią gnię cie rę ki przez Moj że sza
w stro nę mo rza – co przed sta wia tu taj Mo rze Czer wo ne
w trzech zna cze niach? Cze go ty pem jest wy cią gnię cie rę ki
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przez Moj że sza – dzię ki czy jej sta ło się to mo cy i co przed -
sta wia ją te my śli? Co re pre zen tu je sil ny wschod ni wiatr
i je go wia nie? Cze go ty pem jest roz dzie le nie przez nie go
wód i cof nię cie się mo rza w głąb lą du? Co przed sta wia
wia nie wia tru przez ca łą noc?

(19) Co przed sta wia od sło nię ta ra fa dla wier nych i co
ozna cza ło i przed sta wia ło by to, gdy by Izra eli ta zszedł
z ra fy? Co przed sta wia prze cho dze nie przez Izra eli tów
środ kiem mo rza? Ja ki jest cha rak ter słów stwier dza ją cych,
że wo da by ła mu rem dla Izra eli tów – ja kim dwóm ce lom
słu ży ły mu ry sta ro żyt nych miast? W ja ki spo sób te my śli
ma ją za sto so wa nie do wód ja ko mu ru dla Izra ela w ty pie
i an ty ty pie? Ja kich czy nów źli bę dą uni kać w an ty ty pie
i dla cze go?

(20) Co bę dzie się wy da wa ło dro gą po słu szeń stwa dla
złych Ma łe go Okre su? Ja ki bę dzie rze czy wi sty cha rak ter ich
po stę po wa nia i co wy sta wi ich na to złu dze nie? Ja ki jest an -
ty typ go nie nia Izra eli tów przez Egip cjan aż do od sło nię tej
ra fy? Za kim jesz cze bę dzie to po ścig i dla cze go – na co
wska zu ją od no śne sło wa w ty pie? Kim by li ści ga ją cy – co to
po ka zu je i cze go bę dą wy ma gać pró by te go cza su? Dla -
cze go bę dzie mu sia ło tak być? Ja ki bę dzie re zul tat osta -
tecz nej pró by? 

(21) Cze go ty pem jest po ran na straż? Jak jest to po ka za -
ne w Pi ra mi dzie? Cze go Bóg udzie li wier nym przez Chry -
stu sa tuż po czerw cu 2911 i co jesz cze bę dzie jed no cze śnie
czy nił – jak na le ży to ro zu mieć? Jak Bóg zmie ni po stę po wa -
nie pod ko niec szó ste go prze sie wa nia i w czym jest to po -
ka za ne? Na co wska zu je pa trze nie przez Bo ga na Egip cjan
przez słup ob ło ku i ognia? Co przed sta wia po mie sza nie
przez Bo ga szy ków Egip cjan – co na ten te mat wie my i cze -
go mo że my być pew ni? 
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(22) Co re pre zen tu ją ko ła wo zów oraz ich zrzu ce nie
przez Bo ga z wo zów Egip cjan? Co wie my o wy peł nie niu
się te go ty pu i dla cze go? Ja kie trzy rze czy po ka za ne są po -
ru sza niu się wo zów Egip cjan z wiel kim tru dem? Kie dy
na sta ną te prze szko dy i dla cze go? W związ ku z czym te
nie ko rzyst ne rze czy praw do po dob nie sta ną się udzia łem
an ty ty picz nych Egip cjan i jak bę dzie to prze bie ga ło? Ja kie
bę dzie ich po ło że nie i w czym jest ono po ka za ne w ty pie?

(23) Co przed sta wia po le ce nie przez Bo ga Moj że szo wi,
by wy cią gnął rę kę nad mo rze – by wy cią gnął rę kę nad mo -
rze, tak by je go wo dy po wró ci ły i przy kry ły ra fę – by po -
chło nę ły wo zy – oraz by spro wa dził wo dy na jeźdź ców?
Co przed sta wia spo koj ne cze ka nie przez Bo ga, do pó ki
Izra el nie był bez piecz ny po dru giej stro nie, a wszy scy
Egip cja nie na ra fie? Co ca ła ta sce na po ka zu je w ty pie i an -
ty ty pie?

(24) Co przed sta wia wy cią gnię cie przez Moj że sza rę ki
nad mo rze, po wrót mo rza z je go mo cą oraz wy stą pie nie te -
go fak tu z na sta niem po ran ka? Dla cze go nie na le ży się spo -
dzie wać, że znisz cze nie bę dzie na tych mia sto we i do cze go
skła nia nas ten fakt? Cze go ty pem jest ucie ka nie Egip cjan
przed znisz cze niem – ja kie mo gą być na rzę dzia wy ko ny wa -
nia śmier ci i spo so by jej unik nię cia? Ja ka mo że być ko lej -
ność eg ze ku cji i dla cze go wła śnie ta ka? Ja ką bę dzie ta sce -
na dla bez boż nych, a ja ką dla spra wie dli wych? Cze go ty -
pem jest znisz cze nie przez Je ho wę (po zby cie się) Egip cjan
w mo rzu?

(25) Co przed sta wia po wrót wód? Cze go ty pem jest
przy kry cie wo da mi wo zów Egip cjan oraz to, że nie zo sta -
ły one od zy ska ne? Co przed sta wia przy kry cie wo dą egip -
skich wojsk oraz to, że one nie po wró ci ły? Cze go ty pem
jest za la nie wo da mi jeźdź ców oraz to, że oni nie po wró ci -
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li? Co ozna cza, że zgi nął każ dy Egip cja nin, któ ry wszedł
do mo rza?

(26) Dla cze go po trzeb ne jest wy ja śnie nie na sze go stwier dze -
nia, że Mo rze Czer wo ne re pre zen tu je wtó rą śmierć – tyl ko
w od nie sie niu do ko go obo wią zu je ta de fi ni cja? Dla cze go wła -
ści wym jest na zy wa nie an ty ty picz ne go Mo rza Czer wo ne go
wtó rą śmier cią – po mi mo ja kie go fak tu? Z czym jest toż sa me an -
ty ty picz ne Mo rze Czer wo ne? Ja kie wer se ty bi blij ne wspo mi na -
ją o je zio rze ognia? Tyl ko kie dy mo że być ono na zwa ne wtó rą
śmier cią – w od nie sie niu do ko go i cze go nie jest ono w Bi blii
na zy wa ne wtó rą śmier cią? Ja ką uwa gę uza sad nia ją wszyst kie
wer se ty na te mat je zio ra ognia ja ko wtó rej śmier ci? Ja kie isto -
ty i rze czy pój dą do je zio ra oga nia, choć ni gdy nie bę dą pod le -
gać dru gie mu wy ro ko wi śmier ci? Jak Pi smo Świę te trak tu je ten
fakt – dla cze go mi mo to mo że my na zy wać to je zio ro wtó rą
śmier cią? O czym po win ni śmy pa mię tać, na zy wa jąc Mo rze
Czer wo ne wtó rą śmier cią? – ja ka de fi ni cja od po wia da każ de mu
uży ciu je zio ra ognia i an ty ty picz ne go Mo rza Czer wo ne go?

(27) Co przed sta wia przej ście Izra eli tów przez od sło nię tą
ra fę oraz po ko na nie przez nich po ku sy pod da nia się Egip cja -
nom? Cze go ty pem jest przej ście przez nich po su chym grun -
cie środ kiem mo rza oraz uczy nie nie te go su chą sto pą? Cze go
ty pem są wo dy bę dą ce dla nich mu rem w dwóch zna cze -
niach? Jak Bóg po stę pu je z ty mi, któ rzy są Mu wier ni?

(28) W ja kich wer se tach po ka za ne są me to dy uży te
przez Bo ga do wy ba wie nia Izra ela – ja kie są te róż ne me -
to dy i co one przed sta wia ją? Cze go ty pem jest oglą da nie
przez Izra el mar twych Egip cjan na brze gu mo rza? 

(29) Co przed sta wia do strze ga nie przez Izra el wiel kiej rę ki,
któ rą Bóg użył wo bec Egip cjan? Cze go ty pem jest bo jaźń oraz
wia ra Izra eli tów w Bo ga i Moj że sza, słu gę Bo że go? Co za koń czy -
li śmy wraz z 2 Moj. 14, a co jesz cze po zo sta je do roz wa że nia?
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(30) Co jest po ka za ne w 2 Moj. 15:1-21? Gdzie jesz cze
moż na zna leźć po dob ną pieśń – ja kie są głów ne róż ni ce
mię dzy ni mi? Co po zwo li nam le piej zro zu mieć tę pieśń
i kto jest wy chwa la ny w 2 Moj. 15:1-21? Ja ki jest cha rak ter
tej pie śni z te go punk tu wi dze nia?

(31) Ja ko kto Moj żesz śpie wał tę pieśń – ko go w tym
przed sta wia, ko mu i w związ ku z czym bę dzie ona śpie wa -
na? Ko go ty pem są sy no wie Izra ela? Dla cze go czte ry,
a praw do po dob nie na wet pięć zba wio nych klas du cho -
wych, jest tu taj po ka za nych przez sy nów Izra ela? Ja kie po -
wo dy spra wia ją, że po ku tu ją cy upa dli anio ło wie praw do -
po dob nie są uwzględ nie ni wśród an ty ty picz nych sy nów
Izra ela – ja kie są ich pró by w róż nych okre sach? Kto nie do -
stą pi pró by do ży cia i dla cze go – gdzie i z kim bę dą oni
prze by wać w trak cie Ty siąc le cia? 

(32) O czym uczy Efez. 1:10 i co z te go wy ni ka dla po -
ku tu ją cych upa dłych anio łów na przy szłość? Ja ki jest te go
po dob ny przy kład i ja ki fakt do wo dzi, że ich osta tecz -
na pró ba bę dzie mia ła miej sce w Ma łym Okre sie? Ja kich
dwóch rze czy sza tan i je go upa dli anio ło wie bę dzie usi ło -
wać do ko nać wo bec nich w Ma łym Okre sie? Ja ki bę dzie
praw do po dob ny cha rak ter ich służ by w Ty siąc le ciu i Ma -
łym Okre sie? Z ja kich pię ciu kie run ków bę dą oni praw do -
po dob nie do świad cza ni? O czym nie wie my co do wy ni ku
ich pró by, a cze go się spo dzie wa my? Kie dy do wie my się
na ten te mat wię cej i dla cze go do pie ro wte dy?

(33) Ja kie go ro dza ju pie śnią nie bę dzie pieśń bę dą ca an ty -
ty pem 2 Moj. 15:1-21 – czym ona bę dzie i cze go to nie wy klu -
cza? W ja kich róż nych for mach bę dzie od by wa ło się to wy sła -
wia nie wśród re sty tu cjo ni stów? Co bę dzie wspól ne dla tych
wszyst kich róż nych form – ja ko an ty typ cze go? Jak jest po ka -
za ne peł ne od da nie ty picz ne go i an ty ty picz ne go śpie wa nia? 
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(34) Któ rej oso by uży li śpie wa ją cy i dla cze go? Jak po ka -
za ne jest po sta no wie nie wzię cia udzia łu w tej pie śni i ich
har mo nia? Jak po ka za na jest naj więk sza chwa ła dla Jah we?
Ja ki jest po wód oby dwu pie śni – ja kie jest do słow ne tłu ma -
cze nie he braj skich słów od da nych ja ko „na der wspa nia -
łym się oka zał”? Na co wska zu je ję zyk he braj ski i jak sło wa
te mo gły by być od da ne zgod nie z an giel skim idio mem?
Ja ki bę dzie cha rak ter woj ny Ma łe go Okre su – ja kim Bóg
z niej wyj dzie i dla cze go? Ja ki jest zwią zek w.1 z po zo sta -
łą czę ścią 2 Moj. 15:1-21?

(35) Dla cze go Chry stus bę dzie mógł po wie dzieć: „Jah
jest mo ją si łą” – do ko go na le ży wy zwa la ją ca moc? Co
uzna ją tak że po zo sta łe wy ba wio ne kla sy du cho we i co po -
wie dzą? Skró tem cze go jest Jah – w ilu wer se tach wy stę pu -
je Jah oraz Jah weh? Kto bę dzie mógł po wie dzieć: Jah jest mo -
im zba wie niem i dla cze go? Co jesz cze wszy scy oni bę dą
mo gli po wie dzieć i dla cze go? Ja kie zda nie w.2 jest błęd nym
tłu ma cze niem – ja kie prze kła dy od da ją je wła ści wie i co bę -
dzie ozna cza ło wy chwa la nie przez nich Bo ga? Do ko go
od no si się wy ra że nie „Bóg oj ca me go” i dla cze go? Co nie -
któ rzy mo gą są dzić na tej pod sta wie – ja kie przy kła dy ilu -
stru ją wy stę pu ją cą tu za sa dę? Cze go nie ozna cza, a co ozna -
cza uwiel bia nie Bo ga przez te kla sy? 

(36) Cze go nie ozna cza he braj skie wy ra że nie: Jah we
jest mę żem woj ny, a co ono ozna cza i dla cze go? O ja kich
woj nach z udzia łem Jah we mó wi ten wer set – ja ki nie jest,
a ja ki jest cha rak ter Je go bro ni? Ja kie są i bę dą wszyst kie
woj ny Je ho wy? Do cze go od no si się zda nie: Jah we jest je -
go imię? Ja kie dzie ła bę dą wy ma ga ły obu grup przy mio -
tów? Ja kie jest do dat ko we te go po twier dze nie? 

(37) Za cy tuj i wy ja śnij wer set 5. Do cze go znisz cze nie za -
stę pów i wo dzów sza ta na skło ni pięć du cho wych klas – za -
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cy tuj i wy ja śnij wer set 6? Kim jest nie przy ja ciel, o któ rym
mo wa w w.6 – co ośmie lił się on uczy nić i ja ki bę dzie te go dla
nie go re zul tat? W ja ki spo sób Bóg te go nie do ko na, a w ja ki
do ko na – prze ciw ko cze mu i na ko rzyść cze go? Za cy tuj i wy -
ja śnij pierw sze zda nie z w.7 – co Bo skie przy mio ty uczy nią
z Je go prze ciw ni ka mi pod ko niec Ma łe go Okre su?

(38) Co osta tecz nie mu si się stać z prze ciw ni ka mi Bo ga?
Cze go Bi blia nie ma, a co ma na my śli mó wiąc o Bo skim gnie -
wie? Co ozna cza po sła nie przez Bo ga Je go gnie wu i ja ki bę dzie
te go sku tek? Ja ka fi gu ra i w ja ki spo sób w w.7 ilu stru je ten sku -
tek? Co jest sym bo licz nie przed sta wio ne w w.8 i co ta fi gu ra po -
ka zu je? Jak na le ży ro zu mieć sło wo za krze pły (za mar z ły)
w w.8 i dla cze go? Jak na le ży ro zu mieć tę fi gu rę i ja ka jest myśl
an ty ty pu? 

(39) Do czy ich dzia łań prze cho dzi w.9 – kto jest prze -
ciw ni kiem w ty pie i an ty ty pie? Kto i w ja ki spo sób mó wi
w an ty ty pie w w.9? Co ozna cza każ de zda nie w wer se cie 9?
W ja ki spo sób we dług w.10 Bóg za re agu je na te prze chwał -
ki – za cy tuj i wy ja śnij ko lej no każ de zda nie z wer se tu 10?
Ja kie wy ra że nia w wer se cie 10 wska zu ją na wiel ką si łę
i szyb kie dzia ła nie na rzę dzi i pro ce sów wtó rej śmier ci?

(40) Ja ka zmia na my śli na stę pu je w w.11 – za cy tuj i wy -
ja śnij ko lej no każ de zda nie z wer se tu 11? Co jest pra wą rę ką
z w.12 i co ozna cza jej wy cią gnię cie? Czym jest, a czym nie
jest zie mia w wer se cie 12 – dla cze go nie po win ni śmy tu taj ro -
zu mieć zie mi ja ko ozna cza ją cej w an ty ty pie lą do wej czę ści
zie mi? Cze go uwa ga ta do wo dzi od no śnie sło wa zie mia?

(41) Do cze go na stę pu je przej ście w w.13 – ja kie jest
pierw sze zda nie te go wer se tu? Kie dy i w ja ki spo sób Bóg
wy pro wa dza Swój lud z oby dwu Wie ków? Ja kie bę dą od -
dziel ne miesz ka nia dla klas wy bra nych i nie wy bra nych?
Kim zaj mu je się pieśń w w.14? Kim są „na ro dy” z wer se tu
14 – co ozna cza ją sło wa „usły szą” oraz „za drżą”? Kim są
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miesz kań cy an ty ty picz nej Fi li stii – ja kie bi blij ne uwa gi na to
wska zu ją? Co ozna cza ogar nię cie ich przez smu tek?

(42) Ko go ozna cza ją ksią żę ta Edo mu i ich zdzi wie nie?
Ko go ozna cza ją mo ca rze Mo abu i ich strach? Ko go ozna -
cza ją miesz kań cy Ka na anu i ich znik nię cie? Jak po ka za ne
jest ich sil ne uczu cie kon ster na cji i prze ra że nia? Co w w.16
ozna cza wy ra że nie „wiel kość ra mie nia twe go” – jak dłu -
go bę dzie trwał ta ki stan i co po tem bę dzie mia ło miej sce?
Ja ką ro lę peł ni ły w ty pie wro gie na ro dy wy mie nio ne
w w.14-16? 

(43) Co na stę pu je w w.17 – ja kie jest pierw sze zda nie te -
go wer se tu? Co ozna cza gó ra dzie dzic twa Je ho wy i za sa dze -
nie na niej zba wio nych klas – ja kie bę dą to kla sy? Za cy tuj
dru gą część wer se tu 17 – co bę dzie miesz ka niem Bo ga?
Czym jesz cze bę dzie Chry stus dla Bo ga i lu dzi? Do ko go
wer set ten od no si się jesz cze bar dziej niż do kla sy re sty tu -
cyj nej? Ja kie bę dą ich przy wi le je pod Chry stu sem? Co moż -
na po wie dzieć o wszyst kich zba wio nych kla sach? 

(44) O czym uczy w.18 – jak do te go doj dzie? Ja ki wer -
set wów czas się wy peł ni? Co nie po wsta nie już ni gdy wię -
cej? Kim w cza sie Swo je go pa no wa nia bę dzie Bóg dla Swo -
ich stwo rzeń i co one bę dą czy nić wo bec Nie go? Co bę dzie
się dzia ło na in nych pla ne tach sło necz nych ukła dów i co
przez wie ki bę dą czy nić no we stwo rze nia? Jak bę dzie się
czuł Bóg, wi dząc do sko na łość Swo ich stwo rzeń? 

(45) Ja ka jest pierw sza rzecz po prze dza ją ca ta kie pa no -
wa nie? Co po ka zu je ją w w.19? Co prze szka dza zwierzch -
nic twu Bo ga nad wszyst ki mi? Ja ka dru ga rzecz po prze -
dza pa no wa nie Bo ga ja kie sło wa w.19 na to wska zu ją? Jak
spra wie dli wi bę dą uspo so bie ni do pa no wa nia Bo ga
i do cze go to ich przy go tu je? Dzię ki cze mu sta nie się to rze -
czy wi sto ścią? 



309W y z w o l e n i e  p o z o s t a ł y c h  I z r a e l i t ó w

(46) Przez ko go by ła śpie wa na pieśń z w.1-19 w ty pie
i an ty ty pie? Co opi su ją w.20 i 21? Czy ją sio strą jest w tym
kon tek ście na zwa na Mi riam i ja kie jest te go zna cze nie? Ko -
go przed sta wia Moj żesz w Pa ru zji i Epi fa nii? Ko go przed sta -
wia Aaron – ja ka jest ro la Aaro na w hi sto rii nie wo li i wy -
zwo le nia Izra ela? Ko go on przed sta wia na Ty siąc le cie i Ma -
ły Okres i kto jest za tem po ka za ny przez pro ro ki nię Mi riam
ja ko sio strę Aaro na? Ja kie dwie ty siąc let nie kla sy bę dą od -
dziel ne od obec nych nie wie rzą cych Ży dów i po gan? Jak są
one na zwa ne w Jo ela 2:28 i Iz. 60:4 – jak na czas Ty siąc le cia
są w tych wer se tach okre śle ni obec ni nie wie rzą cy Ży dzi i po -
ga nie? Ja kie dwie kla sy przed sta wia Mi riam i dla cze go są
one sio strą an ty ty picz ne go Aaro na? Ja ki jest zwią zek kla sy
Mi riam z na sie niem Abra ha ma i ja kie bę dą jej szcze gól ne
przy wi le je w Ty siąc le ciu i Ma łym Okre sie?

(47) Ko go przed sta wia ją ko bie ty Izra ela (w.20) – ja ki jest
ich zwią zek z Je zu sem i Ko ścio łem? Co przed sta wia ją in stru -
men ty mu zycz ne i ja kie są obec nie nie któ re te go ilu stra cje?
Czym bę dą one w Ty siąc le ciu i w Ma łym Okre sie i co jest re -
pre zen to wa ne przez bęb ny Mi riam i po zo sta łych ko biet?
W ja ki spo sób okre ślo ny jest w he braj skim bę ben Mi riam i co
to re pre zen tu je? Czym róż ni się służ ba Mi riam od służ by
po zo sta łych ko biet?

(48) Co przed sta wia wyj ście Mi riam z bęb nem w rę ku? Co
przed sta wia wyj ście po zo sta łych ko biet z bęb na mi? Czym
jest sym bo licz na mu zy ka i ta niec? Co re pre zen tu je śpiew ko -
biet? Co przed sta wia za tem ten ob raz? 

(49) Gdzie i jak dłu gie bę dzie mia ło miej sce to wy sła wia -
nie i w ja kich wa run kach bę dzie się ono od by wać? Co jest
po ka za ne w re ak cji ko biet na śpiew męż czyzn i na co to
wska zu je? Co jest, a co nie jest po ka za ne w tym, że Mi riam
za re ago wa ła na pieśń męż czyzn? Co jest przed sta wio ne
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w sło wach Mi riam: „Śpie waj cie Pa nu” oraz uży ciu przez
nią tych sa mych słów, od ja kich męż czyź ni roz po czę li swo -
ją pieśń? Cho ciaż nie ma my peł nej tre ści tej pie śni, cze go
mo że my być pew ni? Co po win ni śmy czy nić w ocze ki wa niu
na zwy cię stwo Je ho wy? 

(50) Co mo że my po wie dzieć o wła śnie za koń czo nym te ma -
cie? Kie dy wy ja śni my po mi nię te czę ści tej hi sto rii? Ja kie przy -
wi le je ma ją nie któ rzy z nas? Co te roz wa ża nia nam przy nio sły? 

Plaża Morza Czerwonego pod ciężarem
Kopyt i kół jęczała żałośnie,
Jak gdyby jakiś niewidzialny duch opłakiwał los
Wiszący nad potęgą Egiptu. Ciągle szli, posuwali się
Między ścianami wody, która podniesiona
Jaśniała szmaragdowym blaskiem, wydawać się mogło,
Że to błękitny przestwór nieba. Dalej, wciąż dalej
Z uporem i zaciętością pędzili prześladowcy,
Nie bacząc, że zagniewane oko Boga
Z dezaprobatą spogląda na nich z obłoku dymu, 
Idącego przed nimi. A kiedy ostatni syn Izraela
Dotknął wschodniego brzegu suchą stopą,
Mojżesz, na rozkaz Boży, ponownie wyciągnął
Swoją rękę nad morze. Płacz, Egipcie, płacz!
To nie tamtej nocy rozległ się najbardziej przerażający krzyk,
Gdy wszyscy pierworodni twojej ziemi zostali zabici,
Od wyniosłego faraona na królewskim tronie
Po więźnia w ponurym lochu,
Wszyscy mieliście taki sam powód do żalu. Jehowa zmarszczył 
Brwi, a natura cofnęła się przed Nim. I wtedy właśnie
Rozległ się przerażający krzyk strachu, gdy pędząca powódź
Podniosła z tyłu swój straszny grzbiet i pochłonęła zastępy
Egipskiej dumy. Niepohamowane fala za falą
Wzbierały niczym gniew Boży,
Zatapiając bulgocące szyki odzianych w zbroje ludzi,
Stłumione rżenie przerażonych rumaków
I głośny krzyk śmiertelnej udręki.
Wszystko to łączyło się w pieśń żałobną tej upartej armii,
Której pycha ośmieliła się przeciwstawić potędze Pana Izraela. 



ROZ DZIAŁ V

PO DRÓŻ DO GÓ RY SY NAJ
2 Moj że szo wa 15:22-19:25

MA RA – ELIM – MAN NA – RE FI DIM – JE TRO – SĘ DZIO WIE – PRZED PRZY MIE -
RZEM PRZY GÓ RZE SY NAJ

JAK za uwa ży li śmy, ma my dwo ja kie go ro dza ju do świad cze -
nie przy Mo rzu Czer wo nym – rze czy wi ste wy zwo le nie, któ -

re na le ży do Ty siąc le cia, oraz po czy ta ne wy zwo le nie w uspra -
wie dli wie niu z wia ry, któ re na le ży do Wie ku Ewan ge lii. To wła -
śnie z punk tu wi dze nia po czy ta ne go wy zwo le nia pro wa dze nie
Izra eli tów przez Moj że sza od Mo rza Czer wo ne go przed sta wia
pro wa dze nie an ty ty picz ne go Izra ela przez na sze go Pa na do do -
świad czeń Wie ku Ewan ge lii. Marsz od Mo rza Czer wo ne go
do gó ry Sy naj i Przy mie rza Za ko nu re pre zen tu je bo wiem po dą -
ża nie lu du Bo że go z Wie ku Ewan ge lii od Pięć dzie siąt ni cy do ty -
siąc let nie go Kró le stwa i No we go Przy mie rza (ru szył Moj żesz...
od Mo rza Czer wo ne go – 2 Moj. 15:22). Za raz po Pięć dzie siąt ni -
cy Ko ściół na po tkał for te ce (Sur [for te ca, bro nią ca Egip tu]) kró -
le stwa sza ta na w po sta ci ży dow skie go ko ściel nic twa oraz po -
gań skich wa run ków świec kich i re li gij nych. W za sa dzie te sa me
wa run ki to wa rzy szy ły Ko ścio ło wi przez więk szość pią te go, ca -
ły szó sty i po czą tek siód me go ty siąc let nie go dnia hi sto rii czło -
wie ka (trzy dni). Na po cząt ku siód me go ty siąc let nie go dnia (po -
cząw szy od 1872 ro ku) pa no wał wiel ki brak czy stej i po żyw nej
praw dy, cze mu to wa rzy szy ły gorz kie do świad cze nia (nie zna -
leź li wo dy). Roz po wszech nio ne w tym cza sie na uki, np. trój ca,
nie śmier tel ność du szy, wiecz ne mę ki, ab so lut na pre de sty na cja
nie licz nych do ży cia, a ogrom nej więk szo ści na wiecz ne mę ki,
pró ba ogra ni czo na tyl ko do obec ne go ży cia, dzień są du ja ko
dzień wy ro ku i po tę pie nia itp., wraz z wy ni ka ją cy mi z nich
smut ny mi do świad cze nia mi, by ły bo wiem na praw dę gorz kie
(przy szli do Ma ra [gorz ki], nie mo gli pić wód z Ma ra, bo gorz kie
by ły; dla te go na zwa no imię one go miej sca Ma ra – w.23). 
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(2) Te gorz kie dok try ny i do świad cze nia by ły po wo dem
znacz ne go szem ra nia wśród lu du Pa na, w cza sie któ re go
swo ją po sta wą i czy na mi obar czał on na sze go Pa na od po wie -
dzial no ścią za te błę dy i gorz kie do świad cze nia (szem rał lud
prze ciw ko Moj że szo wi – w.24). Na rze ka li, że nie mo gą za -
spo ko ić pra gnie nia i z wy rzu tem py ta li, ja kie na uki i do -
świad cze nia ma ją przyj mo wać (co bę dzie my pić). Wie dząc,
że Bóg jest je dy nym Źró dłem i Daw cą nie zbęd nej praw dy
i zgod nych z nią do świad czeń, nasz Pan Je zus przed sta wił tę
spra wę Bo gu (wo łał do Pa na – w.25), któ ry wska zał na sze mu
Pa nu Je zu so wi na ofia rę oku pu (po ka zał mu drze wo
[Gal.3:13]). Pan Je zus – dzia ła jąc przez Swój lud, szcze gól nie
przez br. Rus sel la – uczy nił okup pro bie rzem praw dy i ja ko
ta kie go użył do zbi ja nia błę dów (wrzu cił do wód), usu wa jąc
ze wspo mnia nych błę dów i do świad czeń ca łą go rycz, w ten
spo sób osła dza jąc na uki i do świad cze nia bło go ścią prawd
i dzieł Pa ru zji (sta ły się wo dy słod kie [Dan. 12:12]). To wła -
śnie przy tej oka zji Je zus uczył lud Pa na z Pa ru zji na te mat
ofia ro wa nia, po świę co ne go ży cia (tam usta no wił pra wo, do -
słow nie: de kret) i dok try ny oku pu (sąd). Je zus do świad czał
ich (tam go do świad czył) w związ ku z na uką oku pu, po -
świę co nym ży ciem oraz dwo ma ofia ra mi za grzech, co po -
twier dza ją od no śne do świad cze nia Pa ru zji. Część tych do -
świad czeń, zwią za na z prze sie waw czy mi wo dza mi, jest po -
ka za na w ty pie w do świad cze niach Moj że sza i Aaro na dwu -
krot nie ude rza ją cych w ska łę (4 Moj. 20:1-13). W sto sow nych
wa run kach Pa ru zji przez swych rzecz ni ków, szcze gól nie
one go Słu gę, Je zus obie cał (rzekł – w.26), że je śli lud Pa -
na bę dzie wier nie zwa żał na Bo skie Sło wo (pil nie słu chał
gło su Pa na Bo ga) i po stę po wał zgod nie z Bo ską spra wie dli -
wo ścią (co do bre go czy nić bę dziesz), zwra cał uwa gę na Je go
na ka zy spra wie dli wo ści (na kło nisz uszy ku przy ka za niom je -
go) i bę dzie prze strze gał wszyst kich Bo skich wska zó wek do -
ty czą cych ofia ry (strze gąc wszyst kich ustaw je go), Bóg za dba,
by du cho wy Izra el nie zo stał do tknię ty żad ny mi wa da mi
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świa to wo ści, przy cho dzą cy mi w są dzie od Pa na ja ko du cho -
wa cho ro ba (żad ną cho ro bą, któ rą do tkną łem Egipt, nie do -
tknę cie bie), po nie waż Bóg jest chęt ny le czyć du cho we cho -
ro by Swe go lu du (ja Pan, któ ry cię le czę). Przed chwi lą od -
nie śli śmy wer se ty 23-25 do uzdro wie nia błę dów i gorz kich
do świad czeń Pa ru zji. Ma ją one rów nież za sto so wa nie
do uzdro wie nia rzym sko ka to lic kich błę dów i smut nych do -
świad czeń okre su re for ma cji, kie dy dok try na oku pu zo sta ła
uży ta przez na sze go Pa na do le cze nia błę dów zwią za nych
z uspra wie dli wie niem przez uczyn ki, po ku ta mi, piel grzym -
ka mi, asce ty zmem, kle ry ka li zmem, ży ciem klasz tor nym,
mszą, trans sub stan cja cją, sa mo po jed na niem, sa kra men ta mi,
czyść cem itp. oraz zwią za ny mi z ni mi gorz ki mi do świad cze -
nia mi, ule czo ny mi przez okup.

(3) Na stęp nym do świad cze niem Ko ścio ła po ka za nym
w cza sie po dró ży Izra ela do gó ry Sy naj i Przy mie rza Za ko -
nu jest do świad cze nie z je go wo dza mi (Elim [drze wa, sym bo -
licz ne wiel kie jed nost ki – Iz. 61:3, tak jak tra wa przed sta wia
tych, któ rzy są przez nie pro wa dze ni] – w.27). Są oni wiel ki -
mi nie w oce nie czło wie ka, lecz Bo ga i Ko ścio ła. Głów ni
z tych wo dzów to dwu na stu Apo sto łów (dwa na ście źró deł)
ja ko skarb ni ce praw dy (Mat. 18:18), z któ rych lud Pa -
na z Wie ku Ewan ge lii czer pie od świe ża ją cą praw dę (wo dę),
oraz sie dem dzie się ciu ge ne ral nych star szych Ży dow skie go
Żni wa, okre su In te rim oraz Żni wa Ewan ge lii, któ rzy za pew -
nia ją lu do wi Bo że mu schro nie nie w sta nie izo la cji od świa -
ta (sie dem dzie siąt palm). Te sym bo licz ne źró dła orzeź wia ły
lud Pa na w cza sie je go po dró ży po pu sty ni (Ps. 23:2). Sym -
bo licz ne pal my osła nia ły go na to miast przed ostry mi pro mie -
nia mi słoń ca po kus, pa da ją cy mi w ich sta nie izo la cji od świa -
ta (Mat. 13:6,21). Ucie ka jąc się do nich, lud Pa na znaj do wał
w nich orzeź wie nie i ochro nę w cza sie tu łacz ki po pu sty ni
(po ło ży li się tam obo zem nad wo da mi). Do świad czał te go
przez ca ły Wiek, lecz do świad cze nia te by ły naj bar dziej ob -
fi te szcze gól nie w cza sie Żniw.
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(4) Na stęp na gru pa do świad czeń ce chu ją cych po dróż Ko -
ścio ła do an ty ty picz ne go Sy na ju, Kró le stwa, oraz No we go
Przy mie rza to do świad cze nia zwią za ne z otrzy my wa niem
przez nie go Sło wa Bo że go ja ko sym bo licz ne go po kar mu. Są
one przed sta wio ne w 2 Moj. 16. Przej ście z po przed niej gru -
py do świad czeń do obec nych jest po ka za ne w po dró ży z Elim
(ru szy li z Elim – 2 Moj. 16:1) na pu sty nię Sin (przy szli na pu -
sty nię Sin [cier ni sty]), któ ra przed sta wia wo jow ni cze za ry sy
praw dy, po nie waż praw da z re gu ły roz wi ja się wśród kon tro -
wer sji. Kon tro wer sje ta kie mia ły oczy wi ście miej sce mię dzy
orzeź wia ją cy mi i ochra nia ją cy mi do świad cze nia mi a doj ściem
do Kró le stwa i No we go Przy mie rza (mię dzy Elim i Sy naj
[szczy to wy, szpi cza sty, co jest alu zją do wy so kie go i wy raź ne -
go sta no wi ska Kró le stwa]). Po nie waż praw da by ła po trzeb na,
ale nie by ła jesz cze na cza sie (pięt na ste go dnia dru gie go mie -
sią ca, za le d wie mie siąc po opusz cze niu Egip tu), w cza sie kon -
tro wer sji po wyj ściu lu du Pa na z te raź niej sze go złe go świa ta
(po wyj ściu z zie mi egip skiej), lud Bo ży swo ją po sta wą i czy -
na mi za raz po Pięć dzie siąt ni cy ob wi niał Je zu sa (Izra el szem -
rał prze ciw ko Moj że szo wi – w.2). Po nad to, bę dąc w sta nie
izo la cji (na pu sty ni), wi ni li rzecz ni ków Je zu sa (Aaron) ża łu jąc,
że opu ści li sym bo licz ny świat przez po ku tę, wia rę i po świę ce -
nie i nie po zo sta li pod klą twą aż do śmier ci (oby śmy po mar li
od rę ki Pań skiej w zie mi egip skiej – w.3). Su ge ro wa li, że mie -
li tam wy star cza ją co du żo trud nych, śred nich i lek kich po -
kar mów dla ser ca i umy słu (garn ki mię sa... chle ba do sy ta),
oskar ża jąc w ten spo sób Je zu sa i Je go rzecz ni ków, że chcie li ich
za gło dzić bra kiem du cho we go po kar mu w ich sta nie izo la cji
(przy wie dli ście nas na tę pu sty nię, aby za mo rzyć gło dem).

(5) Pan za pew nił Je zu sa, że ze śle du cho wy po karm (rzekł
Pan do Moj że sza... ze ślę wam jak deszcz chleb z nie ba – w.4).
By go uzy skać, lud miał wy tę żyć swo ją umy sło wą ener gię, by
zdo być ty le, ile każ dy po trze bo wał i ile by ło na cza sie w okre -
sie Ko ścio ła, w któ rym on żył (co dzien nie zbie rał, ile mu po -
trze ba). Ta kie po stę po wa nie mia ło dać Bo gu oka zję do do -
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świad cza nia ich od da nia dla Sło wa Bo że go – czy ono bę dzie
w nich ak tyw ne (abym go do świad czył, czy bę dzie cho dził
w za ko nie mo im, czy nie). Sie dem dni ty go dnia wy da ją się tu -
taj re pre zen to wać sie dem okre sów Ko ścio ła, przy czym ten
siód my obej mu je tak że Ty siąc le cie. W każ dym z pierw szych
sze ściu okre sów przy po mo cy ich na uczy cie li, szcze gól nie
człon ków gwiezd nych, mie li oni bez po śred nio ba dać Bi blię
i wy bie rać z niej to, co mo gli tam zna leźć dla swo ich po trzeb
(co dzien nie zbie rał, ile mu po trze ba). Ale w okre sie fi la del fij -
skim (szó ste go dnia – w.5) mie li ze brać ty le, by wy star czy ło
na okres Fi la del fii i La ody cei (przy go tu ją to, co przy nio są...
po dwój ną ilość te go, co... co dzien nie). Praw dy Fi la del fii mia -
ły bo wiem obej mo wać wszyst ko to, co wcze śniej zo sta ło da -
ne w okre sie In te rim, a na stęp nie być prze nie sio ne do La ody -
cei ja ko pod sta wa po stę pu ją cej praw dy te go okre su. Dzie łem
La ody cei – czę ścio wo, lecz nie wy łącz nie – mia ło być bo wiem
po le ro wa nie na czyń z okre su Fi la del fii oraz roz miesz cze nie
ich w od po wied nim po rząd ku (C 120, ak. 2,3 [w sta rym wy -
da niu str.124 – przy pis tł.]). Jed nak każ da no wa praw da, ja -
ka mia ła po ja wić się w okre sie La ody cei, mia ła przyjść bez
zbie ra nia, wy do by wa nia jej przez lud Pa na dro gą bez po śred -
nie go ba da nia Bi blii, po nie waż mie li ją zbie rać po słan ni cy
Pa ru zji i Epi fa nii. In ni mie li otrzy mać pew ne no we za ry sy nie
przez szu ka nie, lecz ra czej przez nie za mie rzo ne od kry cie.
W tym kon tek ście bo wiem zbie ra nie jest ty pem mniej lub
bar dziej sa mo dziel ne go po szu ki wa nia. Na le ży pod kre ślić, że
szcze gól nie w okre sie La ody cei ja kie kol wiek bez po śred nie
ba da nie Bi blii jest za bro nio ne po świę co ne mu i nie po świę co -
ne mu lu do wi Pa na, a je dy ny mi wy jąt ka mi są Je zus oraz dwaj
Po słan ni cy te go okre su (2 Moj. 19:21-25). Wcze śniej nie obo -
wią zy wał tak po wszech ny za kaz, cho ciaż bez po śred nie ba da -
nie Bi blii i wte dy mia ło pew ne ogra ni cze nia (4 Moj. 12:2-8), tj.
mia ła być ona ba da na w związ ku ze służ bą człon ków gwiezd -
nych i ich spe cjal nych po moc ni ków. Po nie waż lud Pa na prze -
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siąk nął prak ty ką Ba bi lo nu w tym wzglę dzie pa nu ją cą
przed okre sem La ody cei, spo ro z nich po tknę ło się o sto sow -
ne za rzą dze nie La ody cei, trak tu jąc je ja ko rze ko me na ru sze -
nie ich wol no ści oraz rze ko me wy wyż sza nie się oby dwu
człon ków Po słan ni ka La ody cei. Wię cej szcze gó łów na ten te -
mat po da my przy ana li zo wa niu wer se tów 22-27.

(6) Je zus i Je go rzecz ni cy z Wie ku Ewan ge lii po wie dzie li
szem rzą ce mu lu do wi Pa na, że Bóg tak uło ży wa run ki, że
w cza sie du cho wej ciem no ści bę dzie ob fi to wał wśród nich
błąd, ja ko je den z ele men tów każ de go z sze ściu okre sów (mó -
wił Moj żesz i Aaron... wie czo rem – w.6). Mia ło to być dla
nich kar cą cym przy po mnie niem, że cho ciaż Bóg już wy zwo -
lił ich ze świa ta, oni po now nie po pa dli w błąd te go świa ta (po -
zna cie, że Pan wy pro wa dził was z zie mi egip skiej). Po mi mo
ich szem ra nia w każ dym okre sie w cza sie du cho we go dnia
(ra no – w.7), miał On ła ska wie i wy star cza ją co za opa try wać
ich w praw dzi wy du cho wy po karm, dzię ki cze mu mie li oni
mieć moż li wość do strze że nia Bo skiej mą dro ści, spra wie dli wo -
ści, mi ło ści i mo cy (uj rzy cie chwa łę Pań ską). Te dwie rze czy
mia ły być do ko na ne dla te go, że Bóg do strzegł szem ra nie lu -
du prze ciw ko so bie (usły szał szem ra nie prze ciw Pa nu) – błąd
miał być ka rą i na tu ral nym skut kiem u osób o złym uspo so -
bie niu, a praw da – ła ską dla tych o wła ści wym uspo so bie niu.
Nie by ło też żad ne go uza sad nio ne go po wo du szem ra nia
prze ciw ko Je zu so wi oraz Je go rzecz ni kom (Czym je ste śmy, że
szem rze cie prze ciw ko nam?). Nasz Pan po ka zał, że ich szem -
ra nie prze ciw ko Bo gu wyj dzie na jaw, gdy Pan do zwo li
na błąd w każ dym okre sie oraz gdy bę dzie im tak że udzie lał
du cho we go po kar mu (da wam... mię so... chleb... bo usły szał
Pan szem ra nie wa sze prze ciw ko Nie mu – w.8). Po nie waż Je -
zus i Je go rzecz ni cy by li w tej kwe stii je dy nie Na rzę dzia mi Bo -
ga, ich szem ra nie w rze czy wi sto ści nie by ło prze ciw ko nim,
lecz prze ciw ko Bo gu (czym my je ste śmy... nie prze ciw ko nam
szem ra li ście, lecz prze ciw Pa nu). Na stęp nie Je zus po le cił Swo -
im rzecz ni kom, by przy każ do ra zo wym szem ra niu przez
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swo je na uki gro ma dzi li lud w spra wach zwią za nych z Pa nem
(rzekł Moj żesz do Aaro na: Mów do zgro ma dze nia... zbliż cie
się przed Pa na – w.9), po nie waż zgrze szy li prze ciw ko Nie mu
w ta kim stop niu, że On to za uwa żył (usły szał szem ra nie wa -
sze). Gdy rzecz nik na uczał, a lu dzie zwra ca li uwa gę na praw -
dę o swo jej izo la cji od świa ta, Bo ska mą drość, spra wie dli -
wość, mi łość i moc sta wa ły się dla nich ja sne dzię ki praw dzie
(gdy mó wił Aaron do sy nów izra el skich, spoj rze li ku pu sty -
ni, a oto chwa ła Pań ska uka za ła się w ob ło ku – w.10). Na stęp -
nie Je ho wa po wta rza – Je zu so wi – my śli wy ra żo ne w wer se -
tach 6-8 na te mat błę du i praw dy wy stę pu ją cych w sze ściu
okre sach (w.11,12).

(7) Tak więc w każ dym okre sie na stę po wał błąd (wie czo rem
nad le cia ły prze piór ki – w.13). Błę dy te przy cho dzi ły stop nio wo
i w co raz więk szym stop niu w każ dym ko lej nym okre sie, aż
w koń cu osią gnę ły punkt kul mi na cyj ny w okre sie Fi la del fii – za -
rów no w sek ciar stwie rzym skim, jak i pro te stanc kim – w spra -
wach do ty czą cych dok try ny, prak ty ki i or ga ni za cji (okry ły obóz).
Szcze gó ły na ten te mat zo sta ły po da ne w na szym wy ja śnie niu
ofiar ksią żąt Wie ku Ewan ge lii (E 8, 169-480) oraz ty pu i an ty ty -
pu Elia sza (E 3, 7-66), i dla te go nie ma po trze by ich tu taj po wta -
rzać. Zgod nie z obiet ni cą praw dy Swe go Sło wa, w każ dym
z pierw szych sze ściu okre sów Pan udzie lał Swo je mu lu do wi
w sta nie izo la cji – stop nio wo i w co raz więk szym stop niu – od -
kry wa nej du cho wej praw dy na cza sie (ra no le ża ła ro sa; a gdy
war stwa ro sy się pod nio sła, oto na po wierzch ni pu sty ni by ło coś
drob ne go [do słow nie: cien kie go], okrą głe go [do słow nie: płat ko wa -
te go] – w.13-14). Praw da ta za każ dym ra zem przy cho dzi ła
w bar dzo ma łych ilo ściach i w zro zu mia ły spo sób, a pod ko niec
każ de go okre su sta wa ła się w su mie ob fi ta i har mo nij na (drob -
ne go [cien kie go] jak szron na zie mi). Gdy na cza sie sta wał się
każ dy no wy za rys praw dy, lud Pa na, nie zna ją cy go wcze śniej,
py tał się wza jem nie, co to jest, ma jąc na my śli je go isto tę i zna -
cze nie (uj rze li sy no wie izra el scy, mó wi li... Man hu? [do słow nie:
co to jest? Oczy wi ście po cząt ko wo nie na zwa li te go man ną, po -
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nie waż nie wie dzie li, co to by ło. Po raz pierw szy do wie dzie li się
wte dy, gdy po wie dział im to Moj żesz], bo nie wie dzie li, co to by -
ło – w.15). Nasz Pan przez Swo ich rzecz ni ków wy ja śnił Swo je -
mu lu do wi, że jest to do star czo ny przez Bo ga du cho wy po karm
(Moj żesz rzekł... to jest chleb, któ ry Pan dał wam do je dze nia).
Od te go cza su po pu lar ne he braj skie sło wo ozna cza ją ce co – man
sta ło się he braj ską na zwą te go po kar mu z nie ba. Po nie waż man -
na jest ty pem praw dy ja ko du cho we go po kar mu, przed sta wia
ona tak że na sze go Pa na ja ko na sze oświe ce nie, uspra wie dli -
wie nie, uświę ce nie i wy zwo le nie, gdyż praw da i Bi blia są chry -
sto cen trycz ne (Ja na 6:27,32-58). Gdy ją spo ży wa my, kar mi my się
Nim ja ko na szym Na uczy cie lem, Uspra wie dli wi cie lem, Uświę -
ci cie lem i Wy zwo li cie lem (1 Kor. 1:30). Gdy praw da sta ła się
na cza sie w szó stym okre sie, nasz Pan, na pod sta wie wska zów -
ki Bo ga, po le cił (roz ka zał Pan – w.16), przez Swo ich rzecz ni -
ków, by Je go lud sta le ba dał (zbie raj cie) ją, i to we dług zdol no -
ści (go mer) i po trze by (do je dze nia), zgod nie z ilo ścią (licz ba) ich
zgro ma dzeń (na mio tów) i jed no stek w zgro ma dze niach (osób).
Lud Bo ży, ja ko zgro ma dze nia oraz ja ko jed nost ki, po stą pił zgod -
nie z tym po le ce niem (uczy ni li tak sy no wie izra el scy – w.17)
– we dług po trze by i zdol no ści: nie któ rzy ze bra li wię cej praw dy,
in ni mniej (jed ni wię cej, dru dzy mniej). W sto sun ku do ich zdol -
no ści (od mie rza li na go me ry – w.18) oraz po trzeb (zjeść) każ dy
miał wy star cza ją cą ilość, bez nad wyż ki, po nie waż nie któ rzy
ma ją więk sze po trze by i zdol no ści, a in ni mniej sze (ten, co ze brał
wię cej, nie miał nad mia ru, a ten co ze brał mniej, nie miał bra ku).

(8) Nasz Pan roz ka zał, by żad ne zgro ma dze nie ani jed nost -
ka nie po zo sta wia ło ja kiej kol wiek praw dy na cza sie w da nym
okre sie nie zu ży tej do na stęp ne go okre su, lecz by ca ła praw da
na cza sie w każ dym okre sie by ła przy swa ja na ja ko du cho wy
po karm pod czas wła ści we go dla niej okre su. Ja ko po karm
na cza sie by ła ona bo wiem po trzeb na do zwy cię stwa w każ dym
okre sie (rzekł Moj żesz do nich: Niech nikt nie po zo sta wia z te -
go nic do ra na – w.19). Nie któ rzy nie chcie li słu chać te go na po -
mnie nia (nie usłu cha li Moj że sza i zo sta wi li... do ra na – w.28),
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w wy ni ku cze go praw da prze ro dzi ła się w ich umy słach w błąd
(ob ró ci ło się w ro ba ki), a w ich ser cach w grzech (za śmier dzia -
ło się), co na tu ral nie roz gnie wa ło na sze go Pa na (roz gnie wał
się na nich Moj żesz), któ ry od rzu cił ich od Swo jej szcze gól nej
ła ski. Mia ło to miej sce w prze sie wa niu każ de go okre su. We
wszyst kich sze ściu okre sach lud Pa na ba dał i przy swa jał Sło wo
(zbie ra li to co ra no [do słow nie: po ra nek po po ran ku] – w.21)
we dług po trze by każ de go (co mógł zjeść). Po zo sta wa ło ono
tak dłu go, jak dłu go by ło na cza sie. W cza sie pró by i po ku sy
żad na no wa praw da na cza sie nie by ła po da wa na, by po móc im
wy trwać, po nie waż Bóg pra gnie, by zo sta ła wy pró bo wa na si -
ła wy pły wa ją ca z praw dy po przed nio bę dą cej na cza sie. Dla te -
go w cza sie pró by i po ku sy nie jest po da wa na no wa praw da
na cza sie, by udzie lić sił do wy trwa nia (gdy słoń ce grza ło, top -
nia ło to – Mat. 13:6,21). W cza sie szó ste go okre su, Fi la del fii, zo -
sta ła ob ja wio na nie zwy kle du ża ilość praw dy na cza sie (dnia
szó ste go ze bra li... dwa go me ry – w.22), co moż na za uwa żyć
mię dzy in ny mi na pod sta wie fak tu, że zo sta ło wów czas ob ja -
wio nych dzie sięć z dwu na stu sza far skich prawd, jak rów nież
wie le prawd zbi ja ją cych. Po nad to, ca ła praw da, któ ra sta ła się
na cza sie w czte rech wcze śniej szych okre sach, by ła wi docz -
na w okre sie szó stym, co obej mu je tak że wie le prawd pierw sze -
go okre su. Za tem w tym cza sie do stęp nych by ło wie le prawd,
a lud Pa na w je go wo dzach oraz tych, któ rym oni prze wo dzi -
li, ba dał (zbie rał) ją z Bi blii. Wo dzo wie – w oso bach człon ków
gwiezd nych, ich spe cjal nych po moc ni ków oraz wo dzów z utra -
cju szy ko ron – przez swo je wy kła dy i pi sma do nie śli o tym
fak cie na sze mu Pa nu (ksią żę ta... oznaj mi li to Moj że szo wi).

(9) Nasz Pan oznaj mił (rzekł – w.23) im, że zgod nie ze Sło -
wem Pa na, ja kie wte dy sta ło się ja sne (po wie dział Pan), nad cho -
dzi ty siąc let ni sa bat, któ re go pierw szym okre sem by ła La ody cea,
i że ma to być czas od po czyn ku od pra cy bez po śred nie go ba da -
nia Bi blii, co po przed nio po do ba ło się Pa nu, lecz w cza sie na stę -
pu ją cym po okre sie Fi la del fii mia ło być uzna wa ne za spe ku lo -
wa nie w przy pad ku wszyst kich z wy jąt kiem na sze go Pa na i Je -
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go spe cjal nych rzecz ni ków (ju tro bę dzie od po czy nek... Pa nu).
Dla te go wo dzo wie mie li przy go to wać na pi śmie na uki do ty -
czą ce dok try ny (piec) i prak ty ki (go to wać), co mia ło mieć od po -
wied nią war tość nie tyl ko na okres Fi la del fii, lecz tak że na czas
La ody cei i re sty tu cji. Na uki te mia ły być za cho wa ne na cza sy
póź niej sze szcze gól nie przez przed sta wie nie ich na pi śmie (co -
kol wiek zo sta nie... za cho waj cie do ra na). Zgod nie z tą my ślą
nasz Pa stor wy ko rzy sty wał róż ne pi sma okre su Fi la del fii dla
ce lów Pa ru zji, na przy kład hi sto rycz ne dzie ła Mo she ima do ty -
czą ce Ko ścio ła, He braj ski dla An gli ka, Kon kor dan cję chal dej sko -grec -
ką, Dia glot ta, Mę czen ni ków Fo xa itp., tak jak i my uży wa my tych
oraz in nych dzieł Fi la del fii dla ce lów Epi fa nii oraz gro ma dzi my
głów ne dzie ła ka pła nów i Le wi tów Wie ku Ewan ge lii na po trze -
by obec ne i Ty siąc le cia, co we dług wer se tów 23 i 32 po win no
mieć miej sce. Tak więc wo dzo wie i pro wa dze ni przez nich
w okre sie Fi la del fii za cho wa li od po wied nie pi sma do wy ko rzy -
sta nia w póź niej szym cza sie, co w Bo skiej opatrz no ści oka za ło
się być okre sa mi La ody cei i Ty siąc le cia (prze cho wa li to do ra -
na – w.24), tak jak wska zy wał to Je zus przez Bo skie go Du cha
i opatrz no ści (jak roz ka zał Moj żesz). Od po wied nie pi sma na te -
mat po stę po wa nia nie zde gra do wa ły ani nie zde gra du ją serc lu -
du Bo że go siód me go okre su (nie za śmier dzia ło się); nie ka la ją
ani nie ska la ją też one ich umy słów (nie by ło w tym ro bac twa).

(10) Przez ca ły okres La ody cei Je zus po le ca, a w cza sie Ty siąc -
le cia po le ci lu do wi Pa na ko rzy sta nie z prawd Fi la del fii (rzekł
Moj żesz: Zjedz cie to dzi siaj – w.25). W żad nym z tych dwóch
okre sów nie ma ją oni bo wiem bez po śred nio ba dać Bi blii, po nie -
waż praw dy te wy ma ga ją, by ze wzglę du na Pa na wszy scy
z po da ny mi po wy żej wy jąt ka mi od po czy wa li od ta kie go ba da -
nia w cza sie an ty ty picz ne go sa ba tu (dzi siaj jest sa bat Pa nu).
Ogła sza On i przez ca ły ten sa bat sta le bę dzie ogła szał, że w ten
spo sób w cza sie siód me go dnia nie bę dzie zna le zio na żad -
na praw da (dzi siaj nie znaj dzie cie te go na po lu). W cza sie po -
przed nich sze ściu okre sów Ko ścio ła lud Bo ży do cho dził
do praw dy przy po mo cy Je go rzecz ni ków przez bez po śred nie
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ba da nie Bi blii, co by ło praw dą na wet w efe skim okre sie, w cza -
sie obec no ści i dzia łal no ści Apo sto łów (Ja na 5:39; 1 Kor. 14:26),
a szcze gól nie w okre sie Fi la del fii (sześć dni zbie rać to bę dzie cie
– w.26). Pan za pew nił nas jed nak (2 Moj. 19:21-25), że nie bę dzie
to mia ło miej sca w cza sie La ody cei i Ty siąc le cia, po nie waż wte -
dy w ten spo sób nie zo sta nie zna le zio na żad na praw da (dnia
siód me go jest sa bat; w tym dniu te go nie bę dzie). Mo że my być
pew ni, że cel Pa na w tym jest mą dry, spra wie dli wy i pe łen mi -
ło ści. Wie dział na przy kład, że przez spe ku lo wa nie bra cia bę dą
otwie rać drzwi dia błu, by wpro wa dzał do lu du Pa na wszel kie -
go ro dza ju błę dy, po nie waż okres La ody cei jest szcze gól nym
cza sem po bu dza nia przez sza ta na do sza leń stwa złu dzeń (2 Tes.
2:9-12). Prze strze ga jąc te go po le ce nia Pa na, Je go lud jest chro nio -
ny od błę du i po kus do py chy, ja ką sza tan wzbu dza w rze ko -
mych „od kry ciach no wej praw dy” w wy ni ku spe ku lo wa nia.

(11) Jed nak po mi mo sto sow nych ostrze żeń Pa na co do bez -
po śred nie go ba da nia Bi blii po „szó stym dniu”, nie któ rzy po -
zwa la ją so bie je prak ty ko wać, jak do wo dzi te go do świad cze nie
w Pa ru zji, a szcze gól nie w Epi fa nii. Być mo że nie któ rzy po dej -
mą ta kie pró by wśród kla sy re sty tu cyj nej w na stęp nym Wie ku.
Zwłasz cza sześć prze sie waw czych klas jest win nych te go zła
(dnia siód me go wy szli... aby zbie rać – w.27). Po mi mo ich de kla -
ra cji od kry cia „cu dow ne go świa tła” ci spe ku lu ją cy nie otrzy -
ma li z ta kie go ba da nia ab so lut nie żad nej no wej praw dy (nic
nie zna leź li), po nie waż w an ty ty picz nym siód mym dniu Pan nie
po da je tą me to dą żad nej praw dy. Ta kie za bro nio ne po stę po wa -
nie skło ni ło Bo ga do po le ce nia Je zu so wi (rzekł Pan do Moj że sza
– w.28), by zwró cił uwa gę tym, któ rzy w ten spo sób nie chcą (jak
dłu go bę dzie cie od ma wia li) prze strze gać Bo skich po le ceń (przy -
ka zań) i za rzą dzeń (praw). Je zus zwró cił na to uwa gę ust nie
i w pi smach w cza sie Pa ru zji, szcze gól nie przez one go Słu gę,
a w cza sie Epi fa nii – szcze gól nie przez Po słan ni ka Epi fa nii. Uwa -
ga ta zo sta ła zwró co na dla te go, że w an ty ty picz nym siód mym
dniu Bóg wy ma gał od po czyn ku od pra cy bez po śred nie go ba da -
nia Bi blii (Pan dał sa bat – w.29), z któ re go to po wo du dał wy star -
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cza ją cą ilość ta kiej pra cy w okre sie Fi la del fii, by wy star czy ła
na ten i na stęp ny okres (dnia szó ste go da ję wam chleb na dwa
dni). Dla te go wy ma ga, by w cza sie an ty ty picz ne go siód me go
dnia każ dy ogra ni czył się do swo ich sto sow nych funk cji urzę -
do wych (zo stań cie każ dy na swo im miej scu) i nie po rzu cał tych
urzę do wych funk cji, by przej mo wać te za re zer wo wa ne dla Je -
zu sa i Je go spe cjal nych rzecz ni ków (niech nikt... w dzień siód -
my). To po le ce nie zo sta ło na stęp nie wy ko na ne przez lud Pa -
na (od po czy wał lud dnia siód me go – w.30). Typ nie od no si się
tu taj do tych, któ rzy z po wo du spe ku lo wa nia prze sta li być lu -
dem Bo żym. Po rów na nie te go wer se tu z wer se tem 27 wska zu -
je, że ci, któ rzy w pew nym stop niu się te go do pu ści li i któ rzy po -
zo sta li wśród lu du Pa na, oczy ści li się z tej wa dy i wię cej jej nie
prak ty ko wa li.

(12) Lud Bo ży przy pi su je praw dzie ce chę zro zu mia ło ści ja -
ko coś za rów no roz sąd ne go, jak i oczy wi ste go (na zwał Izra el ten
po karm man ną [he braj skie sło wo man – co su ge ru je, że jej zna -
cze nie – Co to jest? – po zba da niu, gdy sta je się ona na cza sie, jest
roz sąd ne i oczy wi ste] – w.31). Praw da jest aro ma tycz na i zba -
wien na. Aro ma tycz na dla te go, że jest na tchnio na przez Bo ga,
czy sta, do sko na ła, god na za ufa nia, sku tecz na, ko ją ca dla du szy
i trwa ła. Zba wien na dla te go, że czy ni mą drym ku zba wie niu,
roz wi ja ła ski oraz zba wia wie rzą cych i po słusz nych (jak na sie -
nie ko len dry). Jest ona tak że mą dra, spra wie dli wa, peł na mi ło -
ści i moc na (bia ła). Wraż li wych na nią na peł nia na dzie ją i w ten
spo sób jest du cho wo słod ka (jak plac ki [do słow nie: ciast ko]
z mio dem); wraż li we na nią uspo so bie nie na peł nia bo wiem
mi ło ścią, na dzie ją, wia rą, ra do ścią, po ko jem i po cie chą,
a wszyst kie one skła da ją się na du cho wą sło dycz. Z po wo du Bo -
skie go roz ka zu Je zus po raz dru gi po le cił (mó wił Moj żesz: tak
roz ka zał Pan – w.32), by praw da zo sta ła za cho wa na na pi śmie
(prze cho waj cie) we dług zdol no ści lu du Bo że go (je den go mer),
i to po cząw szy od pierw sze go okre su, do przy szłe go wy ko rzy -
sta nia przez lud Bo ży (dla przy szłych po ko leń wa szych). Po le -
ce nie to do pro wa dzi ło do po wsta nia No we go Te sta men tu
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i głów nych pism więk szo ści człon ków gwiezd nych oraz ich
spe cjal nych po moc ni ków, jak rów nież po zwo li ło im za cho wać
je do koń ca, tak by póź niej ży ją cy lud Bo ży mógł po znać praw -
dę otrzy ma ną w pierw szych „dniach” Wie ku Ewan ge lii (aby wi -
dzie li chleb, któ rym kar mi łem was na pu sty ni, gdym was wy -
pro wa dził z zie mi egip skiej). Je zus po le cił Swo im rzecz ni kom
(rzekł Moj żesz do Aaro na – w.33), by wzię li dok try nę na te mat
przy szłe go ży cia kla sy Chry stu sa (weź wia dro) i na peł ni li ją
po brze gi, co jest nie śmier tel no ścią, ja ko ich ro dza jem wiecz ne -
go ży cia (peł ny go mer man ny). Mie li za cho wać tę na ukę ja ko
kwe stię od no szą cą się do Bo ga, je że li cho dzi o stan na ro dze nia
z Du cha (przed Pa nem), by wiecz nie by ła utrzy my wa -
na przed wszyst ki mi po ko le nia mi lu du Bo że go (prze cho wać dla
po ko leń wa szych). Zo sta ło to uczy nio ne przez rzecz ni ków Pa -
na i jest utrwa lo ne ja ko od po wied nia na uka do ty czą ca sta nu na -
ro dze nia z Du cha (Aaron po sta wił je przed świa dec twem
na prze cho wa nie – w.34). Praw da na cza sie by ła i przez ca ły
Wiek na dal bę dzie po kar mem lu du Bo że go, do pó ki nie wej dzie
on do Kró le stwa (sy no wie Izra el scy je dli man nę przez 40 lat,
aż... do zie mi miesz ka nia... gra nic... zie mi ka na nej skiej – w.35).
Ich zdol ność (go mer – w.36) do przyj mo wa nia praw dy jest
ogra ni czo na z po wo du nie do sko na ło ści władz umy sło wych,
mo ral nych i re li gij nych (dzie sią ta część efy).

(13) Z na szych do tych cza so wych roz wa żań po dró ży Izra ela
od Mo rza Czer wo ne go do gó ry Sy naj wi dzi my, że są tu taj ty -
picz nie przed sta wio ne pew ne waż ne do świad cze nia lu du Bo że -
go z Wie ku Ewan ge lii. W 2 Moj. 15:22 jest krót ko przed sta wio -
ne je go do świad cze nie ze zor ga ni zo wa nym świa tem, jak rów -
nież je go po dró że pod czas Wie ku Ewan ge lii, obej mu ją ce trzy ty -
siąc let nie okre sy. W 2 Moj. 15:23-26 po da ne są do świad cze nia
z oku pem ja ko usu wa ją cym gorz kość błę du, na to miast w 2 Moj.
15:27 po ka za ne są je go do świad cze nia z ge ne ral ny mi star szy mi
Ko ścio ła. W 2 Moj. 16 po now nie przed sta wio ne są róż ne do -
świad cze nia zwią za ne ze Sło wem Bo żym ja ko po kar mem z nie -
ba. Jak się prze ko na my, w 2 Moj. 17:1-7 przed sta wio ne są je go
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do świad cze nia w Wie ku Ewan ge lii z oku pem ja ko źró dłem wo -
dy ży wo ta, du cho wym na po jem, na to miast w 2 Moj. 17:8-16
sym bo licz nie przed sta wio ne są do świad cze nia w wal ce z grze -
chem. Jak za uwa ży my, je śli Pan po zwo li, eta py ich po dró ży zo -
bra zo wa ne w 2 Moj. 18 i 19 do ty czą in nych za ry sów do świad -
czeń Ko ścio ła w Wie ku Ewan ge lii, zbli ża ją ce go się do udzie le nia
No we go Przy mie rza. Oprócz do świad czeń po ka za nych
w 2 Moj. 16 na Bo skie po le ce nie (we dług roz ka zu [do słow nie:
ust] Pa na – 2 Moj. 17:1) ca ły Ko ściół (ca ły zbór sy nów izra el skich)
wy ru szył z cier ni stych, kon tro wer syj nych do świad czeń zwią za -
nych z praw dą ja ko du cho wym po kar mem do szcze gól nych
do świad czeń zwią za nych z oku pem ja ko źró dłem wo dy ży wo -
ta, któ ra mia ła być da na ja ko orzeź wie nie (Re fi dim [orzeź wie nie])
dla spra gnio nych du cho wo. Przed orzeź wie niem lud Bo ży do -
świad czył jed nak pra gnie nia wo dy ży wo ta. Wie lo krot nie w cza -
sie te go Wie ku bra ko wa ło mu ta kiej wo dy (nie miał wo dy do pi -
cia). Przede wszyst kim mia ło to miej sce w od nie sie niu do oku -
pu, za któ rym od czu wa li pra gnie nie szcze gól nie błą dzi cie le
z po wo du błę dów na te mat mszy, nie śmier tel no ści du szy, czyść -
ca, wiecz nych mąk, uni wer sa li zmu itp.

(14) Wśród ta kich błę dów po sta wa, czy ny i na uki ta kich lu -
dzi wal czy ły z na szym Pa nem (spie rał się lud z Moj że szem
– w.2). Z te go po wo du po wsta ło wie le kon tro wer sji, wśród
któ rych w cza sie okre sów Fi la del fii i La ody cei od czu wa ne by -
ło wiel kie pra gnie nie, szcze gól nie przez błą dzi cie li (daj cie nam
wo dy do pi cia). W cza sie tych kon tro wer sji Je zus po przez
Swo ich rzecz ni ków zwra cał uwa gę czy nią cym wy mów ki
na ich złą po sta wę, czy ny i na uki wo bec Nie go i Bo ga (Moj żesz
od po wie dział: Dla cze go spie ra cie się ze mną? Dla cze go ku si -
cie Pa na?). Po le mi zu ją cy błą dzi cie le i oso by przez nich zwie -
dzio ne, pra gnąc orzeź wia ją cej praw dy, w swej kon ster na cji
szem ra li prze ciw ko na sze mu Pa nu, re pre zen to wa ne mu przez
Je go rzecz ni ków, któ rzy prze ciw sta wia li się od no śnym błę -
dom (lud pra gnął tam wo dy i szem rał prze ciw Moj że szo wi
– w.3). Ich opo zy cyj na po sta wa, czy ny i na uki ob wi nia ły Pa -
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na w Je go rzecz ni kach za to, że uczy nił ich stan bar dziej pod -
le ga ją cym po tę pie niu na śmierć ser ca i wo li, niż by ło to wte -
dy, gdy by li oni w świe cie. By ły one jed no cze śnie py ta niem,
dla cze go Pan ich w ten spo sób po trak to wał, a tak że ich zwo -
len ni ków i wła dze (po co wy pro wa dzi łeś nas z Egip tu... aby
wy dać nas na śmierć z pra gnie nia?). Nasz Pan w Swo ich rzecz -
ni kach przed sta wił tę spra wę Bo gu, pro sząc o in for ma cję, co
czy nić w tej sy tu acji, mó wiąc Mu o ich go to wo ści pod ję cia
pró by od rzu ce nia Go w Je go rzecz ni kach przy po mo cy ich na -
uk (co mam czy nić, bo uka mie nu ją mnie). Je ho wa po le cił na -
sze mu Pa nu w Je go rzecz ni kach, by pu blicz nie (przejdź się
przed lu dem – w.5), współ pra cu jąc z lo jal ny mi wo dza mi
(weź... star szych), prze ciw sta wił się błę dom i ich na uczy cie -
lom, uży wa jąc w tym ce lu Swo jej urzę do wej wła dzy (weź
do rę ki la skę swo ją). Dzię ki od po wied nie mu jej uży ciu przez
Nie go praw da sta ła się od py cha ją ca i za bój cza dla sym bo licz -
nych Egip cjan (któ rą ude rzy łeś w rze kę – 2 Moj. 7:17-21).

(15) Bóg obie cał, że Swo ją mą dro ścią, spra wie dli wo ścią,
mi ło ścią i mo cą bę dzie stał przy Chry stu sie ja ko oku pie (sta -
nę przed [do słow nie: na ko rzyść] to bą tam na ska le – w.6;
1 Kor. 10:4), na wet gdy by mia ło to być w sta nie izo la cji
(na Ho re bie [pu sty nia]). Na stęp nie Bóg po le cił Mu w Je go
rzecz ni kach, by przy po mo cy Swe go au to ry te tu na ucza nia
wy ja śnił Chry stu sa ja ko Od ku pi cie la (ude rzysz w ska łę),
w wy ni ku cze go mia ła wy pły nąć ob fi tość prawd do za spo ko -
je nia pra gnie nia lu du Bo że go (wy try śnie wo da i lud bę dzie
pił). Nasz Pan w Swo ich rzecz ni kach uczy nił to pu blicz nie,
a szcze gól nie w obec no ści wo dzów lu du Bo że go (Moj żesz
uczy nił tak na oczach star szych), cze go świad ka mi by li śmy
w La ody cei i o czym czy ta li śmy, że mia ło miej sce w okre sie
Fi la del fii. W tych do świad cze niach lud Bo ży był oczy wi ście
ku szo ny i pró bo wa ny, tak jak sam ku sił Bo ga i Chry stu sa
(na zwał to miej sce Mas sa [pró ba, po ku sa] – w.7), o czym wie -
my z do świad czeń La ody cei i co czy ta li śmy od no śnie do -
świad czeń Fi la del fii. W oby dwu tych okre sach lud Bo ży brał
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oczy wi ście udział w wiel kich spo rach na te mat oku pu (Me ri -
ba [wal ka, kon tro wer sja]). Błą dzi cie le z sza tań skim pod stę pem
pro wa dzi li bo wiem wal kę prze ciw ko praw dzie na ten te mat.
Ku si li, wy śmie wa li i ata ko wa li Bo ga i Chry stu sa, kwe stio nu -
jąc Ich obie ca ne świa tło i po moc, jak rów nież sa mi by li do -
świad cza ni (ku si li Pa na, mó wiąc: jest Pan po śród nas, czy
nie?) i wy sta wia ni na pró by. Krzyż w dal szym cią gu po zo sta -
je ka mie niem ob ra że nia, któ rym był w Żni wie Ży dow skim
oraz w okre sach Fi la del fii i Pa ru zji. 

(16) Ko lej nym do świad cze niem lu du Bo że go w Wie ku
Ewan ge lii jest wal ka z grze chem (Ama le kiem [uciąż li wy]
– w.8), któ ry uży wa jąc cia ła, świa ta i sza ta na oraz wszyst kich
uciąż li wych form, sta le wal czy prze ciw ko nie mu (wal czył
z Izra elem), i to po otrzy ma niu przez lud Bo ży orzeź wie nia
z oku pu i ra do ści z te go orzeź wie nia (w Re fi dim). W tej wal -
ce Je zus po le cił człon kom gwiezd nym (rzekł Moj żesz do Jo zu -
ego – w.9), ja ko Swo im spe cjal nym przed sta wi cie lom, wy brać
zdol nych wo jow ni ków – po świę co nych – by wal czy li w szcze -
gól ny spo sób (wy bierz nam mę żów), oraz po pro wa dzić ich
do bo ju prze ciw ko grze cho wi w je go wszyst kich for mach,
uży wa nych przez dia bła, świat i cia ło (wy rusz do bo ju z Ama -
le kiem). Obie cał im, że w cza sie bi twy (ju tro) sta nie On
na szczy cie em brio nal ne go kró le stwa (sta nę na szczy cie wzgó -
rza), uży wa jąc Swo jej urzę do wej wła dzy (z la ską Bo żą w rę -
ku) ja ko Wy zwo li ciel lu du Bo że go w je go zma ga niach z grze -
chem. Człon ko wie gwiezd ni (Jo zue – w.10) wy peł ni li więc to
po le ce nie, przy go to wu jąc zdol niej szych wo jow ni ków – po -
świę co nych (uczy nił tak, jak roz ka zał Moj żesz) – i pro wa dząc
woj nę z grze chem (sto czył bi twę z Ama le kiem). Je zus (Moj -
żesz), za cho wu ją cy ko ro ny (Aaron) oraz utra cju sze ko ron
(Chur, szla chet ny) za ję li w cza sie tej wal ki punkt ob ser wa cyj -
ny w em brio nal nym kró le stwie (we szli na szczyt wzgó rza).
Lud Bo ży zwy cię żał grzech (Izra el miał prze wa gę – w.11),
kie dy Je zus uży wał Swo jej mo cy (Moj żesz trzy mał rę kę w gó -
rze), a czy nił to za wsze wte dy, gdy Je go wo jow ni cy wier nie
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wal czy li. Lecz gdy Je zus nie uży wał Swo jej mo cy (opusz czał
rę kę), co czy nił wte dy, gdy Je go wo jow ni cy nie wal czy li wier -
nie, zwy cię stwo od no sił grzech (prze wa gę miał Ama lek). 

(17) Moc na sze go Pa na nie dzia ła wszech mo gą co, nie
pod przy mu sem, lecz ła ska wie i w na szych bo jach z grze chem
wy ma ga współ pra cy lu du Bo że go. W prze ciw nym wy pad ku
prze sta je sku tecz nie dzia łać, a z ludz kie go punk tu wi dze nia sta -
je się jak by zmę czo na (rę ce Moj że sza ocię ża ły – w.12). Lecz za -
rów no za cho wu ją cy ko ro ny, jak i utra cju sze ko ron współ pra co -
wa li z Pa nem, wspie ra jąc Go w po ma ga niu Je go wo jow ni kom
do zwy cię stwa. Te go wspar cia czę ścio wo udzie li li Mu przez po -
sa dze nie Go na tro nie praw dy (wzię li ka mień, pod ło ży li pod nie -
go, i usiadł na nim), że od Bo ga jest On mą dro ścią, spra wie dli wo -
ścią, uświę ce niem i wy zwo le niem dla lu du Bo że go. Ozna cza to,
że jest On Tym, któ ry udzie la im zwy cię stwa w bo ju z wro ga mi,
a więc i zwy cię stwa w bo ju z grze chem. Czę ścio wo udzie li li te -
go wspar cia przez uży wa nie swo jej si ły dla wspie ra nia mo cy
prze ja wia nej przez Nie go na rzecz Je go wo jow ni ków (Aaron
i Chur pod pie ra li je go rę ce). W tej wal ce za cho wu ją cy ko ro ny
udzie la li po mo cy ka płań skiej (je den z jed nej stro ny), a utra cju -
sze ko ron – po mo cy le wic kiej (dru gi z dru giej stro ny). W wy ni -
ku te go, tak wspie ra ny Je zus, bę dzie uży wał Swo jej mo cy
do udzie la nia Swym wo jow ni kom nie zbęd nej po mo cy, i to aż
do koń ca Wie ku (rę ce je go by ły sta le pod nie sio ne aż do za cho -
du słoń ca – Mat. 28:20). Re zul ta tem te go by ło zwy cię stwo człon -
ków gwiezd nych (Jo zu ego – w.13) oraz wo jow ni ków Pa na, któ -
rzy po ko na li grzech i je go skut ki (po bił Ama le ka i lud je go) przez
moc Sło wa Bo że go, któ re jest mie czem Du cha (ostrzem mie cza).
Bóg po le cił Je zu so wi (rzekł do Moj że sza – w.14), aby zo sta ło to
za pi sa ne dla za chę ce nia człon ków gwiezd nych (wpisz to dla pa -
mię ci... włóż w uszy Jo zu ego), że osta tecz nie znisz czy On grzech
w je go wszyst kich for mach (cał ko wi cie wy ma żę pa mięć o Ama -
le ku). Je zus (Moj żesz – w.15) roz wi nął więc Ko ściół (zbu do wał oł -
tarz), udzie la jąc mu cha rak te ru na wzór cha rak te ru Bo ga, tj. cha -
rak te ru po dob ne go do Bo skie go (na zwał go Je ho wa -nis si [mój
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sztan dar]), oznaj mia jąc, iż tak jest dla te go, że Bóg uro czy ście zo -
bo wią zał się (przy siągł – w.16 [pol skie prze kła dy od da ją to ina -
czej, np. B.G.: iż rę ka sto li cy Pań skiej – przy pis tł.]) na za wsze
prze ciw sta wiać się grze cho wi (woj na z Ama le kiem z po ko le nia
w po ko le nie). Na dej dzie bo wiem czas, gdy „wszel ka nie pra wość
za mknie usta swe” (Ps. 107:42), cze go do ko na gor li wość Pa na,
któ ra ją znisz czy. Wszy scy po wiedz my te mu: Amen i Amen.

(18) W 2 Moj. 18 są po ka za ne dwa do świad cze nia lu du Bo że -
go w cza sie Wie ku Ewan ge lii w je go po dró ży do Kró le stwa i No -
we go Przy mie rza, na to miast po przed nie roz wa ża nia zwró ci ły na -
szą uwa gę na in ne z nich. W 2 Moj. 3:4 zo sta ły nam przed sta wio -
ne nie któ re ty py pew nych wy da rzeń, ma ją cych miej sce mię dzy
Bo giem i Chry stu sem. W 2 Moj. 18 znaj du je my po dob ną gru pę ty -
pów, któ re ob ra zu ją pew ne do świad cze nia Bo ga i Chry stu sa oraz
nie któ re wy ni ka ją ce z te go kwe stie wśród lu du Bo że go, ma ją ce
miej sce w cza sie je go po dró ży do Sy jo nu. W tej gru pie ty pów Je -
tro re pre zen tu je Bo ga, szcze gól nie w Je go mą dro ści i mo cy; Moj -
żesz jest ty pem na sze go Pa na Je zu sa, jak to zwy kle ma miej sce w 2,
4 i 5 Moj że szo wej. Po tych kil ku wstęp nych uwa gach roz po czy -
na my roz wa ża nie 2 Moj. 18. Bóg, przede wszyst kim w Swo jej
mą dro ści i mo cy (Je tro, wy bit ny, zna ko mi ty – 18:1), zwró cił szcze gól -
ną uwa gę (usły szał) na po czy ta ne i rze czy wi ste wy zwo le nia, ja -
kich w Swej mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy do ko nał
(Bóg uczy nił) na rzecz na sze go Pa na i Je go lu du (Moj że szo wi... lu -
do wi), wy zwa la jąc Swój lud z kró le stwa sza ta na (Pan... z Egip tu).
Za nim przej dzie my da lej, mo że my tu taj za uwa żyć, iż hi sto ria ta
ma w du żym ob ra zie po trój ne wy peł nie nie: (1) w Ży dow skim
Żni wie, (2) w okre sie In te rim oraz (3) w Żni wie Ewan ge lii (Pa ru -
zji i Epi fa nii). W tym roz wa ża niu szcze gól nie pod kre śli my trze cie
za sto so wa nie, ja ko bar dziej prak tycz ne dla nas. 

(19) W cza sie od 1846 do 1874 Ma lucz kie Stad ko (Ze fo ra, ma -
ły ptak – w.2) (z wy jąt kiem odłą czo nej świą ty ni) oraz ci bar -
dziej wier ni z uspra wie dli wio nych (Ger son, ob cy tam – w.3)
i mniej wier ni z uspra wie dli wio nych (Elie zer, mój Bóg jest po moc -
ni kiem – w.4), po po wo ła niu do ru chu Mil le ra z lat 1829-1844
– z po wo du szcze gól ne go po stę po wa nia na sze go Pa na, ma ją -
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ce go swój po czą tek mię dzy ro kiem 1844 a 1846 – po ro ku 1846
zo sta li z po wro tem ode sła ni do Ba bi lo nu (ode słał). Przez po sel -
stwo żę cia zo sta li oni przy pro wa dze ni przez Bo ga do ru chu Pa -
ru zji i Epi fa nii, a tym sa mym do na sze go Pa na Je zu sa (przy szedł
Je tro... z sy na mi i z żo ną je go do Moj że sza – w.5), z da la od Ba -
bi lo nu do sta nu izo la cji (na pu sty nię) wśród sro gich do świad -
czeń w bli skiej obec no ści Kró le stwa i No we go Przy mie rza (obo -
zo wał pod gó rą Bo żą). Roz wój bar dziej wier nych z prób nie
uspra wie dli wio nych (Ger so na – w.3) był pierw szym dzie łem
po wy zwo le niu na sze go Pa na z kró le stwa sza ta na do Bo skiej
na tu ry i chwa ły, w któ rej rze czy wi ście był On ob cym ja ko no -
we stwo rze nie, w ob cej dla sie bie sfe rze (przy chod niem w zie -
mi ob cej). Na to miast mniej wier ni z prób nie uspra wie dli wio -
nych by li sta łym przy po mnie niem Bo skiej po mo cy w po ko ny -
wa niu przez Nie go wo jow ni czych teo rii sza ta na (Bóg po mo cą
mo ją, i wy rwał mię od mie cza fa ra ona – w.4). Przez na uki i dzie -
ła Pa ru zji i Epi fa nii Bóg oznaj mił Je zu so wi, że utrzy mu je z Nim
spo łecz ność (po wie dział do Moj że sza: Ja... Je tro idę do cie bie
– w.6); przez te na uki i dzie ła Bóg przy pro wa dził do na sze go
Pa na trzy wspo mnia ne wy żej kla sy (żo na two ja... sy no wie),
przy czym sy no wie przy szli ze swo ją mat ką (z nią).

(20) Nasz Pan za re ago wał oczy wi ście na po sel stwo i od no śne
dzia ła nia Oj ca (Moj żesz wy szedł na spo tka nie swe go te ścia – w.7)
z czcią na leż ną wyż sze mu od sie bie oraz z czu łą mi ło ścią, ja ką ży -
wił dla Bo ga (po kło nił się i uca ło wał go). Oby dwaj wy ra zi li głę -
bo kie za in te re so wa nie wza jem nym do brem (wy py ty wa li je den
dru gie go o po wo dze nie), zaj mu jąc sta no wi sko w sfe rze urzę do -
wych dzia łań Je zu sa (we szli do na mio tu). Je zus dał świa dec two
(opo wie dział – w.8) o dzie łach Je ho wy w od nie sie niu do sza ta -
na i je go sług (wszyst ko, co uczy nił Pan fa ra ono wi i Egip cja -
nom) w in te re sie lu du Bo że go Pa ru zji i Epi fa nii (przez wzgląd
na Izra el). Opo wie dział tak że o bo le snych do świad cze niach
i trud nych za da niach, ja kie spo tka ły ich wśród do świad czeń wy -
zwa la nia z obec ne go złe go świa ta i zbli ża nia się do Kró le stwa
i No we go Przy mie rza (tru dy... w dro dze). Pod kre ślał też wy -
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zwa la ją cą moc Je ho wy w tych wszyst kich bo le snych do świad cze -
niach i tru dach (Pan wy ba wił ich). Bóg w Swo jej mą dro ści i mo -
cy oczy wi ście cie szył się z ła ski, ja ką w Swej mą dro ści, spra wie -
dli wo ści, mi ło ści i mo cy oka zał Izra elo wi (cie szył się Je tro z do -
bra, ja kie Pan uczy nił Izra elo wi – w.9), wy zwa la jąc go z nie wo li
sług sza ta na (wy rwał z rę ki Egip cjan). Bóg w Swo jej mą dro ści
i mo cy (Je tro – w.10) spra wił, że Je go wy zwa la ją ce dzie ła wo bec
Je zu sa i Je go lu du (wy rwał was) przy nio sły Mu chwa łę w Je go
mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy (bło go sła wio ny Pan);
uczy nił to w od nie sie niu do mo cy sług sza ta na oraz mo cy sa me -
go sza ta na, po nie waż uwol nił swój lud z mo cy sług sza ta na (lud
z rę ki Egip cjan). Do pro wa dza jąc do po zna nia Swo jej su pre ma -
cji w isto cie, cha rak te rze, sło wach i czy nach, Bóg po ka zał na sze -
mu Pa nu Swo ją wyż szość wo bec wszyst kich nie biań skich istot,
łącz nie z na szym Pa nem (Pan jest więk szy niż wszy scy bo go wie
– w.11), de mon stru jąc to w od nie sie niu do sza ta na i je go upa -
dłych anio łów, któ rzy w py sze po wsta li, by sprze ci wiać się za mie -
rze niom Je go pla nu (w rze czach, w któ rych po stę po wa li har do,
on był po nad ni mi – prze kład Youn ga – przy pis tł.). Do ko nu jąc
te go dzie ła, Bóg w Swo jej mą dro ści i mo cy pod kre ślał za do wa -
la ją cą ofia rę Chry stu sa (wziął ca ło pa le nie – w.12) oraz ofia ry
za grzech zło żo ne przez kla sę Chry stu sa (ofia ry) w re la cji do Bo -
ga w Je go mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy (Bo gu).
A ca ły Ko ściół (Aaron) oraz wo dzo wie lu du Bo że go (star si) kar -
mi li się z Bo giem praw dą Pa ru zji i Epi fa nii w Je go mą dro ści i po -
tę dze w spra wach do ty czą cych Bo ga mą dro ści, spra wie dli wo ści,
mi ło ści i mo cy (przed Bo giem). Jak że cu dow na wspól na spo -
łecz ność jest po ka za na w wer se tach 1-12!

(21) Wer se ty 1-12 po da ją do świad cze nie Bo ga i Chry stu sa
w cza sie po dró ży Wie ku Ewan ge lii do Kró le stwa i No we go Przy -
mie rza, w któ rym w ma łym za kre sie lud Bo ży i je go wo dzo wie
mie li przy wi lej uczest ni czyć. W wer se tach 13-27 przed sta wio ne
jest na to miast in ne do świad cze nie, któ re głów nie do ty czy ło Bo -
ga i Chry stu sa, lecz obej mo wa ło tak że wo dzów i lud Bo ży. Tak
jak to po przed nie, ma ono tro ja kie za sto so wa nie: (1) do Ży dow -
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skie go Żni wa, (2) In te rim oraz (3) Żni wa Ewan ge lii. Po dob nie jak
po wy żej, roz wa ży my ostat nie za sto so wa nie. Krót ko mó wiąc,
typ usta no wie nia sę dziów dla po ko leń Izra ela od no si się do usta -
no wie nia przez Bo ga na uczy cie li w Ko ście le: Apo sto łów i in -
nych człon ków gwiezd nych (prze ło żo nych nad ty sią cem), ich
spe cjal nych po moc ni ków (prze ło żo nych nad set ką), piel grzy -
mów i piel grzy mów po moc ni czych (prze ło żo nych nad pięć dzie -
siąt ką) oraz star szych (prze ło żo nych nad dzie siąt ką), by bu do wa -
li Ko ściół w każ dym do brym sło wie i czy nie (1 Kor. 12:28; Efez.
4:11-15). Sę dzio wie ci nie są ty pem do kład nie tych sa mych urzęd -
ni ków co 70 star szych z 4 Moj. 11. W wer se tach 13-27 są po ka za -
ni bo wiem wszy scy słu dzy Ko ścio ła, na to miast w 4 Moj. 11 przed -
sta wie ni są tyl ko nie któ rzy ge ne ral ni słu dzy Ko ścio ła. Po tych
uwa gach wstęp nych je ste śmy go to wi na szcze gó ły wer se tów
13-27. Gor li wość Je zu sa dla Bo ga, praw dy i bra ci po bu dzi ła Go nie
do oszczę dza nia sie bie, lecz do sta łej sta ran nej tro ski o in te re sy
lu du Bo że go (usiadł Moj żesz, aby są dzić lud – w.13), po cząt ko -
wo bez szcze gól nej po mo cy in nych. Jest to ła twiej sze do za uwa -
że nia w pierw szym za sto so wa niu (na za jutrz), zgod nie z któ rym
w cza sie po by tu w cie le Je zus przez pe wien czas był je dy nym słu -
gą praw dy, tj. do pó ki nie po wo łał do po mo cy Dwu na stu, któ rzy
po ma ga li Mu przed po wo ła niem Sie dem dzie się ciu. Jed nak
na po cząt ku Pa ru zji sy tu acja by ła po dob na. Wie lu w ten spo sób
ko rzy sta ło z wy łącz nej służ by Pa na (lud stał przed Moj że szem)
przez ca ły czas jej trwa nia (od ra na do wie czo ra). W Swo jej mą -
dro ści i mo cy Bóg ob ser wo wał ten stan nad mier nej pra cy Je go Sy -
na (teść Moj że sza zo ba czył wszyst ko – w.14). Roz my śla jąc o tym,
zwró cił uwa gę Je zu sa na fakt, że by ło to dla Nie go zbyt ob cią ża -
ją ce (co ty czy nisz z lu dem, dla cze go ty sam sie dzisz, a ca ły lud
stoi przed to bą od ra na do wie czo ra?). 

(22) Nasz Pan czy nem udzie lił od po wie dzi (Moj żesz od po -
wie dział – w.15), że licz ne po trze by lu dzi prze ma wia ły do Nie -
go, by przy cho dził im z po mo cą w spra wach do ty czą cych Bo ga
(przy cho dzi lud, aby się ra dzić Bo ga). Roz wi ja jąc to, czy ny na sze -
go Pa na gło si ły, że róż ne wa run ki wśród lu du Bo że go zwra ca ły
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Je go uwa gę na licz ne pro ble my wy ma ga ją ce roz wią za nia (gdy
spra wę ma ją, przy cho dzą do mnie – w.16). On roz wią zy wał je
przez Du cha, Sło wo i opatrz no ści Bo że (ja roz są dzam mię dzy ni -
mi), w ten spo sób ucząc ich (oznaj miam) dok tryn (usta wy) i przy -
ka zań (pra wa) Bo żych. Po nie waż ta pra ca by ła zbyt cięż ka dla na -
sze go Pa na, Bóg wska zał (rzekł teść Moj że sza – w.17), że ta ka wy -
łącz na służ ba nie po win na być kon ty nu owa na (nie do bra to
rzecz), gdyż by ła ona zbyt cięż ka dla Nie go i dla lu du, któ ry mu -
siał by cze kać zbyt dłu go na za ła twie nie spra wy, gdy by mia ło to
być czy nio ne tyl ko przez jed ną oso bę (mę czysz się za rów no ty,
jak i ten lud – w.18), po nie waż by ło to zbyt uciąż li we i nad mier -
nie prze cią ża ło Je go si ły (za trud na... nie po do łasz jej sam). Sto -
sow ne czy ny Bo ga wzy wa ły Je zu sa do do strze że nia ich zna cze -
nia (słu chaj... gło su – w.19) ja ko Je go ra dy (ra dy), któ rej przy ję -
cie mia ło za pew nić Mu współ pra cę Bo ga (Bóg bę dzie z to bą). Ta
ra da su ge ro wa ła, by Je zus re pre zen to wał po trze by lu du Bo że go
przed Bo giem ja ko swo ją głów ną mi sję (przed Bo giem... przed -
kła daj te spra wy Bo gu). Je go dru go rzęd ną mi sją by ło na ucza nie
lu du (na uczaj ich – w.20) dok tryn (ustaw) i przy ka zań (praw), by
w ten spo sób wy ja śniać mu spra wy do ty czą ce oświe ce nia, uspra -
wie dli wie nia, uświę ce nia i wy zwo le nia (dro gę, któ rą ma ją cho -
dzić) oraz służ bę dla praw dy, ja ką po win ni peł nić (czy ny, któ re
ma ją speł niać).

(23) By to osią gnąć, nie zbęd ną dla Nie go rze czą by ło wy bra -
nie spo śród lu du Bo że go (upatrz so bie z lu du – w.21) mę żów
z nie zbęd ny mi ta len ta mi (mę żów zdol nych), któ rzy w ży ciu
na pierw szym miej scu sta wia ją Bo ga (bo ją cych się Bo ga), są w peł -
ni uczci wi (praw do mów ni) i brzy dzą się ego izmem (nie na wi dzą
chci wo ści). Ta kich po wi nien po sta wić w Ko ście le ja ko człon ków
gwiezd nych (prze ło żo nych nad ty sią cem), ich spe cjal nych po -
moc ni ków (prze ło żo nych nad set ką), piel grzy mów i piel grzy mów
po moc ni czych (prze ło żo nych nad pięć dzie siąt ką) oraz ja ko star -
szych (prze ło żo nych nad dzie siąt ką). Po win ni oni pro wa dzić ogól -
ną pra cę sta łe go na ucza nia Ko ścio ła (są dzić lud w każ dym cza sie
– w.22), a do Je zu sa po win ni zwra cać się o wy ja śnie nie nie zro zu -
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mia łych te ma tów (waż niej sze spra wy od nio są do cie bie). Na to -
miast to, co ro zu mie ją, po win ni wy ja śniać bez zbęd nych for mal -
no ści we dług po trze by (rzecz ma łą są dzić bę dą), co mia ło być dla
Nie go do god nym roz wią za niem (ulżysz so bie), jak rów nież mia -
ło włą czyć ich do współ pra cy (po nio są cię żar z to bą). Bóg w Swo -
jej mą dro ści i mo cy za pew nił Go, że je śli tak po stą pi (je śli to uczy -
nisz – w.23) i je śli Bóg uzna to w Swo jej mą dro ści, spra wie dli wo -
ści, mi ło ści i mo cy (roz ka że Bóg), wów czas uzy ska po moc w spra -
wo wa niu Swo je go urzę du (po do łasz te mu) i po myśl nie po pro wa -
dzi lud Bo ży do je go dzie dzic twa (lud na miej sca wra cać się bę dzie
w po ko ju, do słow nie: w po myśl no ści). Nasz Pan, przyj mu jąc tę ra -
dę (usłu chał gło su – w.24), wpro wa dził ją w czyn (uczy nił, jak mu
po wie dział), wy bie ra jąc uta len to wa nych mę żów (zdol nych mę -
żów – w.25) ja ko wo dzów wśród swo je go lu du (na czel ni ków nad,
a do słow nie dla lu du): człon ków gwiezd nych (prze ło żo nych, do -
słow nie ksią żąt, wo dzów nad ty sią cem), ich spe cjal nych po moc ni -
ków (nad set ką), piel grzy mów i piel grzy mów po moc ni czych
(nad pięć dzie siąt ką) oraz star szych (nad dzie siąt ką). Spra wo wa li
oni nad zór, na każ dy czas słu żąc lu do wi Bo że mu (są dzi li lud
w każ dym cza sie – w.26), lecz o roz wią za nie spraw, któ rych nie ro -
zu mie li, pro si li Je zu sa (trud ne rze czy od no si li do Moj że sza), na to -
miast te go, co ro zu mie li, uczy li bra ci bez po śred nio (rzecz ma łą sa -
mi są dzi li). Gdy Bóg po dał te in struk cje, Pan Je zus za koń czył ten
te mat (od pra wił Moj żesz te ścia), a Bóg za jął się in ny mi spra wa mi
(od szedł do zie mi swej).

(24) Wy da rze nia 2 Moj. 18 mia ły miej sce przed wy da rze nia -
mi z 2 Moj. 19:1,2, cze go do my śla my się z 18:5 (przy był Je tro...
obo zo wał pod gó rą Bo żą). Sło wa z 2 Moj. 19:1,2 wy da ją się
być po da ne po to, by usta lić chro no lo gię przy by cia do gó ry Sy -
naj. Wer se ty te, szcze gól nie wer set 1, ozna cza ją bo wiem, iż
przy by cie to mia ło miej sce pięt na ste go dnia trze cie go mie sią -
ca, tj. pierw sze go dnia trze cie go mie sią ca po opusz cze niu Egip -
tu, co mia ło miej sce pięt na ste go dnia pierw sze go mie sią ca,
a więc 60 dni póź niej (trze cie go mie sią ca... w ten że dzień – w.1).
Oba la to po gląd ra bi nów, któ rzy utrzy mu ją, że Za kon był da -
ny w dniu Pięć dzie siąt ni cy, któ ry przy pa dał 51 dni po wyj ściu.
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Ten trze ci mie siąc wy da je się przed sta wiać siód my ty siąc let ni
okres, trze ci ty siąc let ni okres od pią te go, w cza sie któ re go na -
stą pi ło sym bo licz ne wyj ście, po nie waż Pięć dzie siąt ni ca mia ła
miej sce w ro ku 4163 od stwo rze nia Ada ma, a więc w pią tym ty -
siąc le ciu (trze cie go mie sią ca po wyj ściu... egip skiej). Lud Bo ży
do tarł więc do cza su Kró le stwa w ro ku 1874 (przy szli na pu sty -
nię Sy naj, szczy to wy). Miał za so bą dwa do świad cze nia (Re fi -
dim, orzeź wie nie – w.2) – zwią za ne z oku pem i wal ką prze ciw -
ko grze cho wi – a wszedł w do świad cze nia po prze dza ją ce je go
doj ście do Kró le stwa (pu sty nię Sy naj) i miał cięż kie do świad -
cze nia z da la od świa ta w sta nie odłą cze nia (po ło ży li się obo -
zem na pu sty ni). Prze cho dził on za tem cięż kie do świad cze nia
w cza sie, gdy po za za sło ną two rzy ło się Kró le stwo, tj. od ro ku
1874 do 1954/56 (obo zo wał przed gó rą). Kla sa Chry stu sa przez
ca ły Wiek wstę po wa ła na an ty ty picz ny Sy naj, tzn. wy peł nia -
jąc po świę ce nie, wcho dzi ła do sta nu otrzy ma nia Kró le stwa, co
jest oczy wi ście kon ty nu owa ne w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii (Moj -
żesz wstą pił do Bo ga – w.3). Przez ca ły czas ta kie go wstę po wa -
nia, a szcze gól nie w cza sie Ży dow skie go Żni wa oraz Pa ru zji
i Epi fa nii, Bóg po le ca Swo je mu lu do wi mó wić do ży dow skich
bra ci (po wiesz do mo wi Ja ku ba) oraz do bra ci z po gan (po -
wiesz sy nom izra el skim) o po stę po wa niu Bo ga wo bec du cho -
wych i cie le snych sług sza ta na (co uczy ni łem Egip cja nom
– w.4), o Je go wspar ciu dla lu du przez Sło wo (no si łem was
na skrzy dłach or lich), przy po mo cy opatrz no ści od dzie la ją -
cych go od zła do spo łecz no ści i służ by (przy wio dłem was
do sie bie). Z uwa gi na te wiel kie ko rzy ści (a te raz – w.5) obie -
cał On uczy nić go Swo im szcze gól nym skar bem (szcze gól nym
skar bem [pol skie prze kła dy po da ją: wła sno ścią – przy pis tł.]),
po nad wszyst kie in ne kla sy (po nad wszyst kich lu dzi, po nie waż
wszech świat na le ży do Nie go (mo ja jest wszyst ka zie mia). Po -
sta wił jed nak pew ne wa run ki: (1) po słu szeń stwo Je go Sło wu
(po słusz ni bę dzie cie gło so wi mo je mu) oraz (2) wier ność przy -
mie rzu ofia ry (strzec bę dzie cie przy mie rza mo je go). Roz wi ja -
jąc myśl o sta niu się Je go szcze gól nym skar bem, Bóg po wie -
dział mu, iż sta nie się on Je go kró lew skim Ka płań stwem (bę -
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dzie cie mi kró le stwem ka pła nów – w.6) oraz na ro dem cał ko -
wi cie po świę co nym Je mu (na ro dem świę tym). Je zus otrzy mał
od Bo ga po le ce nie, by przez ca ły Wiek, lecz szcze gól nie w cza -
sie Żniw, prze ka zy wać bra ciom tę ofer tę przy wi le jów wy so kie -
go po wo ła nia (sło wa te po wiesz sy nom izra el skim). Tak więc
Je zus uczy nił to wy so kie po wo ła nie zro zu mia łym dla wo dzów
lu du Bo że go (zwo łał star szych z lu du i przed sta wił im wszyst -
kie sło wa, któ re Pan mu roz ka zał – w.7)

(25) Fakt, że wo dzo wie tak na ucza li lud Pa na zna ny jest
nie tyl ko z hi sto rii i ob ser wa cji, lecz wi docz ny jest tak że na pod -
sta wie wnio sku wy ni ka ją ce go z re ak cji lu du, po ka za nej w wer -
se cie 8. Przez ca ły Wiek, szcze gól nie w Żni wach, lud Bo ży zga -
dzał się prze strze gać przy mie rza ofia ry (od po wie dział lud ca -
ły, wszyst ko co Pan rzekł, uczy ni my – w.8). Je zus prze ka zał
od po wiedź lu du Oj cu, nie tyl ko na po cząt ku ich po świę ce nia,
lecz przy wszyst kich oka zjach od na wia nia ich po świę ce nia (po -
wtó rzył Pa nu sło wa). Zgod nie z obiet ni cą Bóg mó wił do na sze -
go Pa na (roz ma wiał z to bą – w.9), szcze gól nie w do świad cze -
niach dwóch Żniw (przyj dę do cie bie w gę stym ob ło ku), w spo -
sób zro zu mia ły dla lu du (aby lud sły szał). By ło to czy nio ne, by
po móc lu do wi Bo że mu, aby za wsze wie rzył Je zu so wi (uwie rzył
ci na za wsze). Wte dy Je zus oznaj miał Bo gu o po świę ce niu lu -
du (oznaj mił Pa nu sło wa). Bóg po le cił Je zu so wi, aby przez ca -
łą po zo sta łą część pią te go ty siąc let nie go dnia, po cząw szy
od dnia Pięć dzie siąt ni cy (dziś – w.10), oraz przez ca ły szó sty ty -
siąc let ni dzień (ju tro) usłu gi wał lu do wi uświę ce niem (idź...
uświęć ich). Po le cił tak że Je zu so wi, by wy ma gał od lu du Bo że -
go, aby oczysz czał swo je po stę po wa nie ze wszel kich skaz cia -
ła i du cha (wy pra li swo je sza ty). Mia ło to być przy go to wa niem
(niech bę dą go to wi – w.11) do znie sie nia do świad czeń, ja kie
mia ły na dejść na po cząt ku trze cie go ty siąc let nie go dnia (trze cie -
go dnia). W tym cza sie bo wiem – Pa ru zji i Epi fa nii – Bóg miał
zwró cić szcze gól ną uwa gę na spra wy Kró le stwa (zstą pi Pan...
na gó rę Sy naj) w bar dzo oczy wi sty i pu blicz ny spo sób, np.
przez zna ki świec kie i re li gij ne przez ujaw nia nie zła w ko ście -
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le, pań stwie, ka pi ta le, świe cie pra cy i spo łe czeń stwie, a tak że
w związ ku z Izra elem, woj ną, re wo lu cją, anar chią, zbie ra niem
i prze sie wa nia mi Żni wa, pró ba mi i do świad cze nia mi, ob ja wia -
niem praw dy i błę du ja ko ta kich, roz dzie la niem Ma lucz kie go
Stad ka, Wiel kiej Kom pa nii itd. (na oczach ca łe go lu du).

(26) Bóg po le cił też Je zu so wi do ko na nie po dzia łu lu dzi
w za leż no ści od ich re la cji wo bec Kró le stwa. Dla te go roz dzie -
lał On kla sy jed ną od dru giej przez szcze gól ne na uki, dzia ła -
nia, zbie ra nie i prze sie wa nia: Ma lucz kie Stad ko od dziel ne
od Wiel kiej Kom pa nii, Wiel ka Kom pa nia – od Mło do cia nych
God nych, Mło do cia ni God ni – od uspra wie dli wio nych,
uspra wie dli wie ni – od Obo zow ców, a Obo zow cy – od tych
po za Obo zem (za kre ślisz lu do wi gra ni ce – w.12). Każ da kla -
sa mia ła po zo sta wać w wy zna czo nych dla niej gra ni cach
(strzeż cie się) i nie się gać po przy wi le je zwią za ne z Kró le -
stwem, któ re do niej nie na le ża ły (nie wstę po wa li na gó rę),
ani nie za nie czysz czać ni cze go zwią za ne go z Kró le stwem fał -
szy wy mi dok try na mi lub zły mi prak ty ka mi (nie do ty ka li
brze gu jej). Kto kol wiek w ten spo sób spla mił by spra wy Kró -
le stwa, miał umrzeć w sta no wi sku w swo jej kla sie: czy nią cy
tak człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka mie li od paść do Wiel -
kiej Kom pa ni, a je śli czy nił to ktoś z Wiel kiej Kom pa ni, od pa -
dał na wtó rą śmierć; czy nią cy to Mło do cia ni God ni mie li od -
paść ze swo jej kla sy do uspra wie dli wio nych, a czy nią cy to
uspra wie dli wie ni mie li od paść ze swo jej kla sy do Obo zow -
ców; czy nią cy to Obo zow cy mie li od paść ze swo jej kla sy
do po gan. Na przy kład Ka rol Dar win był Obo zow cem, ale
po spla mie niu na uk o Kró le stwie przez po pie ra nie ewo lu cji
prze stał być Obo zow cem i stał się po ga ni nem (kto by do -
tknął gó ry, śmier cią umrze). Bóg za ka zy wał wszel kiej służ by
pla mią cej spra wy Kró le stwa (nie do tknie się jej rę ka – w.13).
Je śli ja kaś służ ba do ko na ła by te go, jej wy ko naw ca po wi nien
stać się ce lem zbi ja ją cych na uk Bi blii, kie ro wa nych prze ciw
nie mu (na pew no bę dzie uka mie no wa ny), lub zo stać po ko na -
ny ostry mi za sa da mi Bi blii (prze szy ty strza łą). Gdy by był nim
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ja kiś rząd, pań stwo, do je go oba le nia po win na być uży ta ostra
na uka bi blij na, np. sym bo licz ne cu dzo łó stwo an ty ty picz ne go
He ro da z ko ścio łem rzym sko ka to lic kim, oba lo ne przez List
Elia sza, stro fo wa nie przez Ja na, stro fo wa nie przez Za cha ria -
sza (zwie rzę); gdy by był nim je den z wie lu sys te mów an ty -
chry sta lub fał szy we go pro ro ka, szcze gól nie wiel ki an ty -
chryst, czło wiek grze chu, po wi nien być po trak to wa ny w ten
sam spo sób (czy czło wiek). Za rzą dze nie Je ho wy jest ta kie,
by wszy scy oni zgi nę li. Kie dy jed nak siód ma trą ba dłu go bę -
dzie brzmieć (po sel stwo o Ty siąc le ciu), tj. w cza sie jej aspek -
tów Pa ru zji i Epi fa nii, po win no na stą pić ogól ne gro ma dze nie
się lu dów, na ro dów, ro dza jów i ro dzin zie mi do Kró le stwa
(gdy dłu go trą bić bę dą, niech po dej dą do gó ry; Sof. 3:8).

(27) Gdy nasz Pan otrzy mał ta kie in struk cje od Bo ga,
zwró cił swo ją uwa gę na lud (zstą pił Moj żesz z gó ry do lu du
– w.14), wy ko nu jąc służ bę Wie ku Ewan ge lii, szcze gól nie
Swo ją służ bę Żniw, przez do kład ne roz dzie la nie klas (po -
świę cił lud), w wy ni ku cze go każ da kla sa do ko na ła wła ści we -
go dla sie bie oczysz cze nia (upra li sza ty swo je). Przez ca ły
Wiek nasz Pan po le cał lu do wi (mó wił do lu du – w.15), by był
przy go to wa ny na dzień Bo ga, któ rym oka zał się trze ci ty siąc -
let ni dzień sty ka ją cy się z Wie kiem Ewan ge lii (go to wi
na trze ci dzień); na wo ły wał też, by uni ka li jed no cze nia się
z ko ścio łem no mi nal nym (nie przy stę puj cie do żon, a do -
słow nie: nie zbli żaj cie się do ko bie ty). W la tach 1874-1954/56,
ran kiem trze cie go ty siąc let nie go dnia (trze cie go dnia ra no
– w.16), mia ły miej sce wiel kie spo ry, np. sześć prze sie waw -
czych spo rów wśród po świę co nych, kla sy Dzie dziń ca i Obo -
zow ców (grzmo ty), by ły prze bły ski praw dy na te ma ty świec -
kie i re li gij ne (bły ska wi ce); by ły i bę dą wiel kie kło po ty – te
wpro wa dza ją ce czas uci sku i te skła da ją ce się na czas uci sku:
woj na, re wo lu cja i anar chia, prze pla ta ne gło dem i epi de mia -
mi, z po wo du obec no ści Kró le stwa (gę sty ob łok nad gó rą);
by ło wiel kie gło sze nie praw dy, brzmią ce bar dzo gło śno
wszę dzie i na wszyst kie te ma ty ja ko po sel stwo Chry stu sa
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dla ludz ko ści (głos trą by bar dzo po tęż ny). Ta kie po łą cze nie
tych rze czy wiel ce mar twi i prze ra ża wszyst kich lu dzi
w chrze ści jań stwie (drżał ca ły lud). Przez ta kie ich po łą cze -
nie nasz Pan do pro wa dził (Moj żesz wy pro wa dził – w.17) lu -
dzi w chrze ści jań stwie (z obo zu lud) do zwró ce nia uwa gi
na Bo ga w związ ku z oma wia ny mi kwe stia mi (na spo tka nie
z Bo giem), a oni zna leź li się bez po śred nio pod wpły wem
dzia ła nia Kró le stwa (sta nę li u stóp gó ry).

(28) Kla sa Kró le stwa po za za sło ną by ła przy kry ta na uka -
mi o Bo skim gnie wie, za po wie dzia mi w cza sie Pa ru zji oraz
wy ja śnie nia mi jej re aliów w cza sie Epi fa nii (gó ra Sy naj ca ła
dy mi ła – w.18), po nie waż Je ho wa zaj mo wał się nią (zstą pił
na nią), nisz cząc przez nią kró le stwo sza ta na po przez wiel -
ki ucisk (w ogniu). Na uki na te mat tych wy da rzeń by ły ta -
kie, ja kie po wsta ją z wiel kie go uci sku (dym uno sił się... z pie -
ca; Mat. 13:42). Kró le stwo grun tow nie po trzą snę ło spo łe -
czeń stwem po przez naj więk sze ujaw nia nie zła, do świad -
cze nia i re wo lu cje wszech cza sów (ca ła gó ra trzę sła się [po -
trzą snął sym bo licz ną zie mią – Żyd. 12:26-29] bar dzo). Gdy
praw da na te ma ty świec kie i re li gij ne ja ko ostat nia trą ba
przez dłu gi czas roz cho dzi ła się ze sta le wzra sta ją cą si łą
(głos trą by im da lej, tym bar dziej się roz le gał – w.19), kla sa
Chry stu sa po za za sło ną roz ma wia ła z Bo giem na te mat tej
sy tu acji (Moj żesz mó wił, a Bóg od po wia dał mu gło sem).
Na stęp nie Bóg zwró cił szcze gól ną uwa gę na kla sę Kró le -
stwa (zstą pił Pan na gó rę Sy naj – w.20), szcze gól nie na Pa -
na Je zu sa ja ko Gło wę tej kla sy (szczyt gó ry). Przez Swo je go
Du cha, Sło wo i opatrz no ści Bóg we zwał część kla sy Chry stu -
sa w cie le, by swo je po wo ła nie i wy bór uczy ni li pew nym
oraz by w ten spo sób prze szli po za za sło nę i do łą czy li do Je -
zu sa, swo jej Gło wy (we zwał Pan Moj że sza na szczyt), co
oni też uczy ni li (wstą pił Moj żesz). Gdy wier ne jed nost ki to
czy ni ły, wy bu chły wśród bra ci złe spe ku la cje, co po bu dzi ło
Bo ga do po le ce nia na sze mu Pa nu, by zwró cił na to szcze gól -
ną uwa gę (rzekł Pan do Moj że sza: zstąp – w.21), po le ca jąc
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Mu, by roz ka zał ich za prze sta nie wszyst kim bio rą cym
w nich udział (prze strzeż lud), tak by żad na z klas w pró -
bach prze kro cze nia gra nic wy zna czo nych dla jej roz wa żań
(nie prze stą pi li kre su) w spra wach do ty czą cych Pa na (chcąc
Pa na) nie sta ła się win na spe ku la cji (wi dzieć; ła ciń skie sło -
wo spe cu la re, od któ re go po cho dzi sło wo spe ku lo wać, przede
wszyst kim zna czy wpa try wać się, bez czel nie się pa trzeć). Spe -
ku lo wa nie ma miej sce wte dy, gdy każ da kla sa pró bu je wglą -
dać w rze czy nie poda ne dla niej przez na uczy cie li z wyż szej
kla sy lub klas.

(29) Na przy kład ci po za Obo zem nie po win ni sa mi pró -
bo wać roz wią zy wać spraw do ty czą cych sta nu po za Obo zem,
Obo zu, Dzie dziń ca, Świąt ni cy czy Świąt ni cy Naj święt szej,
lecz po win ni stu dio wać na uki zwią za ne z ty mi sta na mi, ja kie
są im po da ne przez wy bra nych przez Bo ga na uczy cie li dla
tych sta nów. Ci w Obo zie nie po win ni sa mi pró bo wać roz wią -
zy wać rze czy spo za Obo zu, z Obo zu, Dzie dziń ca, Świąt ni cy
lub Świąt ni cy Naj święt szej, lecz po win ni ba dać na uki zwią -
za ne z ty mi sta na mi, ja kie są im po da ne przez na uczy cie li wy -
bra nych przez Bo ga dla tych sta nów. Ci na Dzie dziń cu nie po -
win ni sa mi pró bo wać roz wią zy wać spraw na le żą cych do sta -
nu po za Obo zem, Obo zu, Dzie dziń ca, Świąt ni cy lub Świąt ni -
cy Naj święt szej, lecz po win ni ba dać na uki zwią za ne z ty mi
sta na mi, tak jak są im po da ne przez wy bra nych przez Bo ga
na uczy cie li dla tych sta nów. Ci w Świąt ni cy nie po win ni sa -
mi pró bo wać roz wią zy wać spraw na le żą cych do sta nu po -
za Obo zem, Obo zu, Dzie dziń ca, Świąt ni cy i Świąt ni cy Naj -
święt szej, lecz po win ni ba dać na uki z ni mi zwią za ne, ja kie są
im po da ne przez na uczy cie li wy bra nych przez Bo ga dla tych
sta nów. Ci w Świąt ni cy Naj święt szej nie po win ni sa mi pró bo -
wać roz wią zy wać spraw na le żą cych do sta nu po za Obo zem,
Obo zu, Dzie dziń ca, Świąt ni cy i Świąt ni cy Naj święt szej, lecz
po win ni ba dać na uki zwią za ne z ty mi sta na mi, ja kie są im po -
da ne przez Bo ga, za po śred nic twem wy zna czo ne go przez
Bo ga Na uczy cie la od no śnie tych sta nów. Spo sób, w ja ki spra -
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wy te by ły re ali zo wa ne w prak ty ce w cza sie Pa ru zji i Epi fa -
nii, jest na stę pu ją cy: Bóg da je Je zu so wi zro zu mie nie prawd
na cza sie do ty czą cych tych sta nów. Je zus po da je to zro zu mie -
nie na cza sie po słan ni kom Pa ru zji i Epi fa nii, roz wa ża ją cym te
spra wy. Oni prze ka zu ją je ka płań stwu, od któ re go do cie ra
ono do Le wi tów, któ rzy z ko lei ra zem z Ka pła na mi prze ka zu -
ją je Obo zow com, a ci z ko lei, ra zem z Ka pła na mi i Le wi ta mi,
prze ka zu ją je po za stan Obo zu. Na le ży bo wiem za uwa żyć, że
zgod nie z wer se ta mi 21-25 spe ku lo wa nie jest szcze gól nie za -
bro nio ne w cza sie Pa ru zji i Epi fa nii. 

(30) Za kaz spe ku lo wa nia nie zo stał da ny lu do wi Bo że mu
Pa ru zji i Epi fa nii, by ode brać je go pra wa i wol ność ani po to,
by Po słan ni ków La ody cei uczy nić pa na mi nad Bo skim dzie -
dzic twem. Jest on da ny dla do bre go ce lu: by uchro nić jed -
nost ki z róż nych klas od utra ty sta no wi ska we wła ści wej dla
sie bie kla sie. To zna czy, by z po wo du spe ku lo wa nia za po biec
od pad nię ciu bra ci Ma lucz kie go Stad ka do Wiel kiej Kom pa -
nii, Wiel kiej Kom pa nii – do kla sy wtó rej śmier ci, Mło do cia -
nych God nych – do kla sy tym cza so wo uspra wie dli wio nych,
tym cza so wo uspra wie dli wio nych – do kla sy Obo zu, Obo -
zow ców – do kla sy po za Obo zem, a tych po za Obo zem
– do gro na twór ców po gań skich re li gii. Na przy kład Ro sen -
berg, na zi stow ski przy wód ca re li gij ny, stwo rzył re for mo wa -
ną po stać sta ro ger mań skiej re li gii po gań skiej, a in ni z nich
po pa dli w jesz cze głęb sze po gań stwo (wie lu z nich zgi nę ło).
Cho ciaż w Pa ru zji „wie lu” z po wo du spe ku lo wa nia utra ci ło
sta no wi sko w kla sie, jesz cze wię cej utra ci ło je z po wo du spe -
ku lo wa nia w Epi fa nii, co moż na za uwa żyć w sze ściu prze sie -
wa niach, szcze gól nie w szó stym (5 Moj. 32:30; Ps. 91:7). Ale
to jesz cze nie ko niec. Ty mi, któ rzy w la ody cej skim okre sie
Ko ścio ła znaj du ją się w wiel kim nie bez pie czeń stwie spe ku -
lo wa nia są Ka pła ni, któ rych przy wi le jem jest – w mia rę jak
czy nią po stę py w Bo skich spra wach – zbli ża nie się do Pa -
na przy an ty ty picz nym zło tym Świecz ni ku, Sto le z chle ba mi
po kład ny mi, Oł ta rzu ka dze nia i dru giej Za sło nie. Dla te go
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są oni szcze gól nie na po mi na ni przez na sze go Pa na, prze -
ma wia ją ce go zwłasz cza przez po słan ni ków Pa ru zji i Epi fa nii,
by odłą czy li się od zgub ne go na wy ku spe ku lo wa nia i po -
świę ci li się zdo by wa niu po stę pu ją cych prawd wy ja śnia nych
dla nich przez tych dwóch po słan ni ków (ka pła ni, któ rzy
przy stę pu ją do Pa na, niech się po świę cą – w.22). Ci, któ rzy
po słu cha li te go ostrze że nia, zo sta li za cho wa ni przed upad -
kiem spo wo do wa nym spe ku lo wa niem. Na to miast ci, któ rzy
go nie po słu cha li – prze sie wa cze i wie lu prze sia nych z okre -
su Pa ru zji i Epi fa nii – do świad czy li roz dzie le nia, ja kie go Pan
do ko nał mię dzy ni mi a Ma lucz kim Stad kiem, tj. do świad czy -
li od rzu ce nia z Ma lucz kie go Stad ka do Wiel kiej Kom pa nii,
z któ rej – je śli da lej spe ku lo wa li – zo sta li od rzu ce ni do kla sy
wtó rej śmier ci. Ta cy w wie lu przy pad kach sta li się sze ścio ma
mę ża mi z bro nią ku za bi ja niu – prze sie wa cza mi Żni wa (by
nie po tra cił ich Pan).

(31) Wie dząc, że człon ko wie niż szych klas nie mo gą wi -
dzieć rze czy na le żą cych do wyż szych klas, nasz Pan po wie -
dział to Je ho wie (rzekł Moj żesz do Pa na – w. 23), zwłasz cza
że nie mo gli oni po strze gać du cho wych spraw pa nu ją ce go
Kró le stwa (1 Kor. 2:14; nie bę dzie lud mógł wejść … Sy naj),
zgod nie z tym, co Bóg za pla no wał (prze strzegł) – aby każ da
kla sa by ła ogra ni czo na w swo im zro zu mie niu spraw do ty czą -
cych Bo ga do od po wied nich dla tej kla sy, unie moż li wia jąc im
zwłasz cza do strze ga nie spraw pa nu ją ce go Kró le stwa (ogra -
nicz gó rę), co nie po zwa la ło im na zro zu mie nie tych spraw
(uświęć ją). Wie dząc, że pró by „wpa try wa nia się”, spe ku lo wa -
nia, spo wo do wa ły by po wsta nie ogrom nej ilo ści błę du, nie
przy no sząc żad nych prawd tym, któ rzy so bie na to po zwa la -
ją, Bóg po ło żył na cisk na to, aby nasz Pan po świę cił swo ją
uwa gę na znie chę ca nie lu dzi z wszyst kich klas do spe ku lo wa -
nia (Idź, zstąp – w. 24). Po tem Je ho wa po ka zał, kto pod czas
Pa ru zji i Epi fa nii, po przez oso bi ste i bez po śred nie stu dio wa -
nie Bi blii, mógł wy do by wać z niej praw dy ma ją ce stać się
po kar mem na czas słusz ny; na le ży bo wiem za uwa żyć, że
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– jak po ka zu je św. Pa weł (Żyd.12:18-21, 22-29) – sce na z 2 Moj.
19:3-25 do ty czy Pa ru zji i Epi fa nii, przy czym czas uci sku w tej
sce nie jest epi fa nicz ny. Ta sce na nie do ty czy tyl ko Pa ru zji,
lecz tak że Epi fa nii, co po twier dza za rów no do świad cze nie,
jak i wer se ty za cy to wa ne w po przed nim zda niu. Moj żesz jest
tu taj ty pem na sze go Pa na; Aaron na czas Pa ru zji re pre zen tu -
je Po słan ni ka Pa ru zji, a na czas Epi fa nii – Po słan ni ka Epi fa nii
(ty i Aaron).

(32) Ci dwaj mo gą pro wa dzić i pro wa dzi li ta kie ba da nie,
uni ka jąc spe ku la cji, po nie waż pra cu ją oni nad tym z Je zu sem
i pod zwierzch nic twem Je zu sa ja ko Je go oko, usta i rę ka
(z to bą). Gdy by jed nak pró bo wa li otwo rzyć wer set nie
na cza sie, oni rów nież po peł ni li by, zro dzi li by błąd, co obaj
czy ni li w drob nych szcze gó łach. Nikt in ny nie miał po sia dać
ta kich przy wi le jów. Gdy by bo wiem kto kol wiek z in nych Ka -
pła nów lub ci z niż szych klas lu du Pa na pró bo wa li prze ła mać
ba rie rę za bra nia ją cą na czas Pa ru zji i Epi fa nii oso bi ste go
i bez po śred nie go stu dio wa nia Bi blii (lecz ka pła ni i lud niech
nie prze kra cza ją kre su, by wstą pi li do Pa na), był by za gro żo -
ny od cię ciem od swo jej kla sy (by ich nie wy tra cił). Dla te go Je -
zus po świę cił swo ją uwa gę te mu za gad nie niu (zstą pił Moj -
żesz – w.25) i ostrzegł, szcze gól nie po przez Po słan ni ka Pa ru -
zji w okre sie Pa ru zji i po przez Po słan ni ka Epi fa nii w okre sie
Epi fa nii, przed tą nie bez piecz ną prak ty ką, a in ni bra cia do -
łą cza ją do nich w prze ka zy wa niu te go ostrze że nia (po wie -
dział im to). Nie któ rzy usłu cha li ostrze że nia i w ten spo sób
zo sta li ura to wa ni przed złem spe ku la cji. In ni, pysz ni, od -
mó wi li usłu cha nia i w ten spo sób utra ci li swo je in dy wi du al -
ne sta no wi sko przed Pa nem, wy pa da jąc do niż szych klas,
pod czas gdy in ni, w peł ni sa mo wol ni, cał ko wi cie utra ci li sta -
no wi sko przed Pa nem, np. sześć klas prze sie waw czych
i w peł ni sa mo wol ni prze sia ni. Dla te go go rą co ostrze ga my
wszyst kich z lu du Pa na ze wszyst kich klas, aby po wstrzy ma -
li się przed spe ku la cją, by Bóg nie odłą czył ich – nie od ciął
od sta no wi ska w ich kla sie.
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PY TA NIA
(1) Ja kie jest dwo ja kie za sto so wa nie do świad czeń Izra ela

przy Mo rzu Czer wo nym? Co przed sta wia pro wa dze nie przez
Moj że sza Izra ela od Mo rza Czer wo ne go z punk tu wi dze nia
wy zwo le nia po czy ta ne go? Co re pre zen tu je marsz do Sy na ju?
Jak jest to po ka za ne? Co na po tkał Ko ściół za raz po Pięć dzie -
siąt ni cy i kie dy jesz cze Ko ścio ło wi to wa rzy szy ły te sa me wa -
run ki? Jak jest to po ka za ne? Ja ki brak i ja kie do świad cze nia
pa no wa ły na po cząt ku siód me go ty siąc let nie go dnia? Jak jest
to po ka za ne? Ja kie na uki do te go do pro wa dzi ły? Jak jest to
po ka za ne?

(2) Cze go po wo dem by ły te gorz kie dok try ny i do świad -
cze nia? Jak jest to po ka za ne? Co twier dzi li i o co py ta li? Jak jest
to po ka za ne? Co wte dy uczy nił Je zus i dla cze go, a co od po wie -
dział Bóg? Jak jest to po ka za ne? Co wów czas uczy nił Je zus
– przez ko go i z ja kim skut kiem? Jak jest to po ka za ne i po -
twier dzo ne? Ja kie dwie rze czy w związ ku z tym uczy nił Je zus?
W ja kich do świad cze niach jest po ka za na część tych prób
w od nie sie niu do prze sie waw czych wo dzów? Jak jest to po -
ka za ne? Co Je zus obie cał i na ja kich wa run kach? Jak to wszyst -
ko jest po ka za ne? Dla cze go mógł to obie cać? Jak jest to po ka -
za ne? Ja kie jest jesz cze in ne za sto so wa nie? 

(3) Ja kie by ło na stęp ne do świad cze nie w po dró ży an ty -
ty picz ne go Izra ela? Jak zo sta ło po ka za ne i po twier dzo ne?
W czy ich oczach wo dzo wie są wiel ki mi, a w czy ich nie – kim
by li głów ni z tych wo dzów? Jak są oni po ka za ni? Kim by li
in ni z tych wo dzów? Jak są oni po ka za ni? Co te sym bo licz -
ne źró dła i pal my da wa ły lu do wi Bo że mu? Jak rze czy te są
po ka za ne?

(4) Ja ka jest na stęp na gru pa do świad czeń po dró ży Ko ścio -
ła do Kró le stwa i No we go Przy mie rza? Gdzie jest to po ka za -
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ne? W czym po ka za ne jest przej ście z po przed nich do obec -
nych do świad czeń? Co przed sta wia pu sty nia Sin? Co w an ty -
ty pie su ge ru je zna cze nie sło wa Sy naj? Co przed sta wia przyj -
ście Izra ela na pu sty nię Sin do kład nie mie siąc po wyj ściu? Co
lud Pa na czy nił wo bec Je zu sa i Je go rzecz ni ków w tych kon -
tro wer sjach? Jak jest to po ka za ne? Cze go oni ża ło wa li? Jak jest
to po ka za ne? O co oskar ża li Je zu sa i Je go rzecz ni ków? Jak jest
to po ka za ne?

(5) Ja kie go za pew nie nia Bóg udzie lił Je zu so wi? Jak jest to
po ka za ne? Co lud Bo ży miał czy nić, by go uzy skać, i co ta -
kie po stę po wa nie mia ło umoż li wić Bo gu? Jak jest to po ka za -
ne? Co re pre zen tu ją tu taj sie dem dni? Co bra cia mie li czy -
nić w cza sie każ de go z pierw szych sze ściu dni? Jak jest to
po ka za ne? W ja kim okre sie i dla cze go mie li ze brać ty le, by
wy star czy ło na dwa okre sy? Jak jest to po ka za ne? Ja kim
mia ło być dzie ło La ody cei – jak mia ła po ja wiać się wte dy no -
wa praw da i dla cze go? Cze go ty pem jest więc zbie ra nie
i kie dy bez po śred nie ba da nie Bi blii jest szcze gól nie za bro -
nio ne lu do wi Pa na? Z ja ki mi wy jąt ka mi? Jak jest to po twier -
dzo ne? Jak wy glą da ło to wcze śniej? Dla cze go nie któ rzy po -
tknę li się o to za rzą dze nie Lo dy cei? Kie dy po da my wię cej
szcze gó łów na ten te mat?

(6) Co Je zus i Je go rzecz ni cy po wie dzie li szem rzą ce mu lu -
do wi Pa na? Jak jest to po ka za ne? Cze mu mia ło to słu żyć? Jak
jest to po ka za ne? Co mi mo te go miał On czy nić? Jak jest to po -
ka za ne? Dla cze go te dwie rze czy mia ły być do ko na ne? Jak
jest to po ka za ne? Do cze go nie by ło uza sad nio ne go po wo du
i jak ich szem ra nie prze ciw ko Bo gu mia ło wyjść na jaw? Jak
jest to po ka za ne? Dla cze go to szem ra nie w rze czy wi sto ści by -
ło prze ciw ko Bo gu? Jak jest to po ka za ne? Co i dla cze go Je zus
po le cał przy każ dym szem ra niu? Jak jest to po ka za ne? Co
mia ło miej sce w trak cie ta kie go mó wie nia i zwra ca nia na to
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uwa gi przez lud? Jak jest to po ka za ne? Co na stęp nie czy ni Je -
ho wa? Jak jest to po ka za ne?

(7) Co za tem na stę po wa ło w każ dym okre sie – jak
i w czym? Jak jest to po ka za ne? Gdzie zo sta ły po da ne na ten
te mat szcze gó ły? Cze go i jak zgod nie z obiet ni cą Pan udzie lał?
Jak jest to po ka za ne? Co lud Pa na czy nił przy sta wa niu się
na cza sie każ dej no wej praw dy? Jak jest to po ka za ne i ja kie jest
do słow ne tłu ma cze nie he braj skich słów man hu? Ja kiej od po -
wie dzi udzie lił Je zus? Jak jest to po ka za ne? Ja kie he braj skie
sło wo sta ło się na zwą te go po kar mu? Jak man na mo że być jed -
no cze śnie ty pem praw dy i Je zu sa? Co czy ni my, spo ży wa jąc
ją? Jak jest to po twier dzo ne? Co roz ka zał Bóg, gdy praw da sta -
ła się na cza sie? Jak jest to po ka za ne? Ja ką mia rę każ dy zbie -
rał i jadł? Jak jest to po ka za ne? 

(8) Co i dla cze go by ło za bro nio ne i na ka za ne każ de mu
zgro ma dze niu i jed no st ce? Jak jest to po ka za ne? Cze go nie któ -
rzy nie chcie li czy nić i ja kie by ły trzy te go skut ki? Jak jest to po -
ka za ne? Co i kie dy czy nił lud Pa na? Jak jest to po ka za ne? Jak
dłu go ta praw da po zo sta wa ła i co nie by ło po da wa ne w cza -
sie pró by? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? W ja kim okre -
sie wy stę po wa ły szcze gól nie du że ilo ści praw dy i w czym
moż na to za uwa żyć? Jak jest to po ka za ne? Ja ka in na praw da
by ła wte dy wi docz na i co czy nił z nią lud Bo ży? Jak jest to po -
ka za ne? Co i w ja ki spo sób na stęp nie uczy ni li wo dzo wie? Jak
jest to po ka za ne?

(9) Ja kiej od po wie dzi udzie lił nasz Pan? Jak jest to po ka za -
ne? Co wo dzo wie mie li przy go to wać na pi śmie i na ja ki okres
mia ło to mieć war tość? Jak jest to po ka za ne? Ja kie dzie ła by ły
wy ko rzy sta ne przez na sze go Pa sto ra oraz Wy daw cę i co ten
dru gi czy ni na po trze by Ty siąc le cia? Co za tem uczy ni li wo dzo -
wie i pro wa dze ni przez nich w okre sie Fi la del fii? Jak jest to po -
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ka za ne? Ja kich dwóch rze czy nie czy nią te pi sma? Jak jest to
po ka za ne w każ dym przy pad ku? 

(10) Co i dla cze go Je zus po le ca na czas La ody cei i Ty siąc -
le cia? Jak jest to po ka za ne? Co w tym cza sie ogła sza? Jak jest
to po ka za ne? Czym pod tym wzglę dem róż ni ły się wcze -
śniej sze okre sy? Jak jest to po ka za ne? O czym Pan nas za -
pew nia w od nie sie niu do siód me go okre su? Jak jest to po ka -
za ne? Dla cze go Pan po dał ten za kaz i co lud Pa na zy sku je, je -
śli go prze strze ga?

(11) Co nie któ rzy czy ni li po mi mo tych ostrze żeń? Jak
jest to po ka za ne? Cze go i dla cze go nie zna leź li? Jak jest to
po ka za ne? Co Bóg po le cił uczy nić Je zu so wi w związ ku
z tym złym po stę po wa niem? Jak jest to po ka za ne? Dla cze -
go zo sta ła zwró co na ta uwa ga? Jak jest to po ka za ne? Cze go
za tem On wy ma ga? Jak jest to po ka za ne? Do ko go nie od -
no si się ten typ?

(12) Co lud Bo ży przy pi su je praw dzie? Jak jest to po ka za -
ne i po twier dzo ne? Ja kie in ne ce chy po sia da praw da? Jak jest
to po ka za ne? Czym na peł nia wraż li wych na nią? Co Je zus po -
le cił po raz dru gi? Jak jest to po ka za ne? Ja kie by ły te go wy ni -
ki? Jak jest to po ka za ne? Ja kie go do dat ko we go po le ce nia
udzie lił Je zus Swo im rzecz ni kom? Jak jest to po ka za ne? Jak
i w ja kim ce lu mie li za cho wać tę na ukę? Jak jest to po ka za ne?
Co zro bio no z tym po le ce niem? Jak jest to po ka za ne? Do cze -
go i jak dłu go słu ży praw da? Jak jest to po ka za ne? Ja ką i dla -
cze go jest ich zdol ność do przyj mo wa nia praw dy? Jak jest to
po ka za ne? 

(13) Co wi dzi my z obec nych roz wa żań – po daj krót ko te
do świad cze nia w omó wio nych już aspek tach? Ja ki jest an ty -
typ 2 Moj. 17:1-7 oraz 17:8-16 – gdzie jesz cze po ka za ne są in -
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ne za ry sy do świad czeń z po dró ży Wie ku Ewan ge lii? Ja ki jest
an ty typ róż nych za ry sów 2 Moj. 17:1? Cze go do świad czył lud
Bo ży przed orzeź wie niem – szcze gól nie na ja kim punk cie
i z ja kie go po wo du? 

(14) Co ta cy lu dzie czy ni li i co z te go po wo du po wsta wa -
ło? Jak jest to po ka za ne? Cze go do ko ny wał wśród nich Je zus
przez Swo ich rzecz ni ków? Jak jest to po ka za ne? Co ro bi li
czy nią cy zło? Jak jest to po ka za ne? O co Go ob wi nia li przez
opo zy cyj ną po sta wę, czy ny i na uki i o co jed no cze śnie py ta -
li? Jak jest to po ka za ne? Co na stęp nie uczy nił Je zus w Swo -
ich rzecz ni kach? Jak jest to po ka za ne? Co po le cił Bóg? Jak jest
to po ka za ne? Jak ta urzę do wa wła dza by ła wcze śniej uży ta?
Jak jest to po ka za ne?

(15) Co Bóg obie cał? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne?
Co na stęp nie Bóg po le cił Mu uczy nić w Je go rzecz ni kach i jak
nasz Pan to wy ko nał? Jak jest to po ka za ne? Co w tych do -
świad cze niach spo tka ło lud Bo ży i skąd o tym wie my? Jak
jest to po ka za ne? W czym lud Bo ży brał udział przez to do -
świad cze nie i jak za cho wy wa li się błą dzi cie le? Jak jest to po -
ka za ne? Czym krzyż wciąż po zo sta je? 

(16) Ja kie in ne do świad cze nie by ło udzia łem lu du Bo że go,
we dług w.8? Jak jest to po ka za ne? Ko mu i ja kie po le ce nie wy -
dał Je zus? Jak jest to po ka za ne? Co obie cał im na czas bi twy?
Jak po ka za ne w szcze gó łach? Co uczy ni li człon ko wie gwiezd -
ni? Jak jest to po ka za ne? Kto udał się na szczyt em brio nal ne -
go Kró le stwa? Jak jest to po ka za ne? W ja kich wa run kach lud
Bo ży miał prze wa gę? Jak jest to po ka za ne?

(17) Jak nie dzia ła, a jak dzia ła moc na sze go Pa na? Jak jest
to po ka za ne? Kto współ pra co wał z Nim do zwy cię stwa i na ja -
kie dwa spo so by Go wspo ma gał? Jak jest to po ka za ne? Kto
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udzie lał po mo cy ka płań skiej, a kto le wic kiej? Jak jest to po ka -
za ne? Ja ki bę dzie te go wy nik, i to aż do koń ca Wie ku, i ja ki był
re zul tat dla an ty ty picz ne go Jo zu ego? Co Bóg po le cił Je zu so wi
za pi sać? Jak jest to po ka za ne? Co więc uczy nił Je zus i ja ki
czas kie dyś na dej dzie? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? 

(18) Co jest po ka za ne w 2 Moj. 18 – ja ko ciąg dal szy cze go?
Co jest przed sta wio ne w 2 Moj. 3:4 oraz 2 Moj. 18? Ko go re pre -
zen tu ją Je tro i Moj żesz? Na co w 2 Moj. 18 Bóg zwró cił szcze -
gól ną uwa gę? Jak jest to po ka za ne? Co mo że my za uwa żyć
przed kon ty nu owa niem na sze go roz wa ża nia i co bę dzie
w nim pod kre ślo ne? 

(19) Co Je zus zro bił z Ko ścio łem i dwo ma kla sa mi uspra -
wie dli wio nych mię dzy 1846 a 1874? Jak jest to po ka za ne?
W ja ki spo sób zo sta li oni po now nie przy pro wa dze ni do Je zu -
sa? Jak jest to po ka za ne? Ja ką kla sę Je zus naj pierw roz wi nął
po Swo im uwiel bie niu – w ja kim sen sie był w niej ob cym? Jak
rze czy te są po ka za ne? Cze go przy po mnie niem by li dla Nie -
go ci mniej wier ni? Jak jest to po ka za ne? Przez co Bóg oznaj -
mił Je zu so wi, że utrzy mu je z Nim spo łecz ność, i jak przy pro -
wa dził do Nie go wspo mnia ne kla sy? Jak jest to po ka za ne? 

(20) Jak nasz Pan za re ago wał na po sel stwo i dzia ła nia Bo -
ga? Jak jest to po ka za ne? Co oby dwaj wy ra zi li i gdzie za ję li sta -
no wi sko? Jak jest to po ka za ne? Ja kie Je zus dał świa dec two,
o czym opo wie dział i co pod kre ślał? Jak jest to po ka za ne? Ja -
kiej od po wie dzi udzie lił Bóg? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg
w Swej mą dro ści i mo cy spra wił? Jak jest to po ka za ne? Jak Bóg
po ka zał Swo ją wyż szość – w od nie sie niu do ko go to za de mon -
stro wał? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg pod kre ślił, do ko nu jąc
tych rze czy? Jak jest to po ka za ne? Czym kar mił się Ko ściół i je -
go wo dzo wie? Jak jest to po ka za ne? 
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(21) Co po da ją w.1-12 i kto miał przy wi lej w tym uczest ni -
czyć, a co jest przed sta wio ne w w.13-27? Ile ma ono za sto so -
wań i któ re z nich bę dzie tu taj roz wa żo ne? Do cze go od no si
się ten typ – wy ja śnij przy to czo ne wer se ty? Z kim na uczy cie -
le ci nie są iden tycz ni i ja ka jest mię dzy ni mi róż ni ca? Do cze -
go po bu dzi ła Je zu sa Je go gor li wość? Jak jest to po ka za ne?
W czym moż na to naj ła twiej za uwa żyć? Kie dy pa no wa ła po -
dob na sy tu acja i z cze go wie lu w ten spo sób ko rzy sta ło? Jak
jest to po ka za ne? Kto to ob ser wo wał i co uczy nił? Jak jest to
po ka za ne? 

(22) Jak i ja ką Je zus po dał od po wiedź? Jak jest to po ka za -
ne? Jak roz wią zy wał On te pro ble my? Jak jest to po ka za ne?
Na co Bóg wska zał? Jak jest to po ka za ne? Do cze go wzy wa ły
Je zu sa czy ny Bo ga? Jak jest to po ka za ne? Co ta ra da su ge ro -
wa ła? Jak jest to po ka za ne? Ja kie dwie rze czy mia ło to przy -
nieść lu do wi? Jak jest to po ka za ne? 

(23) Co mu siał zro bić, by to osią gnąć? Jak jest to po ka za ne?
W ja kich czte rech funk cjach po wi nien On po sta wić ich w Ko -
ście le? Jak jest po ka za na każ da z tych funk cji? Ja kie mia ły być
ich obo wiąz ki? Jak jest to po ka za ne? Ja kie mia ły być ko rzy ści
ta kie go roz wią za nia? Jak jest to po ka za ne? O czym Bóg Go za -
pew nił? Jak jest to po ka za ne? Jak Je zus wpro wa dził tę ra dę
w czyn? Jak jest to po ka za ne? Jak spra wo wa li oni nad zór? Jak
jest to po ka za ne? Co uczy nił Je zus, gdy Bóg po dał te in struk -
cje, a co uczy nił Bóg? Jak jest to po ka za ne?

(24) Ja ki jest zwią zek cza so wy wy da rzeń z 2 Moj. 18 oraz
19:1,2 i skąd się te go do my śla my? Czyj po gląd to oba la? Co
przed sta wia ten trze ci mie siąc? Jak jest to po twier dzo ne? Kie dy
lud Bo ży do tarł do cza su Kró le stwa? Jak jest to po ka za ne? Przez
ja kie do świad cze nia już prze szedł, a w ja kie wte dy wszedł? Jak
jest to po ka za ne? Przez ja kie do świad cze nia za tem prze cho dził
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i co two rzy ło się po za za sło ną? Jak rze czy te są po ka za ne? Co
przez ca ły Wiek czy ni kla sa Chry stu sa? Jak rze czy te są po ka za -
ne? Kie dy w cza sie ta kie go wstę po wa nia Bóg da je Swe po le ce nie
– ja kie ono jest? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg mu obie cał? Jak jest
to po ka za ne? Ja kie po sta wił wa run ki? Jak jest to po ka za ne? Jak
roz wi nął myśl o sta niu się Je go szcze gól nym skar bem? Jak jest to
po ka za ne? Co zgod nie z Bo skim po le ce niem Je zus miał ofe ro wać
przez ca ły Wiek? Jak jest to po ka za ne? 

(25) Skąd wie my, że wo dzo wie tak na ucza li lud? Jak jest to
po ka za ne? Co i kie dy Je zus ro bił z ich od po wie dzią? Jak jest
to po ka za ne? Kie dy, w ja ki spo sób i w ja kim ce lu Bóg mó wił
do Je zu sa? Jak te rze czy są po ka za ne? Co wte dy oznaj miał Je -
zus? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg po le cił Je zu so wi? Jak rze czy
te są po ka za ne? Do cze go i dla cze go mia ło to być przy go to wa -
niem? Jak jest to po ka za ne? 

(26) Co Bóg po le cił Je zu so wi? Jak jest to po ka za ne? Co
każ da kla sa mia ła czy nić? Jak jest to po ka za ne? Co mia ło spo -
tkać tych, któ rzy to lek ce wa ży li w każ dej z klas? Jak jest to po -
ka za ne? Cze go Bóg za ka zy wał i co mia ło stać się z oso bą do -
pusz cza ją cą się służ by pla mią cej Kró le stwo? Jak jest to po ka -
za ne? Co mia ło stać się z ta kim rzą dem oraz sys te mem an ty -
chry sta lub fał szy we go pro ro ka? Jak jest to po ka za ne? Co mia -
ło mieć miej sce w cza sie dłu gie go trą bie nia siód mej trą by? Jak
rze czy te są po ka za ne?

(27) Co na stęp nie uczy nił nasz Pan i ja ki był te go wy nik dla
każ dej z klas? Jak jest to po ka za ne? Co po le cał i do cze go na -
wo ły wał nasz Pan przez ca ły Wiek? Jak jest to po ka za ne? Ja -
ki okres był po ran kiem trze cie go ty siąc let nie go dnia i co mia -
ło wte dy miej sce? Jak jest to po ka za ne? Jak rze czy te wpły wa -
ją na lu dzi? Jak jest to po ka za ne? Cze go do ko nał nasz Pan
przez ta kie po łą cze nie tych rze czy? Jak jest to po ka za ne? 
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(28) Czym by ła przy kry ta kla sa Kró le stwa po za za sło ną?
Jak jest to po ka za ne? Ja kie by ły na uki na ten te mat? Jak jest to
po ka za ne? Co Kró le stwo uczy ni ło ze spo łe czeń stwem? Jak
jest to po ka za ne? Co czy ni ła kla sa Chry stu sa po za za sło ną
w cza sie brzmie nia ostat niej trą by? Jak jest to po ka za ne? Co
wte dy uczy nił Bóg i do cze go we zwał kla sę Chry stu sa w cie -
le? Jak jest to po ka za ne? Co wy bu chło wśród bra ci – do cze -
go i dla cze go po bu dzi ło to Bo ga? Jak jest to po ka za ne? Cze go
by li by w ten spo sób win ni? Jak jest to po ka za ne i dla cze go pa -
su je tu taj sło wo spe ku lo wać – jak do cho dzi do spe ku lo wa nia?

(29) Cze go ci po za Obo zem nie po win ni sa mi roz wią zy wać
i co po win ni stu dio wać? Cze go – ci w Obo zie? Cze go – ci
na Dzie dziń cu? Cze go – ci Świąt ni cy? Cze go – ci w Świąt ni cy
Naj święt szej? Jak rze czy te by ły re ali zo wa ne w cza sie Pa ru zji
i Epi fa nii? Co na le ży za uwa żyć co do cza su za ka zu spe ku lo -
wa nia? 

(30) Z ja kich po wo dów za kaz ten nie zo stał da ny lu do wi
Bo że mu w Pa ru zji i Epi fa nii, a z ja kie go zo stał? Cze mu mia ło
to za po biec w przy pad ku człon ków Ma lucz kie go Stad ka,
Wiel kiej Kom pa nii, Mło do cia nych God nych, tym cza so wo
uspra wie dli wio nych, Obo zow ców oraz tych po za Obo zem?
Co w związ ku z tym mia ło miej sce w Pa ru zji i Epi fa nii
– w czym moż na to za uwa żyć? Jak jest to po twier dzo ne? Kto
jest szcze gól nie za gro żo ny spe ku lo wa niem – ja kich dwóch
na po mnień On im udzie la? Jak jest to po ka za ne? Ja ki był te -
go re zul tat w przy pad ku tych, któ rzy po słu cha li, oraz tych,
któ rzy nie po słu cha li te go ostrze że nia? Jak jest to po ka za ne?

(31) Co nasz Pan wie o niż szych kla sach z te go punk tu wi -
dze nia – ja kiej od po wie dzi dzię ki tej wie dzy udzie lił Bo gu? Jak
jest to po ka za ne? Cze go do ko nu ją te ogra ni cze nia? Jak jest to
po ka za ne? Co Bóg wie, gdy cho dzi o re zul ta ty „wpa try wa nia
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się”, spe ku lo wa nia i na co w związ ku z tym po ło żył na cisk? Jak
jest to po ka za ne? Co po tem po ka zał Je ho wa? Co po twier dza,
że 2 Moj. 19:3-25 sto su je się wy łącz nie do Pa ru zji i Epi fa nii?
Ko go ty pem są Moj żesz i Aaron w w.24? 

(32) Co i dla cze go ci dwaj Po słan ni cy mo gą czy nić bez spe -
ku lo wa nia? Jak jest to po ka za ne? Co by się sta ło, gdy by pró -
bo wa li otwo rzyć wer set nie na cza sie – czy czy ni li to? Cze go
nikt in ny nie mógł po sia dać i dla cze go? Jak jest to po ka za ne?
Co więc Je zus uczy nił? Jak jest to po ka za ne? Jak to ostrze że -
nie jest trak to wa ne i z ja ki mi skut ka mi? Przed czym i dla cze -
go ostrze ga my wszyst kich z lu du Pa na?



ROZ DZIAŁ VI

PRZY GÓ RZE SY NAJ
2 Moj że szo wa 20 - 24; 32 - 34

DZIE SIĘĆ PRZY KA ZAŃ – RÓŻ NE PRA WA – ZA PIE CZĘ TO WA NIE PRZY MIE RZA
ZA KO NU – ZŁO TY CIE LEC – DWA PO BY TY MOJ ŻE SZA NA GÓ RZE SY NAJ

NA SZE ostat nie roz wa ża nia do pro wa dzi ły nas do wy da rzeń
w Pa ru zji i Epi fa nii, już pod czas trwa nia Kró le stwa, od paź -

dzier ni ka 1874 r. two rzą ce go się po za za sło ną w oso bie Je zu sa ja ko
Gło wie, a od kwiet nia 1878 – w Ko ście le ja ko Je go Cie le. Na sze obec -
ne roz wa ża nie po da je nam pra wa, ja kich Bóg udzie la i na dal bę dzie
udzie lał przez ca łe te dwa okre sy. Pra wa te, ja ko an ty typ praw bę dą -
cych pod sta wą sta re go Przy mie rza Za ko nu, do ty czą No we go Przy -
mie rza i za wie ra ją się w naj wyż szej mi ło ści do Bo ga i mi ło ści do bliź -
nie go rów nej mi ło ści do sa me go sie bie, tzn. są one pra wa mi spra wie -
dli wo ści, czy li mi ło ści obo wiąz ko wej, w od róż nie niu od praw mi ło -
ści bez in te re sow nej. Ta ka obo wiąz ko wa mi łość, któ ra bę dzie tak że
pra wem No we go Przy mie rza, obej mu je wszyst kie Bo skie mo ral nie
wol ne isto ty – Chry stu sa, anio łów, Sta ro żyt nych i Mło do cia nych
God nych, Wiel ką Kom pa nię oraz ro dzaj ludz ki ja ko ta ki – po nie waż
Bo ska re gu ła spra wie dli wo ści, pod któ rą znaj du je się i we dług któ -
rej dzia ła tak że i sam Bóg, jest po wszech na i wiecz na. A za tem to sa -
mo pra wo spra wie dli wo ści, któ re bę dzie pra wem No we go Przy -
mie rza, bę dzie obo wią zy wa ło nie tyl ko tych, któ rzy bę dą pod tym
przy mie rzem, lecz tak że tych, któ rzy ni gdy nie znaj dą się pod No -
wym Przy mie rzem, np. Bo ga, do brych anio łów, kla sę Chry stu sa
i Wiel ką Kom pa nię. Nie znaj du ją się oni jed nak pod tym pra wem
spra wie dli wo ści ja ko sfor mu ło wa nym pra wem przy mie rza, lecz ja -
ko za sa dą ich ist nie nia. To pra wo spra wie dli wo ści zo sta ło wy pi sa ne
na umy śle, ser cu i wo li Ada ma i Ewy. Cho ciaż nam ja ko ich po tom -
kom zo sta ło prze ka za ne w sta nie szcząt ko wym z po wo du na szej
odzie dzi czo nej nie pra wo ści, na dal po zo sta je ono pra wem na sze go
ist nie nia (Rzym. 2:14,15). Zga dza jąc się żyć spra wie dli wie, przy ję li -
śmy je rów nież oso bi ście ja ko ta kie w uspra wie dli wie niu.



354 E x o d u s

(2) Je zus (tak jak do sko na ły Adam i Ewa) miał to pra wo wy pi -
sa ne w Swym do sko na łym ludz kim ser cu i umy śle. Po za tym
przy jął On to pra wo spra wie dli wo ści ja ko pod sta wę Przy mie rza
Za ko nu, pod któ rym żył ja ko isto ta ludz ka. Osta tecz nie, tak jak
sam Bóg jest pod pra wem mi ło ści bez in te re sow nej, tak Je zus
i wszyst kie no we stwo rze nia, Ma lucz kie Stad ko i Wiel ka Kom pa -
nia, któ rzy obec nie przez przy mie rze ofia ry znaj du ją się pod tym
pra wem, na za wsze pod nim po zo sta ną; Sta ro żyt ni God ni by li,
a Mło do cia ni God ni są i na za wsze po zo sta ną pod pra wem mi ło -
ści bez in te re sow nej, po nie waż do pó ki grzech ma prze wa gę, nikt
nie mo że wy peł nić swe go po świę ce nia bez mi ło ści bez in te re sow -
nej. W cza sie Ty siąc le cia Sta ro żyt ni i Mło do cia ni God ni tak że bę -
dą pod pra wem mi ło ści bez in te re sow nej. Po nie waż jed nak grzech
nie bę dzie miał już prze wa gi, nie bę dą oni ofia ro wy wać się
na śmierć, lecz wy star cza ją co uży ją te go pra wa do wy ko ny wa nia
prze wi dzia nej na ten czas pra cy Le wi tów, bę dąc po słusz ni pra wu
mi ło ści obo wiąz ko wej No we go Przy mie rza. Lecz w cza sie Ma łe -
go Okre su, gdy grzech zno wu na bie rze mo cy, a być mo że i prze -
wa gi, pra wo mi ło ści bez in te re sow nej, w ich spło dzo nych wów czas
z Du cha no wych stwo rze niach, po pro wa dzi Sta ro żyt nych i Mło -
do cia nych God nych do ofia ry na śmierć, któ ra na stą pi przy koń -
cu te go okre su, praw do po dob nie wsku tek prze mo cy fi zycz nej.
Rów nież i anio ło wie znaj du ją się pod pra wem mi ło ści obo wiąz ko -
wej i bez in te re sow nej, ale po nie waż wśród do brych anio łów
grzech nie ma prze wa gi, nie po świę ca ją się oni na śmierć pod tym
pra wem. Naj wy raź niej Bo ską wo lą jest, by wszyst kie isto ty du cho -
we znaj do wa ły się za rów no pod pra wem mi ło ści obo wiąz ko wej,
jak i bez in te re sow nej, z któ rych oby dwa są o ca ły sto pień wyż sze
– im wyż szy jest po ziom du cho wej eg zy sten cji – co ozna cza, że po -
sia da ją cy Bo ską na tu rę po sią dą naj wyż szą for mę mi ło ści obo wiąz -
ko wej i bez in te re sow nej. Tak więc ja kość mi ło ści obo wiąz ko wej
i bez in te re sow nej bę dzie u nie któ rych wyż sza niż u in nych – np.
mi łość obo wiąz ko wa kla sy re sty tu cyj nej nie bę dzie tak wy so kiej
ja ko ści, jak mi łość obo wiąz ko wa człon ków kla sy Chry stu so wej.

(3) Bar dzo waż ne jest, by śmy do strze gli róż ni ce po da ne w po -
przed nim aka pi cie. Nie któ rzy są dzi li na przy kład, że sko ro
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wszyst kich obo wią zu je mi łość obo wiąz ko wa i sko ro pra wem No -
we go Przy mie rza jest mi łość obo wiąz ko wa, to wszy scy znaj du ją
się pod No wym Przy mie rzem. Z te go po wo du prze sie wa cze z lat
1908-1911 utrzy my wa li, że Ko ściół znaj du je się pod No wym Przy -
mie rzem. Fakt, że Ko ściół – za rów no ci za cho wu ją cy, jak i ci tra -
cą cy ko ro ny – ni gdy nie był, nie jest ani póź niej nie bę dzie
pod No wym Przy mie rzem jest oczy wi sty na pod sta wie te go, że
2 Moj. 19-23 (Żyd. 12:22-29) trak tu je o spra wach i na ukach po ja -
wia ją cych się w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii, a udzie le nie Za ko nu re -
pre zen tu je tam pierw sze od sła nia nie pew nych wstęp nych na uk
na le żą cych do No we go Przy mie rza, pod czas gdy za wie ra nie No -
we go Przy mie rza ma miej sce póź niej, jak po ka zu je to 2 Moj. 24:1-
8 (Żyd. 9:13-23). Jed nak fakt, że anio ło wie są pod na tu ral nym
pra wem spra wie dli wo ści, lecz ni gdy nie bę dą pod No wym Przy -
mie rzem, a Sta ro żyt ni God ni by li pod pra wem spra wie dli wo ści,
lecz w tym ży ciu nie by li pod No wym Przy mie rzem do wo dzi, że
po zo sta wa nie pod pra wem spra wie dli wo ści nie ko niecz nie ozna -
cza po zo sta wa nie pod No wym Przy mie rzem, cho ciaż oby dwa te
pra wa są po dob ne co do za sad. Tak że kla sa Chry stu sa, Po śred nik
to wa rzy szą cy No we mu Przy mie rzu ja ko je go Gwa rant, nie znaj -
du je się pod No wym Przy mie rzem, choć jest pod pra wem mi ło -
ści obo wiąz ko wej, któ ra jest tak że pra wem No we go Przy mie rza.
Zwią zek kla sy Chry stu sa z dzia ła niem No we go Przy mie rza ja ko
Po śred ni ka, Naj wyż sze go Ka pła na, Pro ro ka, Sę dzie go itd. ozna -
cza, że cho ciaż nie znaj du je się ona pod tym Przy mie rzem, wie -
le z je go ty pów wska zu je na jej od no śne czy ny, obo wiąz ki, przy -
wi le je itp. Jest tak dla te go, że człon ko wie tej kla sy są zwią za ni
z tym Przy mie rzem i ma ją w związ ku z nim pew ne za da nia,
obo wiąz ki, przy wi le je itp. Bę dąc jed nak pod pra wem mi ło ści
obo wiąz ko wej, pod le ga ją za sa dom po dob nym do tych, któ rym
pod da ny bę dzie świat przez pra wo No we go Przy mie rza.

(4) Za sa dy te sto su ją się jed nak do tych pierw szych w tak od -
mien nym zna cze niu, że nie są oni zo bo wią za ni do wy ko ny wa -
nia wie lu rze czy, któ re bę dzie zo bo wią za na wy ko ny wać kla sa re -
sty tu cyj na. Dla przy kła du: Chry stus, Ko ściół i Wiel ka Kom pa nia
nie bę dą mu sie li się mo dlić o po wrót swych zmar łych przy ja ciół
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i krew nych ani za pew niać im miesz ka nie, po ży wie nie i ubra nie,
co bę dzie mu sia ła czy nić kla sa re sty tu cyj na, wy peł nia jąc w ten
spo sób wa run ki No we go Przy mie rza (Mat. 25:36). Chry stus i Ko -
ściół w tym ży ciu nie pod le ga li ani w przy szło ści nie bę dą pod -
le gać pró bie i osta tecz ne mu wy ro ko wi pod wa run ka mi No we -
go Przy mie rza w Ma łym Okre sie, przez co bę dzie mu sia ła przejść
kla sa re sty tu cyj na. Po nie waż jed nak za sa dy pra wa mi ło ści obo -
wiąz ko wej i No we go Przy mie rza są ta kie sa me, wie le rze czy za -
bro nio nych Je zu so wi i Ko ścio ło wi w cie le bę dzie rów nież za -
bro nio nych kla sie re sty tu cyj nej; i wie le rze czy na ka za nych Chry -
stu so wi i Ko ścio ło wi w cie le bę dzie tak że na ka za nych kla sie re -
sty tu cyj nej. Tak więc rze czy z 2 Moj. 20-23, któ re ja ko ty py do -
ty czą Ko ścio ła z punk tu wi dze nia spra wie dli wo ści (a nie dla te -
go, że znaj du je się on pod tym przy mie rzem), ja ko an ty ty py
do ty czyć bę dą kla sy re sty tu cyj nej pod No wym Przy mie rzem.
Dla te go Apo sto ło wie wie le wy da rzeń pod sta rym Przy mie rzem
Za ko nu sto su ją do Ko ścio ła, po nie waż jest on zwią za ny z No -
wym Przy mie rzem (mię dzy in ny mi ja ko Po śred nik) oraz z po -
wo du za sa dy tkwią cej u je go pod staw, np. dwóch lub trzech
świad ków wy ma ga nych przez Za kon przy prze stęp stwach ka -
ra nych śmier cią (Żyd. 10:29); sy tu acja ta ja ko an ty typ tak że sto -
su je się do na stęp ne go Wie ku. To wła śnie na pod sta wie tej za -
sa dy w 2 Moj. 20-23:19 bę dzie my sto so wać do Ko ścio ła wie le
rze czy, któ re ja ko ele men ty sta re go Przy mie rza Za ko nu bę dą
mia ły swój an ty typ w ele men tach no we go Przy mie rza Za ko nu,
co czę sto czy nił nasz Pa stor. W tym miej scu bę dzie rów nież po -
moc nym dla nas przy po mnie nie, że w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii
Pan przed sta wia wie le praw do ty czą cych kla sy re sty tu cyj nej,
po nie waż pod pra wem spra wie dli wo ści z za sa dy sto su ją się one
do Ko ścio ła. W ana li zo wa niu tych roz dzia łów nie bę dzie my pró -
bo wa li wy ka zy wać ich an ty ty pów na Ty siąc le cie, po nie waż nie
są jesz cze na cza sie. Po tych wstęp nych uwa gach je ste śmy go to -
wi do roz po czę cia roz wa ża nia 2 Moj. 20-23, pro sząc Pa -
na o oświe ca ją cą ła skę.

(5) Bóg ja ko źró dło za sad spra wie dli wo ści, bę dą cych esen cją Je -
go pra wa mi ło ści obo wiąz ko wej, ogła sza je w okre sie Pa ru zji i Epi -
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fa nii, co czy ni nie gło sem sły szal nym, lecz przez róż ne na rzę dzia,
któ rym wy da je po le ce nia i któ rych uży wa, co bę dzie po ka za ne
przy oka zji każ de go za ka zu i na ka zu. Cho ciaż pra wa te zo sta ły
po da ne w Pa ru zji i Epi fa nii, w cza sie któ rych ja ko za sa da spra wie -
dli wo ści ma ją za sto so wa nie, ja ko an ty ty py są one jed nak pra wa mi
No we go Przy mie rza i ja ko ta kie obo wią zy wać bę dą kla sę re sty tu -
cyj ną, cho ciaż świa tu, ja ko przy szłym re sty tu cjo ni stom, już te raz
wy raź nie zwra ca się na nie uwa gę. Jak po ka zu je typ, świat jak do -
tąd nie przy jął ich i nie zgo dził się ich prze strze gać, po nie waż na -
le ży to do Ty siąc le cia (mó wił Bóg wszyst kie te sło wa – 2 Moj. 20:1).
Bóg in for mu je Swój obec ny i przy szły lud oraz przy szłych re sty tu -
cjo ni stów, że jest ich Stwór cą, ist nie ją cym sam przez się w do sko -
na łej mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy (jam jest Je ho wa,
Bóg twój – w.2), któ ry wy zwa la ich z kró le stwa sza ta na (wy wio dłem
cię z zie mi egip skiej) i z nie wo li grze chu, błę du i prze kleń stwa (do -
mu nie wo li). Po nie waż jest ta kim i po stę pu je w ten spo sób, żą da na -
leż ne go Mu miej sca su pre ma cji (przed wszyst ki mi in ny mi isto ta mi)
w umy śle, ser cu i wo li Swych wszyst kich mo ral nie wol nych stwo -
rzeń, a szcze gól nie Swe go obec ne go i przy szłe go lu du (nie bę dziesz
miał bo gów in nych przede mną [po nad mnie] – w.3). Peł ne za cho -
wa nie tej za sa dy w ser cu i umy śle nie uchron nie pro wa dzi do po -
świę ce nia – za rów no kon struk tyw nie w kie run ku do bra, jak i de -
struk tyw nie wo bec zła. Po nie waż jest to pierw sze sło wo (tak jest
w he braj skim, nie przy ka za nie) zo bo wią zu ją ce do naj wyż sze go od -
da nia się Bo gu, za bra nia ono udzie la nia ja kie mu kol wiek stwo rze -
niu pierw szo pla no we go miej sca w na szym umy śle, ser cu i wo li. Za -
bra nia więc ono przy pi sy wa nia sa me mu so bie pierw szo pla no wej
ro li w na szym umy śle, ser cu i wo li, we wszel kich for mach; świa tu,
we wszel kich je go for mach; grze cho wi, we wszel kich je go for mach;
oraz błę do wi, we wszel kich je go for mach. Za bra nia rów nież czy nie -
nia te go wo bec Je zu sa, świę tych, do brych i złych anio łów oraz ja -
kich kol wiek in nych stwo rzeń. Bóg udzie lał i udzie la tych po le ceń
i za ka zów głów nie przez na uki o po świę ce niu, któ re w okre sie Pa -
ru zji i Epi fa nii po da je przez Swój po świę co ny i uspra wie dli wio ny
lud, szcze gól nie w praw dzie, lecz tak że w ko ście le no mi nal nym.
Praw dę mó wiąc, każ da jed nost ka mó wią ca o po świę ce niu jest Bo -
skim na rzę dziem w prze ka zy wa niu pierw sze go sło wa Bo ga. Po da -
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je On je przez prze wo dy praw dy i in ne, któ re wy po wia da ją się
prze ciw ko grze cho wi, błę do wi, sa mo lub stwu i świa to wo ści, we
wszel kich ich for mach ma ją cych zwią zek z Bo ską su pre ma cją. Bóg
szcze gól nie prze ka zu je to sło wo przez pi sma i ka za nia Po słan ni ków
Pa ru zji i Epi fa nii. W mia rę jak po stę po wać bę dzie my w na szym ba -
da niu, sta nie się wi docz ne, że pierw sze czte ry „sło wa” (przy ka za -
nia) Bóg prze ka zu je głów nie przez lud Bo ży.

(6) Dru gie z tych dzie się ciu słów (raz jesz cze po wta rza my, że
ta kie jest do słow ne tłu ma cze nie he braj skie go sło wa od da wa ne -
go ja ko „przy ka za nia”) za ka zu je czy nie nia ob ra zów (ob ra zów ry -
tych lub po do bizn – w.4), co w an ty ty pie ozna cza ja ką kol wiek
rzecz, któ rej czło wiek się po świę ca. Przede wszyst kim na le żą
tu: ubó stwia ne ko ściel ne kre da wy zna nio we i ulu bio ne teo rie
jed no stek i grup, ta kie jak ewo lu cja, wyż szy kry ty cyzm, ate izm,
agno sty cyzm, ma te ria lizm, pan te izm, de izm, prze sie waw cze błę -
dy w Świąt ni cy, na Dzie dziń cu i w mie ście oraz błę dy na te mat
Ty siąc le cia, a szcze gól nie Ma łe go Okre su. Mo gą ni mi tak że być
sztu ka, na uka, li te ra tu ra, edu ka cja, po li ty ka itp., lub po sia dło ści,
przy ja cie le, krew ni, przy wód cy, seks, sek ciar stwo, czy li krót ko
mó wiąc, każ da rzecz, któ rej ktoś kła nia się z umi ło wa niem (kła -
niać się – w.5) i któ ra jest in na niż Pan, nie za leż nie od te go, czy
są to rze czy du cho we (na nie bie w gó rze), czy ziem skie (na zie -
mi ni sko), czy grzesz ne (w wo dach [mo rzu – bunt i bun tow ni cy
prze ciw ko spra wie dli wo ści]). Rze czy te, po sta wio ne na miej scu
Bo ga (kła niał się... słu żył), wzbu dza ją w Nim gor li wość do wy -
wyż sze nia Sie bie przed ry wa la mi (za zdro sny, a do słow nie: żar -
li wy, gor li wy). Bóg ka rze ta kie i in ne grze chy, szcze gól nie przez
pra wo dzie dzi cze nia, a tak że in ny mi spo so ba mi, aż do trze cie go
i czwar te go po ko le nia Swych wro gów (na wie dza ją cy tych, któ -
rzy mnie nie na wi dzą), oka zu jąc mi ło sier dzie tym, któ rzy Go mi -
łu ją i są Mu po słusz ni (mi ło sier dzie... mnie mi łu ją, i strze gą przy -
ka zań mo ich – w.6). Oprócz wy żej po da nych za ka zów przy ka -
za nie to na ka zu je pod po rząd ko wa nie Pa nu wszyst kie go w na -
szych my ślach, mo ty wach, sło wach i czy nach, zwią za nych z rze -
cza mi, któ rych do ty czą. Bóg wy po wie dział to „sło wo” szcze gól -
nie przez ruch pa ru zyj ny i epi fa nicz ny, a bar dziej kon kret nie,
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przez li te ra tu rę i słow ne po tę pia nie wy żej wy mie nio nych rze czy,
np. wy kła dy br. Rus sel la zwią za ne z oba la niem kred wy zna nio -
wych, pi sma oby dwu Po słan ni ków i wy po wie dzi prze ciw ko
licz nym błę dom w trak cie ich po wsta wa nia w cza sie sze ściu
prze sie wań oraz udział w tym wie lu in nych z lu du praw dy.
W nie któ rych tych rze czach uczest ni czy li na wet uspra wie dli -
wie ni i po świę ce ni zwo len ni cy ko ścio łów no mi nal nych, po nie -
waż tak jak lud praw dy, bra li udział w ogła sza niu za ka zu kła nia -
nia się fi zycz nym rze czom, na przy kład po sia dło ściom.

(7) Trze cie sło wo, ogól nie mó wiąc, po tę pia nie wła ści we uży -
wa nie imie nia Bo ga (nie bierz imie nia... nada rem no – w.7), tzn. Bo -
skie go imie nia, na tu ry, cha rak te ru, re pu ta cji, na uk, urzę do we go
au to ry te tu i czci. Od by wa się to przez prze kli na nie, przy się ga nie
i krzy wo przy się stwo przy uży ciu Je go imie nia, bluź nie nie Je go
imie niu, po da wa nie fał szy wych na uk na je go te mat, upra wia nie
cza rów przy po mo cy Je go imie nia, lek ko myśl ne trak to wa nie
i gwał ce nie wa run ków po świę ce nia. W po zy tyw nym zna cze niu
„sło wo” to na ka zu je praw dzi we, peł ne czci, wia ry, na dziei, mi ło -
ści i po słu szeń stwa uży wa nie Bo skie go imie nia oraz wier ność na -
szym ślu bom po świę ce nia. Ta kie po le ce nia zo sta ły w an ty ty pie po -
da ne przez li te ra tu rę praw dy oraz ka za nia, mię dzy in ny mi na te -
mat bez boż no ści, prze kli na nia, krzy wo przy się stwa, bluź nie nia,
fał szy wych dok tryn, cza rów i lek ko myśl ne go uży wa nia Bo skie go
imie nia, jak rów nież w pi smach i na ukach człon ków ko ścio łów no -
mi nal nych, przez ujaw nia nie krzy wo przy się stwa w są dach, wy -
po wie dzi prze ciw prak ty ko wa niu spi ry ty zmu i okul ty zmu oraz
pro te sto wa nie prze ciw ko ślu bom wy świę ce nia dla sek ciar stwa.
Bóg oczy wi ście ka rał i na dal bę dzie ka rał wszel kie nad uży cia Je -
go świę te go imie nia. Czwar te „sło wo” za ka zu je nie po ko ju zwią -
za ne go z grze chem i prze kleń stwem (sześć dni bę dziesz... wy ko -
ny wał wszel ką swo ją pra cę – w.9) i na ka zu je od po czy nek od nich
(dzień od pocz nie nia [sa bat], abyś go świę cił – w.8). Dla lu du Bo -
że go Wie ku Ewan ge lii za kaz ten w za sa dzie za bra nia ży cia w grze -
chu, jak gdy by znaj do wał się on pod prze kleń stwem, we wzdy -
cha niu i mo zo le, utrzy my wa niu spo łecz no ści z ro dza jem ludz kim
znaj du ją cym się pod prze kleń stwem, w trwo dze przed rze czy wi -
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stym lub uro jo nym (wiecz ne mę ki) gnie wem Bo ga oraz w stra chu
przed sza ta nem i skut ka mi prze kleń stwa. Na ka zu je na to miast
ko rzy sta nie z od po czyn ku wia ry w po ko ju z Bo giem w od nie sie -
niu do od pusz cze nia ich grze chów, przy pi sa nia im spra wie dli wo -
ści Chry stu sa i spo łecz no ści Bo ga z ni mi.

(8) Ozna cza to, że ma ją uznać, iż otrzy ma li już wszyst kie ty -
siąc let nie bło go sła wień stwa i już ży ją po za Ma łym Okre sem
w ludz kiej do sko na ło ści. Ozna cza to rów nież, że po sia da ją po -
kój Bo ży strze gą cy ich serc i umy słów. Jest to ich an ty ty picz ny sa -
bat prze strze ga ny każ de go dnia ty go dnia przez ca łe ży cie. Dla
kla sy re sty tu cyj nej ozna cza to, że ma ją od po czy wać w wol no ści
Ty siąc le cia od pra cy i mo zo łu grze chu oraz prze kleń stwa, ra du -
jąc się wciąż ro sną cy mi bło go sła wień stwa mi fi zycz nej, umy sło -
wej, ar ty stycz nej, mo ral nej i re li gij nej re sty tu cji oraz po ko nu jąc
grzech i prak ty ku jąc spra wie dli wość. Wszyst ko, czym obec nie
jest lud Pa na, a re sty tu cjo ni ści bę dą w przy szło ści, ma być utrzy -
my wa ne w od po czyn ku sa ba tu przez każ dą z tych klas (nie bę -
dziesz wy ko ny wał żad nej pra cy... ani gość twój, któ ry jest w bra -
mach two ich – w.10). Bóg po da je tu taj (2 Moj. 20:11) sześć twór -
czych dni Swej pra cy i Swój sa bat (przez sześć dni stwo rzył Pan
nie bo i zie mię... i od po czął dnia siód me go... bło go sła wił Pan
dzień od pocz nie nia – w.11), a w 5 Moj. 5:15 wy mie nia wy zwo -
le nie Izra ela z nie wo li egip skiej – typ wy zwo le nia z kró le stwa
sza ta na – ja ko po wód prze strze ga nia sa ba tu. Sześć dni pra cy
jest ty pem uży wa nia przez Bo ga przez sześć ty siąc let nich dni
spo so bów, środ ków i na rzę dzi Swe go przed ty siąc let nie go pla nu,
na to miast siód my dzień jest ty pem Je go od po czyn ku siód me go
ty siąc let nie go dnia, po za koń cze niu dzie ła sze ściu ty siąc let nich
dni. W in nym miej scu przed sta wi li śmy od po wied nie czyn no ści
Bo ga w sze ściu an ty ty picz nych twór czych dniach. Bóg prze ka -
zał to sło wo przez dru ko wa ne i ust ne na uki na te mat upad ku,
prze kleń stwa, do zwo le nia zła, sta nu śmier ci, oku pu, uspra wie -
dli wie nia – obec nie przez wia rę, a póź niej przez uczyn ki – po -
świę ce nia, re sty tu cji. Wszyst kie te na uki wy szły z krę gu praw dy,
a nie któ re z nich by ły przed sta wia ne przez uspra wie dli wio nych
i po świę co nych w ko ście le no mi nal nym. Wi dzi my za tem, że
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pierw sza ta bli ca Za ko nu jest ty pem mi ło ści obo wiąz ko wej do Bo -
ga w Ty siąc le ciu, cho ciaż za sa dy ta kiej mi ło ści obo wiąz ko wej
oprócz an ty ty pu do ty czą wszyst kich Bo skich mo ral nie wol nych
istot i ja ko ta kie sto su ją się do lu du Bo że go Wie ku Ewan ge lii. Wi -
dzi my tak że w ja ki spo sób – ja ki mi środ ka mi – Bóg wy po wie -
dział te sło wa w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii do przy szłych re sty tu -
cjo ni stów. Po wo dem, dla któ re go my chrze ści ja nie nie pod le ga -
my ży dow skie mu sa ba to wi jest to, że ni gdy nie był nam da ny
i ni gdy nie był czę ścią na tu ral ne go pra wa spra wie dli wo ści, za -
szcze pio ne go w ser cu Ada ma i Ewy i prze ka zy wa ne go dzie -
dzicz nie ca łej ludz kiej ro dzi nie. Ra zem z po zo sta ły mi dzie wię cio -
ma pra wa mi był on da ny tyl ko Ży dom (2 Moj. 34:28; 5 Moj. 4:13;
5:2,3). Gdy zwo len ni cy świę to wa nia dnia siód me go upie ra ją się,
że jest on czę ścią mo ral ne go pra wa i ja ko ta ki obo wią zu je wszyst -
kich lu dzi, od po wia da my że co kol wiek w dzie się ciu przy ka za -
niach by ło pra wem mo ral nym, nie by ło nim dla te go, że jest
w dzie się ciu przy ka za niach, ale dla te go, że jest czę ścią pra wa wy -
pi sa ne go na ser cu Ada ma, a przy ka za nie do ty czą ce sa ba tu nie
by ło da ne Ada mo wi i dla te go nie obo wią zu je wszyst kich lu dzi,
lecz tyl ko Ży dów, któ rym je dy nie zo sta ło udzie lo ne. Nie jest
ono czę ścią pra wa mo ral ne go, lecz pra wa ty picz ne go (Kol.
2:16,17; Gal. 4:9-11). A za tem chrze ści ja nie mu nie pod le ga ją
(Rzym. 14:5,6). Chrze ści ja nie z Ży dów przez przyj ście do Chry -
stu sa są uwal nia ni od Moj że sza (Rzym. 7:1-7). To, że św. Pa weł
w Rzym. 7:1-7 miał na my śli Przy mie rze Za ko nu, ze środ ko wa -
ne w dzie się ciu przy ka za niach, jest oczy wi ste z wer se tu 7, któ -
ry przy ta cza dzie sią te przy ka za nie ja ko to za war te w pra wie,
o któ rym mó wi. Gal. 2-4 jest peł nym do wo dem na to, że chrze -
ści ja nie nie znaj du ją się pod pra wem dzie się ciu przy ka zań, lecz
w na tu ral ny spo sób pod le ga ją mo ral ne mu pra wu wy pi sa ne mu
na ser cu Ada ma.

(9) Prze cho dzi my te raz do dru giej ta bli cy Za ko nu, któ ra dla
świa ta w Ty siąc le ciu sym bo li zu je mi łość obo wiąz ko wą do bliź -
nie go, choć z punk tu wi dze nia spra wie dli wo ści, jej za sa dy – lecz
nie ja ko an ty typ – ma ją uni wer sal ne za sto so wa nie. Naj pierw
zba da my jej pierw sze, a w ko lej no ści pią te sło wo. Za sa da ta na -
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ka zu je nam czcić (czcij – w.12) Bo ga ja ko na sze go Oj ca, a Przy -
mie rze Po twier dzo ne Przy się gą ja ko na szą Mat kę (oj ca i mat kę).
Ozna cza ona rów nież, że po win ni śmy mi ło wać ich ja ko ta kich,
ufać, słu żyć i być im po słusz ni. Z ludz kie go punk tu wi dze nia za -
sa da ta ozna cza, że po win ni śmy czcić, mi ło wać, ufać, słu żyć i być
po słusz ni na szym ziem skim ro dzi com oraz tym, któ rzy są
nad na mi – wład com, na uczy cie lom, pra co daw com itp., oraz
prze strze ga przed prze ciw ną po sta wą, tak jak spra wie dli wość
wy ma ga te go od wszyst kich lu dzi. W an ty ty pie sło wo to na ka -
zu je kla sie re sty tu cyj nej czcić, mi ło wać, ufać, słu żyć i być po słusz -
ną Je zu so wi ja ko Oj cu, Ko ścio ło wi ja ko Mat ce oraz Sta ro żyt nym
i Mło do cia nym God nym i Wiel kiej Kom pa nii ja ko swym wład -
com, na uczy cie lom itp. oraz prze strze ga przed prze ciw ną po sta -
wą. W Pa ru zji i Epi fa nii Bóg wy po wia da i przez po zo sta łą część
okre su Epi fa nii na dal bę dzie wy po wia dał to sło wo przez Swój
lud w praw dzie i w ko ście le no mi nal nym, przez ro dzi ców, pra -
co daw ców i na uczy cie li, przez usta wo daw cze, wy ko naw cze i są -
dow ni cze or ga ny w pań stwie, ga ze ty, cza so pi sma, za kła dy i in -
sty tu cje wy cho waw cze, któ re sze ro ko in for mu ją o na ka zach i za -
ka zach. Tym, któ rzy go prze strze ga ją, obie cu je ono po myśl ność
(że by ci się do brze dzia ło – 5 Moj. 5:16) i dłu gie ży cie (prze dłu -
żo ne). Szó ste sło wo swym za ka zem (nie bę dziesz za bi jał – w.13)
za bra nia czy nie nia ja kiej kol wiek szko dy cia łu, umy sło wi i ser cu
– na sze mu i na szych bliź nich; wy pły wa z nie go na kaz, by w mia -
rę na szych moż li wo ści oraz na szych wła snych i in nych po trzeb
pra gnąć i czy nić so bie oraz na szym bliź nim do bro w od nie sie niu
do cia ła, ser ca i umy słu. Bóg po da je za ka zy te go sło wa przez hi -
sto rie mor derstw, sa mo bójstw, pro ce sów le gi sla cyj nych, wy ko -
naw czych i są do wych, przez hi sto rie okru cieństw, uci sku, za nie -
dby wa nia, obo jęt no ści na po trze by in nych, nie spra wie dli wych
wo jen itp. Bóg ob wiesz cza treść szó ste go sło wa przez hi sto rie ru -
chów i in sty tu cji mi ło sier dzia i do bro czyn no ści, przez roz gła -
sza nie mi ło sier nych i do bro czyn nych ak tów osób pry wat nych
oraz państw i od no śne na uki Swe go lu du w Ba bi lo nie i po za nim,
jak rów nież przez dru ko wa ne i ust ne wy po wie dzi szla chet nych
lu dzi te go świa ta.
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(10) Za ka zy i wy ni ka ją ce z nich na ka zy siód me go sło wa ja ko
za sa da do ty czą wszyst kich lu dzi w spra wach sek su al nych (nie bę -
dziesz cu dzo ło żył – w.14). Tym, któ rzy pod le ga ją Przy mie rzu Po -
twier dzo ne mu Przy się gą je go za sa da za bra nia wszel kie go uczest -
nic twa w związ ku, sto wa rzy sze niu czy po ło wicz nym sto wa rzy -
sze niu z pań stwem i ko ścio łem oraz bra nia udzia łu we współ pra -
cy z ba bi loń ski mi in sty tu cja mi. Dla re sty tu cjo ni stów na Wiek Ty -
siąc le cia je go an ty typ za ka zu je ja kich kol wiek tę sk not do po now -
ne go łą cze nia się z in sty tu cja mi znisz czo ne go kró le stwa sza ta -
na lub in ny mi od tych, ja kie usta no wi Kró le stwo Ty siąc le cia,
a w Ma łym Okre sie ja kich kol wiek związ ków z in sty tu cja mi, ru -
cha mi i sto wa rzy sze nia mi, ja kie sza tan wów czas za ło ży lub bę dzie
pró bo wał za ło żyć. Dla wszyst kich lu dzi wy ni ka z nie go na kaz
po zo sta wa nia w czy sto ści i za chę ca nia do te go in nych, dla mał żon -
ków po zo sta wa nie wier ny mi so bie i za chę ca nie do ta kiej wier no -
ści in nych. Ozna cza ono rów nież, że mał żon ko wie po win ni speł -
niać wszyst kie obo wiąz ki wy ni ka ją ce z mał żeń skich ślu bów, jak
wza jem na mi łość, sza cu nek, po moc, za ufa nie i wza jem ne za do wa -
la nie sie bie; do ty czy też obo wiąz ków mę ża wo bec żo ny, np.
zwierzch nic twa i po mo cy, oraz obo wiąz ków żo ny wo bec mę ża,
np. po słu szeń stwa i tro ski. Dla znaj du ją cych się pod Przy mie -
rzem Po twier dzo nym Przy się gą ozna cza to wier ność Chry stu so -
wi i odłą cze nie się od wszyst kich rze czy nie sprzy ja ją cych ta kiej
wier no ści, a dla re sty tu cjo ni stów an ty typ te go sło wa ozna cza
wier ność wszyst kim ty siąc let nim za rzą dze niom kla sy Chry stu sa.
W Pa ru zji i Epi fa nii za ka zy te go sło wa są po da wa ne przez ujaw -
nia nie nie wier no ści mał żeń skiej, spo łecz ne go zła, nie czy sto ści
osób nie bę dą cych w związ ku mał żeń skim, przez od po wied nie
usta wo daw cze, wy ko naw cze i są do we dzia ła nia wo bec ta kich
prze ja wów zła, przez pra sę, z am bo ny, es tra dy oraz przez kru cja -
ty prze ciw ko nie mo ral no ści. Po świę ce ni w Ba bi lo nie i po za nim
wy po wia da ją ten za kaz sło wem dru ko wa nym i mó wio nym, gdy
lud Pa na de ma sku je i pro te stu je prze ciw ko unii, sto wa rzy sze niu
i czę ścio we mu sto wa rzy sza niu się pań stwa i ko ścio ła oraz łą cze -
niu i współ pra cy jed no stek z sym bo licz ny mi nie rząd ni ca mi Ba bi -
lo nu i in ny mi ba bi loń ski mi in sty tu cja mi. Wy żej wy mie nio ne czyn -
ni ki przez za ka zy jed no cze śnie bro ni ły li te ral nej czy sto ści i wier -
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no ści wszyst kim obo wiąz kom mał żeń skim. Rów nież i tu taj dał się
sły szeć głos lu du Bo że go w praw dzie i po za nią, szcze gól nie głos
za rę czo nej Pan ny, po zo sta ją cej w cno cie i czy sto ści, z da la od ja -
kich kol wiek związ ków świec kich i ko ściel nych, w go to wo ści zo -
sta nia Ob lu bie ni cą Chry stu sa – głos bro nią cy roz dzie le nia ko ścio -
ła od pań stwa.

(11) Ósme sło wo w swo ich za ka zach za bra nia wszel kiej nie -
uczci wo ści w sto sun ku do in te re sów i praw wła sno ści bliź nie go,
ta kich jak kra dzież, ra bu nek, wy łu dza nie, oszu stwo, de frau da -
cja, drob ne kra dzie że, gra bież, pi rac two, spe ku la cja, wła ma nia,
zdzier stwo, szan taż, po ry wa nie itp. (nie bę dziesz kradł – w.15).
Za war ty w tym na kaz zo bo wią zu je do chro nie nia, po ma ga nia,
wspie ra nia i do ra dza nia bliź nie mu w in te re sach i po sia dło ściach,
a w ra zie po trze by, w mia rę moż li wo ści, do przyj ścia z po mo cą,
przy jaź nią, ra dą, ulgą, le kar stwem i po życz ką. Ta kie są za ka zy
i na ka zy dla zwy kłe go czło wie ka. Dla lu du Pa na za sa da te go sło -
wa za bra nia czy nie nia wy żej wy mie nio nych nie uczci wych rze -
czy w spra wach re li gij nych, np. oszu ki wa nia, okra da nia itp. in -
nych z praw dy, nie biań skich uczuć, no wej wo li, łask, spo sob no -
ści służ by, przy wi le jów cier pie nia dla praw dy, nisz cze nia ich re -
pu ta cji itp. Za ka zy te go sło wa by ły po waż nie na ru sza ne przez
wiel kie pa pie stwo w okre sie ciem nych wie ków oraz przez ma łe
pa pie stwo w ca łym okre sie je go dzia łal no ści, a szcze gól nie
w 1917 ro ku. Na kaz te go sło wa jest wy peł nia ny wów czas, gdy
za bez pie cza my po trze by na szych bra ci co do praw dy, nie biań -
skich uczuć, łask, spo sob no ści i urzę dów służ by i cier pie nia dla
Chry stu sa, świad cze nia świa tu o prze zwy cię ża niu grze chu, prak -
ty ko wa nia spra wie dli wo ści, ofe ro wa nia po ku ty, wia ry i Kró le -
stwa. Dla świa ta w Ty siąc le ciu an ty typ za ka zów te go sło wa ozna -
czać bę dzie po wstrzy my wa nie się od wza jem ne go oszu ki wa -
nia, okra da nia itp. z praw dy, spra wie dli wo ści i spo sob no ści służ -
by, a je go na ka zem bę dzie po ma ga nie w ich zdo by wa niu. W Pa -
ru zji i Epi fa nii za ka zy te go sło wa przy cho dzą od Bo ga przez Je -
go lud w praw dzie i po za nią, świad czą cy prze ciw ko ca łej li ście
wy żej wy mie nio nych rze czy, któ re są po gwał ce niem tych za ka -
zów. Bo ski głos był rów nież sły sza ny przez ujaw nia nie ko rup cji
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wśród sę dziów i po li ty ków, prze kup stwa, oszustw w han dlu
zie mią, trwo nie nia fun du szy pań stwo wych, oszustw gieł do -
wych, roz wad nia nia ka pi ta łu i ma ni pu lo wa nia nim, spe ku la cji,
nie uczci wej kon ku ren cji, pod sta wia nia to wa rów o niż szej ja ko -
ści za lep sze, fał szo wa nia, wy mu sza nia pie nię dzy przez po sia da -
czy, nie uczci wo ści urzęd ni ków ban ko wych, firm ubez pie cze -
nio wych, związ ków za wo do wych i tru stów, ła pow nic twa, uchy -
la nia się od pła ce nia po dat ków, wy zy sku ro bot ni ków, złe go
opła ca nia pra cow ni ków, oszu ki wa nia i okra da nia pra co daw -
ców, wy ko rzy sty wa nia bied nych i sła bych itd. Ta kie ujaw nia nie
by ło do ko ny wa ne przez au to rów ta kich jak Law son, Tar bell,
Ste phens itp., przez wy kła dow ców i pro fe sjo nal nych agi ta to -
rów, ga ze ty i cza so pi sma, urzęd ni ków le gi sla cyj nych, wy ko naw -
czych i są do wych, po li ty ków i re for ma to rów. Wie lu z nich po ru -
sza ło na ka zo we aspek ty te go sło wa z punk tu wi dze nia życz li wo -
ści i do bro czyn no ści, przez two rze nie szpi ta li, schro nisk, przy tuł -
ków, po ży czek o ni skiej lub ze ro wej sto pie pro cen to wej, ulg
w płat no ściach dla za słu gu ją cych na to bied nych, przed się wzięć
bu dow la nych itp. Szcze gól nie lud Bo ży w praw dzie i po za nią
wska zy wał na uczci wość i fi lan tro pię oraz re li gij ne do bro dziej -
stwa, ja kich oni sa mi i świat po win ni udzie lać po trze bu ją cym.

(12) Dzie wią te sło wo do ty czy mó wie nia o na szych bliź nich.
Za ka zu je fał szy we go przed sta wia nia bliź nie go, mó wie nia o nim
nie po chleb nych rze czy – fał szy wych i praw dzi wych – pod wa ża -
nia je go do bre go imie nia, złych do my słów i po dej rze wa nia go,
wy po wia da ne go słow nie lub nie (nie bę dziesz mó wił świa dec -
twa fał szy we go – w.16). Wy pły wa ją cy z te go na kaz zo bo wią zu -
je nas do mó wie nia o nim po chleb nych rze czy, bro nie nia go
przed złym przed sta wia niem, wy sta wia nia mu do brej opi nii,
jak naj lep sze go in ter pre to wa nia je go mo ty wów, słów i czy nów,
wia ry w do bre rze czy na je go te mat itp. Za sa da te go za ry su spra -
wie dli wo ści, jak wszyst kie in ne jej za sa dy, obo wią zu je wszyst -
kie Bo skie mo ral nie wol ne isto ty, cho ciaż an ty typ te go na ka zu,
jak wszyst kich z po zo sta łych dzie się ciu słów, obo wią zu je tyl ko
kla sę re sty tu cyj ną w Ty siąc le ciu. W Pa ru zji i Epi fa nii sło wo to jest
oczy wi ście po da wa ne przez Bo ga po przez wie le na rzę dzi
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i na wie le spo so bów. Szcze gól nie dwaj Po słan ni cy świad czą
prze ciw ko oszczer stwom i fał szy wym świa dec twom, or ga ny
usta wo daw cze wy da ją prze ciw ko nim pra wa, sę dzio wie na kła -
da ją za nie wy so kie grzyw ny. Ci, któ rzy świad czy li fał szy wie, są
przez sę dziów ska zy wa ni na wię zie nie za krzy wo przy się stwo,
a pro ku ra to rzy słow nie ich ata ku ją. Ob ja wia ni są plot ka rze i zło -
dzie je re pu ta cji. Po ich zde ma sko wa niu kłam cy po zo sta ją w wiel -
kiej po gar dzie. Lud Bo ży w praw dzie i po za nią gło si o mó wie -
niu je dy nie praw dzi wych po chleb nych rze czy o in nych, obro nie
ata ko wa nej re pu ta cji, wy sta wia niu in nym do brej opi nii i po zy -
tyw nym in ter pre to wa niu ich mo ty wów, słów i czy nów. W ten
spo sób sło wo to jest wy da wa ne w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii.

(13) Na ko niec prze cho dzi my do sło wa dzie sią te go. Za bra nia
ono nie spra wie dli we go po żą da nia cze go kol wiek na le żą ce go
do bliź nie go. Są ta kie rze czy, któ rych nie mo że my po żą dać bez
grze chu, np. je go żo ny, lecz są też ta kie, któ rych mo że my po żą -
dać, je śli jest to zgod ne z je go wo lą, np.: mo że my pra gnąć ku pić
je go dom, wo ła lub osła czy ja ką kol wiek in ną na le żą cą do nie go
rzecz, któ ra jest na sprze daż lub któ rą chce on sprze dać; je śli tak
jed nak nie jest, na sze po żą da nie jej by ło by nie spra wie dli we.
Mo że my rów nież pra gnąć zdo być je go pra cow ni ka, je śli on wy -
ra ża na to zgo dę. Je śli nie, nie wła ści wym jest trwa nie przy tym
pra gnie niu, po nie waż by ło by to chci wo ścią, któ ra jest nie spra -
wie dli wym po żą da niem te go, co na le ży do bliź nie go. Chci wość
czę sto pro wa dzi do mor der stwa, cu dzo łó stwa, kra dzie ży, za -
zdro ści i fał szy we go świad cze nia, co po ka zu je przy pa dek Acha -
ba, Je za be li i Na bo ta; uwła cza ona rów nież Pa nu i na szym
zwierzch ni kom. Chci wość w sto sun ku do bliź nie go jest za ka za -
na w in te re sach, przy wi le jach oby wa tel skich i re li gij nych, urzę -
dach, sta no wi skach, za szczy tach itp., te raz i w Ty siąc le ciu. Sło -
wo to za bra nia ja kie go kol wiek nie spra wie dli we go po żą da nia
wła sno ści bliź nie go. Sło wo to na ka zu je jed no cze śnie wspa nia ło -
myśl ność wo bec in nych, ra do wa nie się z ich po myśl no ści, przy -
wi le jów, urzę dów, za szczy tów i sta no wisk, za chę ca nie ich żon
i sług do wier no ści im oraz po ma ga nie im sło wem i czy nem
w po myśl nym kształ to wa niu ich spraw te raz i w Ty siąc le ciu.
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Spo so by i na rzę dzia, przez któ re Bóg wy po wia da to sło wo, są ty -
mi sa my mi, któ re po ka za li śmy wy żej w związ ku ze sło wa mi
od pią te go do dzie wią te go włącz nie, po nie waż wszyst kie te spo -
so by i na rzę dzia przez sto sow ne po ucze nia do wo dzą, że wszy -
scy, w tej czy in nej for mie prze kra cza ją cy te za ka zy, naj pierw by -
li win ni chci wo ści. Na sza krót ka ana li za za sad i an ty ty pów tych
dzie się ciu słów po ka zu je, jak wspa nia łym pra wem spra wie dli -
wo ści są te za sa dy i an ty ty py, po nie waż obej mu ją wszyst kie
obo wiąz ki Bo skich stwo rzeń wo bec Nie go i wza jem nie wo bec
sie bie; po twier dza ją one za tem, że Bi blia w na ukach do ty czą cych
mi ło ści obo wiąz ko wej jest na tchnio na przez Bo ga.

(14) W okre sie Pa ru zji i Epi fa nii praw dzi wy i przy szły lud
Bo ży (wszy stek lud – w.18) jest świad kiem wy stę pu ją cych kon -
tro wer sji (gro mów), bły sków praw dy (bły ska wic), ogła sza nia
prawd świec kich i re li gij nych, po cho dzą ce go od Pa na (gło su trą -
by), oraz wiel kie go uci sku, wy wo ła ne go usta na wia niem Kró le -
stwa (dy mią cej gó ry). Wi dząc te rze czy (wi dząc to lud) i chcąc
unik nąć tych wa run ków, lu dzie w swym umy śle i ser cu po dej -
mu ją wy sił ki w ce lu od da le nia się od Kró le stwa z je go za sa da -
mi, du chem i dzia ła nia mi. Od da la ich na przy kład ujaw nia nie
zła, woj na świa to wa w jej dwóch fa zach z gło dem i epi de mia -
mi, od da li ich re wo lu cja i anar chia wraz z gło dem i epi de mia -
mi, na ród izra el ski od da la I fa za uci sku Ja ku ba (przy naj mniej
w la tach 1881-1954), i na pe wien czas to sa mo uczy ni je go II fa -
za (cof nę li się). Wszy scy przez dłu gi czas po zo sta ną w tak od -
da lo nej po sta wie (sta nę li z da le ka). Swy mi czy na mi i po sta wą
bła ga ją i na dal bę dą bła gać Je zu sa, by w Swym mi ło sier dziu za -
jął się ni mi (mów ty z na mi – w.19), obie cu jąc słu chać Go (bę -
dzie my słu chać); czy na mi i po sta wą bła ga ją i na dal bę dą bła gać,
by Bóg nie zaj mo wał się ni mi z punk tu wi dze nia spra wie dli wo -
ści (niech nie mó wi do nas Bóg), po nie waż oba wia ją się, że
gdy by dłu żej to ro bił, wszy scy z nich zgi nę li by (by śmy nie po -
mar li; Mat. 24:21,22). Nie któ rzy już po pro si li o te rze czy, znacz -
nie więk sza licz ba lu dzi uczy ni to wte dy, gdy na ra stać bę dzie
zło te go dnia gnie wu, a gdy osią gnie ono punkt kul mi na cyj ny,
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uczy nią to wszy scy. Zbli ża jąc się do tych bła ga ją cych w ich sta -
nie od da le nia, Je zus za chę ca i osta tecz nie za chę ci ich wszyst -
kich, by się nie ba li (nie bój cie się – w.20); czy ni to uświa da mia -
jąc im co raz bar dziej fakt, że Bóg oso bi ście pra gnie ich wy pró -
bo wać (aby was do świad czył Bóg) i przez nie przy ja zne do -
świad cze nia Pa ru zji i Epi fa nii przy go to wać ich na roz wi nię cie
w ich umy śle i ser cu od po wied niej czci dla Nie go (że by bo jaźń
je go by ła przed ob li czem wa szym), by w ten spo sób by li po -
wstrzy my wa ni od grze chu (by ście nie grze szy li). Lecz przez
dłu gi czas strach lu dzi utrzy ma ich w po sta wie od da le nia (stał
lud z da le ka – w.21), pod czas gdy kla sa Chry stu sa w cie le,
w mia rę upły wu cza su, w swym ser cu i umy śle sta le przy bli ża
się do Bo ga (Moj żesz przy stą pił), wśród uci sku bę dą ce go wy ni -
kiem zwra ca nia przez Bo ga uwa gi na wa run ki w świe cie
(do ciem nej mgły, w któ rej był Bóg). Je ho wa na ka zu je kla sie
Chry stu sa (rzekł do Moj że sza – w.22), by gło si ła lu dziom (po -
wiesz sy nom izra el skim), że do świad cza li, do świad cza ją i bę dą
do świad czać (wi dzie li) te go, że Bóg zaj mu je się ni mi w spra wie -
dli wo ści cza su gnie wu (mó wił do was), przez two rzą ce się po -
za za sło ną (z nie ba) du cho we wła dze Ty siąc le cia.

(15) Na stę pu ją ce obec nie po le ce nia aż do 2 Moj. 23:19, choć
są ty pem obo wiąz ków No we go Przy mie rza, rów nie do brze
mo gą być na zwa ne ty pa mi spraw do ty czą cych lu du Bo że go Pa -
ru zji i Epi fa nii, po nie waż jest on zwią za ny z No wym Przy mie -
rzem: nie któ rzy ja ko czę ści kla sy Chry stu sa, in ni ja ko ich szcze -
gól ni po moc ni cy – jed ni ja ko Po śred nik, Ka płan, Pro rok, Sę dzia
itp., dru dzy ja ko Le wi ci itp. Po nie waż ty py te w za sa dzie do ty -
czą tych klas, bę dzie my o nich mó wić ja ko o ty pach, nie ma jąc
na my śli, że Ma lucz kie Stad ko i Wiel ka Kom pa nia są pod No -
wym Przy mie rzem. Te raz na stę pu ją pew ne po le ce nia (w.23-26)
po da ne w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii. W tych dwóch okre sach
Pan na ka zu je Swe mu lu do wi Pa ru zji i Epi fa nii, a po przez nich
przy szłe mu lu do wi Ty siąc le cia, by nie słu żył Bo gu two rze niem
bóstw wy zna nio wych (nie bę dzie cie czy nić przy mnie bo gów
– w.23), choć po zor nie mo gą się one wy da wać praw dzi we
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(srebr ne) i po zor nie Bo skie (zło te). Jest to za kaz dla bra ci, któ -
rzy obec nie two rzą no we na uki ja ko praw dzi we i po cho dzą ce
od Bo ga, za kaz zlek ce wa żo ny przez sześć klas prze sie wa czy
i in nych. Wy pły wa z nie go za le ce nie, by trzy mać się na uk Bo -
ga da nych przez Je zu sa, a nie żad nych in nych. W Ty siąc le ciu
za kaz ten bę dzie do ty czył two rze nia przez lu dzi „no we go świa -
tła” i na ka zy wał przy ję cie na uk Bo ga po da wa nych przez Chry -
stu sa za po śred nic twem Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God -
nych. Na stęp nie Bóg na ka zu je, by czło wie czeń stwo kla sy Chry -
stu sa by ło Bo skim oł ta rzem (oł tarz uczy nisz mi – w.24), jesz cze
gdy kla sa ta znaj du je się w cie le (oł tarz z zie mi), oraz by ofia ro -
wa ne by ły na nim do wo dy przy ję cia przez Bo ga ofia ry Je zu sa
(ca ło pa le nie) oraz ślu by po świę ce nia (ofia ry spo koj ne) bra ci
(owiec), god ne przy ję cia dzię ki za słu dze Je zu sa (wo ły). Mia ło to
do ty czyć każ de go sta nu lu du Bo że go (na któ rym kol wiek miej -
scu) w zgo dzie z Bo skim sło wem i cha rak te rem (pa miąt kę uczy -
nię imie nia me go; do słow nie: gdzie spra wiam, że mo je imię jest pa -
mię ta ne, ja ko Bo ski wa ru nek przy bli że nia się i bło go sła wie nia Je -
go lu du – przyj dę i bę dę bło go sła wił). Oł tarz z zie mi jest ty pem
nie sta łe go sta nu człon ków Oł ta rza, tzn. czło wie czeń stwa kla sy
Chry stu sa w cie le, któ re jest mniej lub bar dziej zmien ne (po nie -
waż je go człon ko wie mo gą utra cić swo je sta no wi sko, i nie któ -
rzy już je utra ci li); na to miast oł tarz z ka mie ni (oł tarz ka mien ny
– w.25) wy da je się re pre zen to wać czło wie czeń stwo kla sy Chry -
stu sa ja ko trwa ły stan człon ków Oł ta rza, nie ro ze rwal nie zwią -
za nych z Oł ta rzem – jest to za tem Oł tarz Ty siąc le cia. Oł tarz ten
po wi nien być przy ję ty przez ży ją cych w Ty siąc le ciu ta kim, ja -
kim uczy ni go Bóg: nie wol no im pró bo wać kształ to wać go ich
wła sny mi błęd ny mi opi nia mi (nie bu duj go z cio sa ne go ka mie -
nia), po nie waż ta kie opi nie wpro wa dzo ne do te go oł ta rza (je -
śli byś że la zne na czy nie two je pod niósł nań), spla mi ły by go
(splu ga wisz go). Na stęp nie Bóg do da je ostat ni za kaz: by
w przy bli ża niu się do Chry stu sa ja ko Bo skie go Oł ta rza, czy to
w tym, czy w na stęp nym Wie ku, w ce lu zło że nia na nim ofiar -
ni czej służ by (wstę po wać do oł ta rza mo je go – w.26), w próż nej
am bi cji nie wy wyż szać się, się ga jąc po wła dze nie udzie lo ne
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przez Bo ga i pa nu jąc nad in ny mi (nie bę dziesz wstę po wał
po stop niach). Kto kol wiek czy ni to te raz czy w Ty siąc le ciu, po -
pa da w grzesz ne prak ty ki prze ciw ne Bo skim za rzą dze niom
i w fał szy we na uki prze ciw ne Bo skiej praw dzie, i ja ko ta ki bę -
dzie wy sta wio ny na wstyd (aby nie by ła od kry ta na gość two ja
przy nim). Jak że czę sto w Pa ru zji i Epi fa nii Bóg udzie la te go
ostrze że nia i jak że czę sto jest ono lek ce wa żo ne, pro wa dząc
do ujaw nie nia złych cech i fał szy wych na uk wi no waj cy. Tekst
ten pro po nu je coś prze ciw ne go: du cha sa mo po ni ża nia, ob ja -
wia ją ce go się w ofiar ni czej służ bie, któ ry w słusz nym cza sie
spo tka się z wy wyż sze niem przez Bo ga.

(16) Prze cho dzi my te raz do 2 Moj. 21, któ ra czę ścio wo do -
ty czy spraw Pa ru zji i Epi fa nii z po wo du Chry stu sa i Je go po -
moc ni ków Le wi tów, wpro wa dza ją cych w ży cie No we Przy -
mie rze, lecz nie bę dą cych pod nim; jest ona za tem w za sa dzie
ich ty pem ja ko ta kich, choć rów no cze śnie do ty czy spraw Ty -
siąc le cia. W na szym opi sie po da my za sto so wa nie tych ty pów,
któ re jest obec nie na cza sie, a nie za sto so wa nie na Ty siąc le cie,
któ re nie jest jesz cze na cza sie. Je zus i Ko ściół po za za sło ną
otrzy mu ją od Bo ga po le ce nie, by przed sta wia li obec ne mu lu do -
wi Bo że mu dok try ny, któ re w ty pie za war te są w 2 Moj. 21-
23:19 (są dy [dok try ny] przed sta wisz przed ob li czem ich – 2 Moj.
21:1). Nie któ re z nich na le żą wy łącz nie do Pa ru zji, nie któ re
wy łącz nie do Epi fa nii, a nie któ re do oby dwu okre sów. Wer se -
ty 2-6 ja ko ty py opi su ją do świad cze nia Wiel kiej Kom pa nii znaj -
du ją cej się w rę ku Aza ze la, grze chu i błę du. Je śli Aza zel, grzech
i błąd po sią dą (ku pią – w.2) no we stwo rze nie (He braj czy ka),
któ re sta je się ich nie wol ni kiem, bę dzie ono słu ży ło Aza ze lo wi,
grze cho wi i błę do wi (słu żyć ci bę dzie) tyl ko w cza sie je go złe -
go po stę po wa nia przy czę ścio wej sa mo wo li (sześć lat). Gdy
doj dzie ono do cza su oczysz cze nia, uzy ska wol ność od słu że -
nia Aza ze lo wi, grze cho wi i błę do wi, nie pła cąc im za to żad nej
ce ny (dar mo wol ny wyj dzie). Otrzy ma ta ką sa mą wol ność, ja -
ką po sia da ło przed jej utra tą, tzn., je śli no we stwo rze nie do sta -
ło się do nie wo li sa mo, bez zwo len ni ków (je śli sam tyl ko przy -
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szedł – w.3), od zy ska wol ność sa mo, bez zwo len ni ków (sam
odej dzie); ale je śli jest ono przy wód cą i w ten spo sób do sta ło się
w nie wo lę u Aza ze la, grze chu i błę du wraz ze zwo len ni ka mi (je -
śli by miał żo nę), wów czas je go zwo len ni cy od zy ska ją wol ność
wraz z nim (żo na je go z nim odej dzie).

(17) Lecz je śli Aza zel, grzech i błąd da ły mu zwo len ni ków (je -
śli mu pan je go dał żo nę – 4) i je śli przy ich po mo cy roz wi nę ło
ono re li gij ne ru chy (uro dzi ła mu sy nów) i zdo by ło wła dze urzę -
do we (cór ki), gdy oczy ści się z nie wo li Aza ze la, grze chu i błę du,
oni po zo sta ną w tej nie wo li (bę dą pa na je go). Dla przy kła du: Br.
Geo. Fi sher otrzy mał zwo len ni ków od Aza ze la, grze chu i błę du,
a ja ko piel grzym i wy daw ca za ło żył przy ich po mo cy róż ne ru -
chy oraz po sia dał wła dze urzę do we. W chwi li ze rwa nia z ru ther -
for dy zmem od szedł od służ by Aza ze lo wi, grze cho wi i błę do wi
w To wa rzy stwie bez tych zwo len ni ków, ru chów i urzę dów,
otrzy ma nych w okre sie słu że nia Aza ze lo wi, grze cho wi i błę do -
wi w To wa rzy stwie: opu ścił służ bę Aza ze lo wi tak, jak do niej
przy stą pił (sam tyl ko odej dzie). Lecz je śli ktoś swy mi czy na mi
i po sta wą cał ko wi tej sa mo wo li (je śli by rzekł nie wol nik – w.5) wy -
raź nie do wo dzi, że jest cał ko wi cie od da ny (mi łu je) Aza ze lo wi,
grze cho wi i błę do wi (pa na me go), swym zwo len ni kom (żo nę
mo ją) oraz ru chom i wła dzom (dzie ci [K.J.V.] mo je) i od ma wia
uwol nie nia się od nich przez oczysz cze nie sa me go sie bie (nie
wyj dę wol nym) – sza tan, grzech i błąd wpro wa dzą go w stan
otwar te go i ostre go sprze ci wu wo bec przy wód ców Ma lucz kie -
go Stad ka, któ rzy roz po zna ją go ja ko człon ka kla sy wtó rej śmier -
ci (przy wie dzie go pan do sę dziów – w.6), oraz od da dzą przy -
wód com (po sta wi go u drzwi) i zwo len ni kom (u po dwoi) Aza -
ze la, grze chu i błę du; przy wią żą (prze kłu je mu pan) go oni
do nich śmier tel nym błę dem (szy dłem) w je go zro zu mie niu
(ucho), ta kim jak za prze cza nie oku po wi czy udzia ło wi ko ścio ła
w ofie rze za grzech, i w ten spo sób na za wsze (na wie ki) bę dzie
im pod le gał (bę dzie mu nie wol ni kiem).

(18) Je śli dla ja kiejś ko rzy ści oso bi stej (je śli by kto sprze dał
– w.7) ktoś pod da je w nie wo lę swe wła dze urzę do we (cór kę
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swo ją, aby by ła nie wol ni cą) – jak uczy ni ła to więk szość Za rzą -
du i wie lu ich zwo len ni ków, któ rzy pod na ci skiem od da li kon -
tro lę nad To wa rzy stwem na rzecz J.F.R. i w na dziei po zy ska nia
zwo len ni ków To wa rzy stwa od mó wi li za kwe stio no wa nia w są -
dzie „praw nych” wy bie gów J.F.R. – gdy od zy ska wol ność z nie -
wo li Aza ze la, grze chu i błę du, wła dze te nie zo sta ną zwol nio -
ne z ta kiej nie wo li (nie wyj dzie), tak jak uwol nio ne bę dą uwi -
kła ne oso by (jak wy cho dzą nie wol ni cy). Ta kie wła dze są już
stra co ne przez utra cju szy ko ron, łącz nie z urzę da mi piel grzy -
mów, piel grzy mów po moc ni czych, star szych itp. Ci, któ rzy
stra ci li swe ko ro ny, już ni gdy nie od zy ska ją sto sow nych władz
Ma lucz kie go Stad ka, na wet je śli zo sta ną uwol nie ni od Aza ze -
la, grze chu i błę du. Je śli w ten spo sób sprze da ne wła dze
po przej ściu na rzecz ku pu ją ce go (któ ry się z nią za rę czył) sta -
ją mu się nie mi łe (nie spodo ba ła się w oczach pa na swe go),
mo gą z nich zre zy gno wać, sprze da jąc je za ce nę swej wol no ści
(niech po zwo li, aby ją od ku pio no). Przy kła dem są ci, któ rzy
jesz cze bę dąc w To wa rzy stwie, zwią za ni z je go urzę da mi,
wkrót ce mie li stać się stand fa sty sta mi. Oni za czę li być nie za do -
wo le ni z To wa rzy stwa, twier dząc, iż by ło ono prze wo dem
do Pas chy 1918 r., a od tąd prze sta ło nim być. Gdy uwol ni li się
od rze ko me go prze wo du, za ce nę tej wol no ści od da li swe wła -
dze w To wa rzy stwie po zo sta łym je go człon kom. Nie mo gą oni
jed nak mieć żad ne go pra wa od sprze da nia od no śnych władz in -
nej gru pie; dla te go stand fa sty ści nie mo gli od dać tych władz
P.B.I. czy któ rej kol wiek z an ty ty picz nych grup Ka aty tów (ob -
ce mu lu do wi nie bę dzie mógł jej sprze dać), a to z te go po wo -
du, że zdra dzi li prze wód (po nie waż zgrze szył – do słow nie:
po stą pił zdra dli wie – prze ciw ko niej). Gdy by ja kaś gru pa do łą -
czy ła ta kie wła dze (za rę czył ją – w.9) do jed ne go ze swych ru -
chów (sy no wi swe mu) (np. stand fa sty ści ja ko ca łość od da li swe
wła dze dzia ła nia ru cho wi Gło su Elia sza) – zo bo wią za na by ła
do trak to wa nia ta kich władz ja ko wła snych (we dług pra wa có -
rek uczy ni jej). Na przy kład wła dze od da ne zwo len ni kom Gło -
su Elia sza stand fa sty ści po win ni by li uwa żać za wła sne, ale od -
mó wi li uczy nie nia te go. Gdy by ja kaś gru pa po sia da ją ca już
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pew ne urzę do we wła dze (je śli by on – w.10) (na przy kład gru -
pa Ko mi te tu Fort Pitt, któ ra mia ła urzę do we wła dze pu bli ko wa -
nia cza so pi sma i pro wa dze nia dla swych człon ków usłu gi piel -
grzym skiej) zdo by ła in ne wła dze, oprócz tych już po sia da nych
(in ną wziął) – np. gru pa ta łą czą ca sie bie i in nych z kor po ra cją
P.B.I. – na dal po win na za pew niać tym pierw szym wła dzom
wszel ką si łę (po ży wie nie), ochro nę (odzie nie) i po le służ by
(pra wo mał żeń skie, do słow nie: miesz ka nie), tak jak czy ni ła to,
za nim przy ję te zo sta ły do dat ko we urzę dy, a nie po win na ich
ogra ni czać (nie umniej szy jej). Je śli nie jest speł nio na jed na lub
wię cej z tych trzech rze czy (je śli tych trzech rze czy nie uczy ni
jej – w.11), wła dze ta kie ma ją być od da ne dar mo (dar mo bez
oku pu), tak jak sta ło się z wła dza mi Ko mi te tu Fort Pitt, któ re zo -
sta ły uwol nio ne w je go lo jal nych człon kach.

(19) Tak jak za bój ca z 4 Moj. 35:10-30 przed sta wia te go, kto
po peł nia grzech i w róż nym stop niu jest win ny, za bi ja jąc spra -
wie dli wość, tak wer se ty 12-14 przed sta wia ją to sa mo w spo sób
bar dziej ogól ny. Grze sząc z peł ną świa do mo ścią, oso ba ta ka
– o ile to do ty czy jej sa mej – za bi ja spra wie dli wość (kto by ude -
rzył czło wie ka tak, że umrze – w.12), i ma być ska za na na wtó rą
śmierć (śmier cią umrze). Lecz je śli ktoś grze szy z po wo du sła bo -
ści i nie świa do mo ści w Ada mie (kto by nie czy hał na ko go
– w.13), w wy ni ku do zwo le nia przez Bo ga na zło (Bóg po dał go
w rę kę je go), Bóg wy zna cza Chry stu sa ja ko mia sto uciecz ki (wy -
zna czę ci miej sce), w któ rym przez uciecz kę w wie rze mo że on
być ochro nio ny przed dzia ła niem Bo skiej spra wie dli wo ści
(do któ re go bę dzie mógł uciec). Lecz je śli za bi ja on spra wie dli -
wość (za sta wia na bliź nie go swe go za sadz kę, by go pod stęp nie
za bić – w.14) w py sze i z po czu ciem peł nej świa do mo ści i sa mo -
wo li (umyśl nie, zdra dą), Bo ska spra wie dli wość od ma wia udzie -
la nia mu za słu gi Chry stu sa (weź miesz go) i ska zu je go na wtó -
rą śmierć (aby umarł), na wet je śli od wo łu je się do za słu gi Chry -
stu sa, aby uzy skać prze ba cze nie, co czy nią nie któ rzy człon ko wie
wtó rej śmier ci (od oł ta rza me go weź miesz go). Bóg na pew no
ska że na wtó rą śmierć (śmier cią umrze – w.15) no we stwo rze nie,
któ re świa do mie grze szy prze ciw ko Bo gu ja ko Oj cu (kto by ude -
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rzył oj ca swe go) i Przy mie rzu Po twier dzo ne mu Przy się gą ja ko
Mat ce (al bo mat kę). Ci, któ rzy fał szy wy mi na uka mi i za rzą dze -
nia mi po ry wa ją słu gę lub gru pę sług i dzie ci Bo żych z wła ści we -
go dla nich po la służ by (kto by po rwał czło wie ka – w.16) dla wła -
snej oso bi stej ko rzy ści (a sprze dał by go) – co zo sta ło uczy nio ne
przez przy wód ców To wa rzy stwa w sto sun ku do Po słan ni ka
Epi fa nii, więk szo ści Za rzą du i wie lu in nych w la tach 1917-1920,
kie dy to ich czyn osią gnął punkt kul mi na cyj ny, a oni sa mi oka -
za li się win ni te go czy nu (zna le zio ny w rę ku je go), tak jak to by -
ło w przy pad ku wo dzów To wa rzy stwa – nie odwo łal nie ska za -
ni bę dą na wtó rą śmierć (śmier cią umrze).

(20) No we stwo rze nie, któ re swy mi prze sie waw czy mi błę -
da mi, ta ki mi jak za prze cza nie oku po wi i udzia ło wi Ko ścio ła
w ofie rze za grzech, bluź ni (zło rze czy – w.17) Bo gu ja ko Oj cu
(oj cu swe mu) i Przy mie rzu Po twier dzo ne mu Przy się gą ja ko
Mat ce (mat ce swo jej), bę dzie oczy wi ście ska za ne przez Bo ga
na wtó rą śmierć (śmier cią umrze). Je śli mię dzy dwo ma gru pa -
mi, ta ki mi jak To wa rzy stwo i „Opo zy cja”, lub mię dzy gru pą
a trze ma jed nost ka mi w Ko mi te cie Fort Pitt, wy nik nie spór
(gdy by się po kłó ci li mę żo wie – w.18) i je śli jed na gru pa źle uży -
wa ną na uką (ka mie niem) lub źle sto so wa nym za rzą dze niem
(pię ścią) ra ni tę dru gą (je śli ude rzył by kto bliź nie go swe go)
– jak To wa rzy stwo uczy ni ło to wo bec „Opo zy cji” rze ko mo
praw ną opi nią i za rzą dze nia mi „obec ne go kie row nic twa”,
a „Gru pa” wo bec po zo sta łych trzech człon ków Ko mi te tu Fort
Pitt nie wła ści wym po par ciem sta tu tu i nie wła ści wym za rzą -
dze niem dla ko mi te tu re dak cyj ne go – to ta kie for my zła al bo
cał ko wi cie od ci na ją ich od służ by Pań skiej (za raz nie umarł), al -
bo znacz nie im ją utrud nia ją (po ło żył się na ło że), jak w przy -
pad ku „Opo zy cji” i trzech lo jal nych człon ków Ko mi te tu Fort
Pitt. Z du żym wy sił kiem po wra ca ją oni jed nak do ogra ni czo nej
służ by (wstaw szy, cho dzą po uli cy o la sce swej – w.19). W ta kim
wy pad ku czy nią cy zło nie bę dzie win ny cał ko wi cie świa do -
me go grze chu i wo bec te go nie zo sta nie po tę pio ny na wtó rą
śmierć (nie bę dzie wi nien ten, któ ry ude rzył), lecz wy rów -
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na stra ty dru giej stro nie (za pła ci za je go stra tę, do słow nie: je go
nie moc wy na gro dzi), tak jak To wa rzy stwo i Gru pa mu sia ła od -
dać człon ków, pre stiż, po par cie itp. „Opo zy cji” i trzem człon -
kom Ko mi te tu Fort Pitt. To wy na gra dza nie zła za koń czy się do -
pie ro wte dy, gdy skrzyw dzo ny cał ko wi cie po wró ci do po przed -
nie go sta nu (za pła ci za je go le cze nie), co dla po da nych wy żej
przy kła dów w du żej mie rze na le ży jesz cze do przy szło ści.

(21) Je śli lu dzie przez te fał szy we na uki nad uży wa ją swej
wła dzy (ki ja – w.20) i zły mi prak ty ka mi (w rę ku je go) do pro wa -
dza ją (bi ją) człon ków Wiel kiej Kom pa nii (nie wol ni ka) lub Mło -
do cia nych God nych (nie wol ni cę) do utra ty sta no wi ska
przed Pa nem (umar li), jak uczy ni li to wy daw cy w To wa rzy -
stwie i P.B.I. oraz in ni Le wic cy na uczy cie le, Bóg wy mie rzy im za -
słu żo ną ka rę (ko niecz nie ka rę po nie sie). Lecz je śli nie wła ści we
uży wa nie urzę du na ucza nia przez za szcze pia nie błę du nie pro -
wa dzi do utra ty przez człon ków Wiel kiej Kom pa nii lub Mło do -
cia nych God nych ich sta no wi ska przed Pa nem (je śli dzień al bo
dwa ży wy zo sta nie – w.21), po nie waż na uczy cie le ta cy na le żą
do Aza ze la, nie otrzy ma ją szcze gól ne go ka ra nia (nie bę dą ka ra -
ni), a ich cier pie nia ogra ni czo ne bę dą tyl ko do ka ry zwią za nej ze
słab szym po par ciem, ja kie z po wo du osła bie nia w nich du cha
po świę ce nia bę dą od nich otrzy my wać (za pie nią dze je go jest on
ku pio ny [w ten spo sób ka pi tał zma lał]), co mo że my do strzec
na przy kła dzie przy wód ców i zwo len ni ków Am ra mi tów i Brza -
sku. Je śli gru py (mę żo wie – w.22), ta kie jak To wa rzy stwo czy
stand fa sty ści, „obec ne kie row nic two” i więk szość Za rzą du, wda -
ją się w spo ry (wal czą) i w ten spo sób szko dzą ko mu kol wiek
z lu du Pa na (ude rzą nie wia stę brze mien ną), do pro wa dza jąc ich
do utra ty owoc no ści (tak, że by z niej płód wy szedł) co „obec ne
kie row nic two” uczy ni ło w kon flik cie z więk szo ścią Za rzą du
oraz stand fa sty sta mi, i je śli nie wy pły wa z te go żad ne in ne zło
(nie po nie sie dal szej szko dy), bę dą one mu sia ły wy rów nać szko -
dy lu du Pań skie go tak, jak za de cy du je Je zus ja ko sym bo licz ny
mąż (jak wy zna czy mąż tej nie wia sty). Jak po twier dza ją fak ty,
od by wa się to przez utra tę zwo len ni ków, wpły wów i pre sti żu
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przez „obec ne kie row nic two”, a od da wa nie to od by wa się przez
ich przy wód ców (da we dług uzna nia sę dziów, do słow nie: da
przez sę dziów [w he braj skim nie ma słów od po wia da ją cych
sło wom we dług uzna nia, a tłu ma cze nie A.V. cał ko wi cie po mi ja
he braj skie sło wo ozna cza ją ce przez]; do brze od da je to B.T.: „wy -
pła ci ją za po śred nic twem sę dziów” – przy pis tł.), co – jak po -
twier dza ją do ko na ne fak ty – uczy ni ło „obec ne kie row nic two”
za szko dy wy rzą dzo ne w owo co wa niu lu du Praw dy. Lecz je śli
jest wy rzą dzo na ja ka kol wiek in na szko da (gdzie by śmierć za -
szła – w.23), co oczy wi ście by ło do ko na ne przez „obec ne kie row -
nic two” wo bec wie lu z lu du Bo że go, wów czas spra wie dli wość
wy ma ga cze goś do dat ko we go prócz te go, co po wy żej wy ka za -
li śmy: do kład ne go rów no waż ni ka (du szę za du szę), tzn. tak jak
ich po stę po wa nie do pro wa dzi ło nie któ rych do utra ty sta no wi -
ska przed Pa nem, tak spra wie dli wość wy ma ga, by „obec ne kie -
row nic two” utra ci ło swe sta no wi sko przed Pa nem. Je śli kto kol -
wiek z ta kich po le mi stów za śle pia oczy zro zu mie nia ko go kol -
wiek z lu du Bo że go, to ta kie go zło czyń cę Bóg po zba wi oczu zro -
zu mie nia (oko za oko – w.24), co do strze ga my w „obec nym kie -
row nic twie” i „Gru pie”.

(22) Je śli ta cy po le mi ści do pro wa dza ją ko go kol wiek z lu du
Bo że go do utra ty zdol no ści przy swa ja nia praw dy ja ko po kar -
mu (za ząb), Bóg po zba wi ich zdol no ści przy swa ja nia praw dy,
co moż na do strzec w skut kach spo rów u wy daw ców Straż ni cy
(ząb). Je śli ta cy po le mi ści po zba wia ją ko goś z lu du Bo że go moż -
li wo ści służ by Bo gu (za rę kę), zo sta ną od su nię ci od służ by Bo -
żej, co moż na za uwa żyć w po stę po wa niu Ada ma Ru ther for da
z je go po sel stwem „Oto Ob lu bie niec”, któ ry po zba wił nie któ -
rych służ by, oraz w je go póź niej szych czy nach w kwe stii Bry -
tyj czy ko -Izra eli tów, co do wio dło po zba wie nia go kwa li fi ka cji
do Bo skiej służ by (rę ki). Je śli pod wa ża ją oni cha rak ter i do bre
po stę po wa nie w kim kol wiek z lu du Bo że go (za no gę), ich cha -
rak ter i do bre po stę po wa nie zo sta ną pod wa żo ne (no ga), co jest
oczy wi ste na przy kła dzie spo rów J.F.R. od no śnie na uk o tym,
że nie trze ba roz wi jać się w cha rak te rze i służ bie. Je śli pro wa -
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dzą cy spo ry do pro wa dza ją do nisz cze nia do bra (opa rze li ny
– w.25) w lu dzie Bo żym, ra nie nia je go no wych stwo rzeń (za ra -
nę) i udzie la nia im chło sty sło wa mi (za si niec), mu szą do znać
po dob ne go nisz cze nia do bra w nich sa mych (opa rze li ny), ra nie -
nia ich no wych stwo rzeń (ra ny) i chło sta nia sło wa mi (siń ca), co
moż na za uwa żyć na przy kła dach J.F.R., I.H. Ho skin sa, F.H.
McGee, G.K. Bol ge ra itp. Je śli ktoś ra ni (ude rzy – w.26) oko
zro zu mie nia (oko) znaj du ją cych się pod je go opie ką bra ci
z Wiel kiej Kom pa nii (nie wol ni ka) lub Mło do cia nych God nych
(nie wol ni cy) i za śle pia je (nisz czy je), to dla wy rów na nia ich
strat (za oko je go) mu si uwol nić ich spod swe go nad zo ru (wol -
no go pu ści), co moż na do strzec w do świad cze niach P.B.I. ze
stro ny ich ko mi te tu wy daw ni cze go w kwe stii chro no lo gii. Je śli
ktoś uszka dza (wy bi je – w.27) zdol ność znaj du ją cych się pod je -
go opie ką człon ków Wiel kiej Kom pa nii (nie wol ni ka) do przy -
go to wy wa nia ich du cho we go po kar mu ce lem przy swa ja nia go
(ząb) lub czy ni to sa mo w sto sun ku do bę dą cych pod je go opie -
ką Mło do cia nych God nych (nie wol ni cy), po wo du jąc utra tę ta -
kich zdol no ści, Bo ska opatrz ność uwol ni ich spod je go nad zo -
ru i udzie li im wol no ści, na co w za mian za wy rzą dzo ne szko -
dy (za ząb je go) mu si on po zwo lić (pu ści go wol no), co wi dać
na przy kła dzie po stę po wa nia wy daw ni cze go ko mi te tu Straż ni -
cy i ro sną cej licz by tra co nych przez nich zwo len ni ków.

(23) Wer se ty 28-36 za po wia da ją róż ne czy ny fał szy wych
na uczy cie li w na stęp nym Wie ku, a szcze gól nie w Ma łym Okre -
sie, lecz ja ko typ do ty czą tak że Pa ru zji i Epi fa nii. Wo ły są w kil -
ku zna cze niach uży wa ne w spo sób ty picz ny. W przy pad ku
wo łów ofia ro wa nych przez ksią żąt po ko leń (4 Moj. 7) oraz wo -
łów za przę gnię tych do no we go wo zu, na któ rym w nie wła ści -
wy spo sób wie zio no ar kę (2 Sam. 6:3-6), wi dzie li śmy, że są one
ty pem władz sta tu to wych i re gu la mi no wych. Bar dzo po dob ną
rzecz ob ra zu ją tak że kro wy (pra wa i kre da wy zna nio we), za -
przę gnię te przez Fi li sty nów do wo zu, na któ rym zwró ci li ar kę
(1 Sam. 6:7-16). Czło wie czeń stwo Je zu sa jest tak że re pre zen to -
wa ne przez wo łu (2 Moj. 24:5; 3 Moj. 27:26; 5 Moj. 18:3). Tu taj
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jed nak wo ły przed sta wia ją coś in ne go – na uczy cie li re li gij nych.
Apo stoł Pa weł po da je nam ta ki an ty typ wo łu (1 Kor. 9:7-12). Je -
śli frag ment ten wy ja śni my z te go punk tu wi dze nia, otrzy ma -
my bi blij ne, lo gicz ne i zgod ne z fak ta mi my śli. Je śli fał szy wy na -
uczy ciel (wół – w.28) swo imi błę da mi zwo dzi (bo dzie) sil nych
(mę ża) lub sła bych (nie wia stę) bra ci, tak że tra cą oni swe sta no -
wi sko przed Pa nem (umie ra ją), praw dzi wi na uczy cie le po win -
ni go ata ko wać praw da mi bi blij ny mi ja ko sym bo licz ny mi ka -
mie nia mi, aż do cał ko wi te go oba le nia go (ko niecz nie uka mie -
no wać); żad ne z je go przy wi le jów, władz itp. nie po win ny być
przy własz cza ne przez sług Pa na (nie bę dą jeść mię sa je go), co
moż na za uwa żyć ze zgub nych skut ków pierw szych błę dów
J.F.R. oraz błę dów R.E. Stre ete ra od no śnie chro no lo gii oraz
w oba le niu ich w bi blij ny, lo gicz ny i rze czo wy spo sób w Te raź -
niej szej Praw dzie. Je śli ci, któ rzy ich kon tro lu ją, nie uczest ni czą
w tych błę dach, nie po no szą już od po wie dzial no ści (pan wo łu
nie bę dzie wi nien).

(24) Je śli jed nak na uczy ciel błę du dzia ła do syć dłu go (je śli wół
bódł przed tem – w.29), co mia ło miej sce w przy pad ku tych
dwóch wy mie nio nych wy żej oraz in nych, jak J.T. Grey, G.K.
Bol ger itp., i je śli spra wu ją cy nad ni mi kon tro lę wie lo krot nie by -
li o tym in for mo wa ni (ostrze ga no o tym pa na je go), co mia ło
miej sce we wszyst kich po da nych przy pad kach, i je śli po mi mo
po sia da nia ta kiej wła dzy nie prze ry wa ją kon ty nu owa nia przez
ta kich na uczy cie li ich dal sze go fał szy we go na ucza nia (nie ma go
pod stra żą), tak jak by ło to w przy pad ku kon tro lu ją cych wy mie -
nio nych wy żej i in nych – wów czas upar ci fał szy wi na uczy cie le
ma ją być zde cy do wa nie oba le ni sto sow ny mi praw da mi (wół
uka mie no wa ny), a ci upar cie spra wu ją cy nad ni mi kon tro lę – od -
cię ci od spo łecz no ści wier nych (pan je go umrze). Je śli fał szy wy
na uczy ciel swy mi błę da mi tak zwo dzi sil nych (mę ża) lub sła bych
(nie wia stę) spo śród lu du Pa na, że do pro wa dza ich do utra ty
sta no wi ska przed Pa nem (za bi ja mę ża al bo nie wia stę), a ci spra -
wu ją cy nad nim kon tro lę nie ma ją peł nej wła dzy, by prze szko -
dzić ta kie mu błą dzi cie lo wi w na ucza niu błę dów, lub nie ro zu -
mie ją ja sno da nych spraw i nie udzie la ją mu za an ga żo wa ne go
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po par cia, to czy ni ich wy kro cze nie czę ścio wo wy pły wa ją cym
ze sła bo ści, a więc i czę ścio wo moż li wym do od po ku to wa nia
(je śli na ło żo no na nie go okup, do słow nie: je śli na ło żo no na nie -
go po ku tę – w.30). Zgod nie z po le ce niem Bo ga (ja ki kol wiek nań
wło żą) w mia rę moż li wo ści po win ni oni wy na gro dzić wy rzą dzo -
ne zło, po le ga jąc na za słu dze Chry stu sa czy nią cej ich wy sił ki
moż li wy mi do przy ję cia przez Bo ga (da okup – do słow nie: od -
ku pie nie – za du szę swo ją). Je śli ta ki fał szy wy na uczy ciel zwo -
dzi na te mat (bo dzie – w.31) ru chu praw dy (sy na) lub władz
praw dy (cór kę) i od su wa je na bok, co „obec ne kie row nic two”
uczy ni ło z więk szo ścią Za rzą du i urzę da mi praw dy w rę kach dy -
rek to rów, pro ce du ra po stę po wa nia z nim i je go po plecz ni ka mi
po win na być zgod na z za sa da mi po da ny mi w wer se tach 28-30,
tak jak je wła śnie wy ja śni li śmy.

(25) Je śli fał szy wy na uczy ciel (wół – w.32) zwo dzi (bo dzie)
bra ci z Wiel kiej Kom pa nii (nie wol ni ka) lub Mło do cia nych God -
nych (nie wol ni cę) i do pro wa dza ich do utra ty sta no wi ska
przed Pa nem, ci spra wu ją cy kon tro lę nad nim mu szą od dać Pa -
nu Je zu so wi (ich pa nu) peł ną war tość tych, któ rzy upa dli (trzy -
dzie ści sy kli sre bra [co by ło ce ną nie wol ni ka w sta ro żyt no ści]),
przez utra tę ze swych sze re gów ty lu człon ków Wiel kiej Kom pa -
nii i Mło do cia nych God nych, ilu zo sta ło do pro wa dzo nych
do upad ku przez ich fał szy we go na uczy cie la, co mia ło miej sce ze
zwo len ni ka mi J.F.R. i in nych. Je śli ja kaś gru pa z lu du Pa na (ktoś
– w.33) roz po wszech nia (otwie ra) oszczer cze i kłam li we rze czy
(stud nię [w an giel skim: dół]; 1 Moj. 37:20-24,28; 2 Sam. 23:20), co
uczy ni ło To wa rzy stwo wo bec przy wód ców „Opo zy cji” oraz
Gru pa wo bec mniej szo ści w Ko mi te cie Fort Pitt; je śli two rzy
oszczer cze i kłam li we in for ma cje (ko pie dół), jak uczy ni li to przy -
wód cy prze sie wań z lat 1891-94 i 1908-11 oraz du cho wień stwo
wo bec Po słan ni ka Pa ru zji, a „obec ne kie row nic two” i czte rech re -
wo lu cyj nych człon ków Ko mi te tu Fort Pitt wo bec Po słan ni ka
Epi fa nii; je śli nie kry je swych zmy ślo nych oszczerstw, gdy jesz -
cze nie zo sta ły wy po wie dzia ne (nie na kry wa go), i je śli praw dzi -
wy na uczy ciel (wół), ta ki jak oby dwaj Po słan ni cy, lub praw dzi -
wa na uka, jak re sty tu cja, czy ob ja wia nie Le wi tów, „są dze nie” lub
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też za rzą dze nie (osioł) sze rze nia praw dy pa ru zyj nej i epi fa nicz -
nej zy sku ją złą re pu ta cję (wpa da ją w nie go) – to ten, któ ry roz -
po wszech nia i ten któ ry wy my śla (pan – w.34) te oszczer cze
i kłam li we opi nie (dół), uczy ni peł ne od szko do wa nie od po wied -
ni mi prze pro si na mi i od wo ła niem (od da za pła tę). Udzie li też
zwo len ni kom te go, któ ry był oczer nio ny, pu blicz ne go za pew nie -
nia, że spo twa rzo ny na uczy ciel, na uka i za rzą dze nie są do bre
(wy na gro dzi pa nu ich) – a sam mu si przy jąć na sie bie złą re pu -
ta cję, ja ką przy nio są mu je go zde ma sko wa ne oszczer stwa (mar -
twe zwie rzę je go bę dzie).

(26) Je śli na uczy ciel (wół – 35) pew nej gru py zwo len ni ków
oszu ku je (bo dzie) na uczy cie la in nej gru py zwo len ni ków (wo łu
są sia da), tak że tra ci on sta no wi sko przed Pa nem, wszel kie ko -
rzy ści po cho dzą ce z dóbr zwo dzi cie la (sprze da dzą wo łu ży we -
go) bę dą po dzie lo ne mię dzy zwo len ni ków oby dwu grup (roz -
dzie lą się za pła tą za nie go). Przy kła dem jest W.F. Hud gings,
któ ry bę dąc na uczy cie lem P.B.I., zwo dził W.N. Wo odwor tha,
na uczy cie la w To wa rzy stwie, na te mat chro no lo gii i do pro wa dził
do utra ty przez nie go sta no wi ska Le wi ty Me ra ry ty, w wy ni ku
cze go stał się on Ger so ni tą, Le wi tą niż szej ran gi. W.F. Hud gings
swym po stę po wa niem za chę cił nie któ rych z tych, któ rych zdo -
był, do przej ścia do To wa rzy stwa, a in nych do po zo sta nia
w P.B.I., i po dob nie sta ło się z ko rzy ścia mi zwie dzio ne go W.N.
Wo odwor tha, któ re tak że prze szły do każ dej z tych grup: część
je go złe go dzia ła nia do ty czy ła zwo len ni ków To wa rzy stwa,
a część P.B.I. (za bi tym też się po dzie lą). Za rów no To wa rzy stwo,
jak i P.B.I. do zna ły znacz nych strat z po wo du na wra ca nia, pro -
wa dzo ne go wśród nich przez W.N. Wo odwor tha z Brza sku.
Lecz je śli fał szy wy na uczy ciel zna ny jest ze swe go zwo dze nia
przez dłuż szy czas (gdy by by ło wia do mo, że bódł przed tem
– w.36), a spra wu ją cy nad nim kon tro lę nie po wstrzy mu ją go (nie
ma ją pod stra żą), tak jak zwo dze nie wie lu na uczy cie li przez
J.F.R. nie by ło po wstrzy my wa ne przez To wa rzy stwo, np. gdy
zwo dził on przy wód ców stand fa sty stów, jak W.M. Wis do ma
– je go zwo len ni cy mu sie li od dać rów ną licz bę na uczy cie li stand -
fa sty stom (od da wo łu za wo łu), a zwie dzio ny miał na le żeć
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do nich (za bi te go so bie weź mie), tak jak To wa rzy stwo przez
dłuż szy czas utrzy my wa ło W.M. Wis do ma.

(27) Po wy żej za uwa ży li śmy, że an ty ty picz na wal ka to pro -
wa dze nie spo rów, a an ty ty picz ne bo dze nie to na ucza nie fał szy -
wych dok tryn ze szko dą dla in nych. Wy ka za li śmy, że wół uży -
wa ny jest ja ko typ róż nych rze czy – do sko na łych lu dzi, praw -
dzi wych lub fał szy wych na uczy cie li, Je zu sa ja ko oku pu itd.
W tym roz dzia le wół uży wa ny jest do zo bra zo wa nia Je zu sa ja -
ko oku pu, a owca – Ko ścio ła ja ko czę ści ofia ry za grzech. Kra -
dzież jest tu taj uzur pa cją i się ga niem po wła dzę, co jest kra dzie -
żą du cho wych władz, przy wi le jów, służ by, urzę dów itp. Ten,
któ ry ukradł wo łu (je śli ktoś krad nie wo łu – w.1) jest ty pem
na no we stwo rze nie, któ re do pusz cza się ak tu uzur pa cji wo bec
Pa na, w od nie sie niu do Je go ofia ry oku pu. Tak więc każ dy na -
uczy ciel błę du bę dą cy no wym stwo rze niem, któ ry w ja kim kol -
wiek zna cze niu ude rza w okup, po peł nia an ty ty picz ną kra -
dzież, po nie waż na uka ta ka jest uzur pa cją ze stro ny ta kie go na -
uczy cie la wo bec Je zu sa ja ko Od ku pi cie la, bę dąc nie wła ści wym
uży wa niem urzę du na ucza nia i zwią za nych z nim władz. Ten,
któ ry ukradł owcę (krad nie owcę) jest ty pem no we go stwo -
rze nia, któ re do pusz cza się ak tu uzur pa cji wo bec Ko ścio ła w od -
nie sie niu do je go udzia łu w ofie rze za grzech, po nie waż na uka
ta ka jest uzur pa cją ze stro ny ta kie go na uczy cie la wo bec Ko ścio -
ła ja ko czę ści ofia ry za grzech, gdyż jest to nie wła ści wym uży -
wa niem je go urzę du i zwią za nych z nim władz. Każ de no we
stwo rze nie ja ko na uczy ciel błę du, któ ry w ja kim kol wiek zna -
cze niu ude rza w dok try nę udzia łu Ko ścio ła w ofie rze za grzech,
po peł nia za tem an ty ty picz ną kra dzież. Je śli oprócz te go ta ki na -
uczy ciel cał ko wi cie za prze cza oku po wi (za bi ja je) lub zdra dza
Chry stu sa dla zy sku, jak uczy nił to Ju dasz i in ni (sprze da je je),
mu si umrzeć wtó rą śmier cią (pięć wo łów zwró ci za jed ne go wo -
łu). Wska zu je na to na stę pu ją cy fakt: Tak jak 7 jest licz bą Bo skiej
na tu ry, a 10 – na tur niż szych od Bo skiej, do sko na łych rze czy -
wi ście lub w spo sób po czy ta ny, tak 5 jest licz bą nie do sko na łej
na tu ry niż szej od Bo skiej, co ozna cza, że da ny błą dzi ciel stra cił
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swe no we stwo rze nie i uspra wie dli wie nie. Ta kie grze chy są
po peł nia ne do pie ro wte dy, gdy wcze śniej Świę ty Duch zo sta -
je wy rzu co ny z ser ca. Ka ra ta ka nie jest ko niecz na w przy pad -
ku na uczy cie la bę dą ce go no wym stwo rze niem, któ ry za prze cza
udzia ło wi Ko ścio ła w ofie rze za grzech lub zdra dza go, cze go ty -
pem jest fakt, że li te ral ny zło dziej mu siał wy rów nać szko dę
czte re ma owca mi oraz za cho wa nie dzie ci Ko re go ja ko Le wi tów.
Mu siał on jed nak stra cić miej sce w Ma lucz kim Stad ku, być
prze nie sio nym do Wiel kiej Kom pa nii i wy rów nać szko dy przez
zre for mo wa nie złych cech, z któ rych po wstał je go grzech, cze -
go ty pem jest to, że czte ry owce są pro por cjo nal nie czymś
mniej szym niż pięć wo łów, co wska zu je na to, że je go ka ra
(czte ry owce za jed ną owcę) nie jest tak sro ga, jak ka ra więk sze -
go błą dzi cie la.

(28) Jak po ka zu ją ty py, od po wied nie na uki na te mat tych
kar by ły oczy wi ście ogła sza ne w Pa ru zji i Epi fa nii, cze go do wo -
dzą pi sma Po słan ni ków tych okre sów oraz an ty ty py wer se tów
2-6. Je śli za prze cza ją cy oku po wi i ofie rze za grzech zo sta je przy -
ła pa ny na ak cie uzur pa cji (przy wła ma niu – w.2) i na tych miast
cał ko wi cie oba lo ny w swych błę dach (ude rzo ny bę dąc, umarł),
oba la ją cy ma być ogło szo ny ja ko nie win ny (nie bę dzie wi nien
krwi). Je śli uzur pa tor w mniej szym lub więk szym stop niu wy -
stę pu je prze ciw ko po sia da ne mu świa tłu (po wscho dzie słoń ca
– w.3), mu si być on uzna ny od po wie dzial nym za to na mia rę
swych zdol no ści, co ozna cza utra tę wy so kie go po wo ła nia,
śmierć ka pła na (krwi wi nien bę dzie); je śli wy na gro dze nie te go
i jed no cze sne za cho wa nie ży cia prze kra cza je go moż li wo ści
(je śli nic nie ma), mu si być pod da ny wtó rej śmier ci (sprze da ny
bę dzie za kra dzież swo ją). Lecz je śli ta kie za prze cza nie ofi cjal -
nie ata ku je (przez lo gicz ną de duk cję) Je zu sa i Ko ściół, je śli jest
skie ro wa ne prze ciw ko ja kiej kol wiek dok try nie lub jest wy ni -
kiem wy pa cza nia praw dy, nie przyj mo wa ne go do wia do mo ści
i zwal cza ne go – jak na przy kład an ty ty picz ne dzie ci Ko re go za -
prze cza ły udzia ło wi Ko ścio ła w ofie rze za grzech, po nie waż
an ty ty picz ny Ko re oszu kał ich, że we dług je go po glą du Je zus
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nie do star czył peł ne go oku pu i dla te go Ko ściół ma uzu peł nić
rze ko mo bra ku ją cą po zo sta łą część (je śli zna le zio na bę dzie w rę -
ku je go rzecz kra dzio na – w.4) – to bez wzglę du na to, czy jest
to uzur pa cja prze ciw ko Je zu so wi (wo łu), urzę do wi Ko ścio ła
(owcy) czy ja kiej kol wiek dok try nie (osła) uzur pa tor ma wy na -
gro dzić to po dwój nie, tzn. (1) mu si od paść z Ma lucz kie go Stad -
ka do Wiel kiej Kom pa nii i (2) usu nąć ze swe go cha rak te ru wa -
dy po bu dza ją ce go do tej uzur pa cji (za pła ci po dwój nie).

(29) Je śli ktoś po sia da ją cy zły stan ser ca, w wy ni ku cze go
stra cił człon ko stwo w Ma lucz kim Stad ku wraz z praw dą na te -
mat dok try ny i prak ty ki, w ten spo sób po zba wił praw dy swych
na śla dow ców (wy pasł po le al bo win ni cę – w.5) i ja ko na uczy -
ciel dla ko rzy ści swych zwo len ni ków wcho dzi w za kres na -
ucza nia Ma lucz kie go Stad ka, co uczy ni ło sześć grup przy wód -
ców prze sie wań (pusz cza by dło swo je, aby się pa sło), i czy ni
tam spu sto sze nie w ich na ukach od no śnie dok try ny (na po lu)
i prak ty ki (w win ni cy) – w for mie re kom pen sa ty bę dzie mu siał
od dać (wy na gro dzi) naj lep sze ze swych na uk na te mat dok try -
ny (po la) i prak tyk (win ni cy). Bóg stwo rzy bo wiem dla nie go
tak nie ko rzyst ne wa run ki spo rów, że aby obro nić swe błę dy,
sta le bę dzie mu siał od da wać po przed nio wy zna wa ne praw dy
prze czą ce je go no wym błę dom, co sta ło się ze wszyst ki mi sze -
ścio ma gru pa mi prze sie wa czy w okre sie Żni wa. W ten spo sób
Bóg ka rze ta kie ata ki na praw dę, któ re są uzur pa cją. Je śli do -
cho dzi do nisz czą ce go prze sie wa nia (wy bu cha ogień – w.6)
i spu sto sze nia wśród tych, któ rzy ma ją złe skłon no ści (tra fia
na cier nie) oraz zwie dze nia (spa li) nie któ rych wcze śniej zdo -
by tych dla praw dy (stóg), tych któ rych moż na po zy skać
do praw dy (sto ją ce zbo że) lub sa mej praw dy (po le) – prze sie -
wacz do ko nu ją cy te go znisz cze nia nie uchron nie bę dzie mu siał
po nieść ka rę za plu ga wie nie lu du Bo że go i praw dy – ka rę wtó -
rej śmier ci – jak uczy św. Pa weł: „Je śli kto plu ga wi ko ściół Bo -
ży [Ezech. 9:7], te go Bóg znisz czy” (1 Kor. 3:17). Wie my, że
rze czy po da ne w ty pie w wer se tach 1-6 by ły na ucza ne w okre -
sie Pa ru zji i Epi fa nii.
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(30) Wer se ty 7-15 ob ra zu ją pew ne rze czy do ty czą ce sza fo -
wa nia tym, co Chry stus po wie rzył opie ce Swe go lu du, szcze gól -
nie Swym słu gom, a zwłasz cza Swym szcze gól nym rzecz ni -
kom. Je śli Je zus któ re muś ze Swych sług po wie rza (je śli ktoś da -
je bliź nie mu – w.7) w opie kę (do prze cho wa nia; Tyt. 1:3; 1 Tym.
1:14) praw dę ja ko ca łość (sre bro) lub po je dyn cze na uki (na czy -
nia), a fał szy wy na uczy ciel bę dą cy no wym stwo rze niem uzur -
pu je je so bie (gdy by ukra dzio no to), pod czas gdy urzę do wym
obo wiąz kiem te go słu gi jest po wier nic two nad ni mi (z do mu
one go czło wie ka) – to je śli uzur pa tor ten zo sta nie przy ła pa ny
i oba lo ny, by za cho wać ży cie, mu si wy rów nać szko dy po dwój -
nie: (1) mu si stra cić miej sce w Ma lucz kim Stad ku i od paść
do Wiel kiej Kom pa nii oraz (2) usu nąć ze swe go cha rak te ru wa -
dę, któ ra do pro wa dzi ła go do te go ak tu uzur pa cji (za pła ci po -
dwój nie). Je śli fał szy wy na uczy ciel nie jest no wym stwo rze -
niem, lecz no mi nal nym chrze ści ja ni nem lub po ga ni nem, a więc
ja ko schwy ta ny nie wol nik nie pod le ga Ko ścio ło wi (gdy by nie
zna le zio no zło dzie ja – w.8), na le ży jesz cze roz strzy gnąć, czy po -
wier nik win ny jest to le ro wa nia uzur pa cji przez brak wier no ści
w spra wo wa niu opie ki nad tym, co mu po wie rzo no, czy przez
przy my ka nie oczu na uzur pa cję i do zwa la nie na uzur po wa nie
te go, co zo sta ło mu po wie rzo ne. Je śli po wier nik jest star szym
zbo ru lo kal ne go, mu si być po sta wio ny przed zbo rem ja ko sę -
dzią, a je śli jest star szym ge ne ral nym, mu si być po sta wio ny
przed ge ne ral ny mi star szy mi, a szcze gól nie przed star szym bę -
dą cym szcze gól nym rzecz ni kiem (sta wi się pan do mu one go
przed sę dzia mi), w ce lu roz strzy gnię cia kwe stii, czy jest win ny
ja ko rze czy wi sty uzur pa tor, czy też przez nie dba łość lub nie -
wier ność jest win ny to le ro wa nia uzur pa cji (wy cią ga nia rę ki
po rze czy bliź nie go swe go).

(31) Ta ki spo sób po stę po wa nia mu si być prze strze ga ny
w każ dym przy pad ku uzur po wa nia te go, co zo sta ło po wie rzo -
ne (o każ dą rzecz, o któ rą był by spór – w.9), bez wzglę du na to,
czy do ty czy to oso bi ście na sze go Pa na (wo łu), dok try ny (osła),
zbo ru lub Ko ścio ła (owcy), urzę do we go au to ry te tu (sza ty) czy
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też wią że się z utra tą praw dy lub oso by (o każ dą rzecz zgu bio -
ną) i po cią ga za so bą po waż ne py ta nie o od po wie dzial ność
(gdy by kto rzekł, że to jest mo je; do słow nie: gdy by ktoś po wie -
dział: To mo że być ten, tzn. to mo że być ten win ny). Przy pa dek
ta ki mu si sta nąć przed zbo rem lub Ko ścio łem po wszech nym, re -
pre zen to wa nym przez ge ne ral nych star szych, a szcze gól nie
przez szcze gól ne go rzecz ni ka (przed sę dziów przyj dzie spra wa
oby dwu). Je śli Bóg po tę pi któ re go kol wiek z oskar żo nych (ko go
win nym znaj dą sę dzio wie; do słow nie: ko go po tę pi Bóg;
w dwóch po przed nich przy pad kach sło wa od da ne go sę dzio wie
przed sło wem elo him wy stę pu je przed imek okre ślo ny, któ ry
jed no znacz nie po twier dza, że sę dzio wie jest po praw nym tłu ma -
cze niem, lecz w trze cim przy pad ku uży cia sło wa elo him przed -
imek nie wy stę pu je, tak więc po win no być ono prze tłu ma czo -
ne Bóg, na co wska za li śmy w pro po no wa nym an ty ty pie), mu si
on zre kom pen so wać swo je grze chy po dwój nie: (1) stra cić miej -
sce w Ma lucz kim Stad ku i (2) po ko nać nie do strze ga ną wa dę
(w dwój na sób na gro dzi bliź nie mu swe mu).

(32) Je śli Je zus po wie rza tro sce ge ne ral ne go lub lo kal ne go
star sze go, a szcze gól nie tro sce szcze gól ne go rzecz ni ka, ja kąś
dok try nę (je śli ktoś da bliź nie mu swe mu osła – w.10) do ty czą -
cą Je zu sa (wo łu), Ko ścio ła (owcy) lub ja kiej kol wiek in nej kla sy,
np. Wiel kiej Kom pa ni, Mło do cia nych God nych czy uspra wie dli -
wio nych z wia ry (in ne by dlę na cho wa nie), a dok try na ta ka
– np. na tu ra Je zu sa ja ko Lo go sa, kar na cja i prze mia na w zmar -
twych wsta niu, re sty tu cja, wy so kie po wo ła nie, śmier tel ność czło -
wie ka, ka ra za grzech, uspra wie dli wie nie z wia ry, ko niec żę cia
w 1914 r., ist nie nie Mło do cia nych God nych i Wiel kiej Kom pa -
nii ja ko klas – prze sta je być na ucza na (umie ra) lub jest nisz czo -
na wpro wa dza niem do niej ob cych ele men tów lub usu wa niem
jej wła snych – np. po jed na nie po le ga ją ce je dy nie na za dość -
uczy nie niu spra wie dli wo ści lub wy łącz nie czy nią ce czło wie ka
za do wo lo nym z Bo ga, za prze cza nie tym cza so we mu uspra wie -
dli wie niu, uspra wie dli wie nie oży wio ne bez po świę ce nia (jest
ka le czo na) – al bo ta ka praw dzi wa dok try na jest za przę gnię ta
do słu że nia błęd ne mu sys te mo wi – np. dok try na o wy bo rze
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słu żą ca kal wi ni zmo wi lub dok try na wol nej ła ski słu żą ca ar mi -
nia ni zmo wi, dok try na o chrzcie Ja na słu żą ca camp be li zmo wi
(upro wa dzo ne; do słow nie: wzię te w nie wo lę), a jest to czy nio -
ne w ta kiej ta jem ni cy, że żad na kom pe tent na oso ba nie by ła
w owym cza sie te go świa do ma – np. ża den z człon ków gwiezd -
nych nie miał nic wspól ne go z wy żej wy mie nio nym tłu mie -
niem, szko dze niem i znie wa la niem (nikt nie wi dział) – wów czas
po wier nik po wi nien udzie lić Je zu so wi uro czy ste go za pew nie -
nia (przy się ga Pań ska bę dzie mię dzy oby dwo ma – w.11), że to
nie on przy czy nił się do za prze sta nia na ucza nia da nej dok try -
ny, nie szko dził jej ani nie pod dał służ bie fał szy wym sys te mom
na uk (nie wy cią gnął rę ki swo jej po rzecz bliź nie go swe go). Gdy
więc człon ko wie gwiezd ni zde cy do wa nie pro te sto wa li prze -
ciw ko ta kie mu tłu mie niu, szko dze niu i znie wa la niu, da wa li Pa -
nu uro czy ste za pew nie nie, że nikt z ich kla sy nie jest za to od -
po wie dzial ny, a Pan Je zus przyj mo wał ich uro czy ste za pew -
nie nie za nich sa mych i za wcze śniej szych człon ków ich kla sy
(i przyj mie pan tej rze czy przy się gę), a od no śni po wier ni cy nie
po nio są żad nej od po wie dzial no ści i nie bę dą da wać za to żad -
ne go od szko do wa nia (nie bę dzie da wał od szko do wa nia).

(33) Lecz je śli ja kie kol wiek z tych po wie rzo nych na uk rze -
czy wi ście by ły uzur po wa ne, a on to to le ro wał (je śli mu to skra -
dzio no – w.12), wte dy mu siał wy na gro dzić to utra tą sta no wi ska
w wy so kim po wo ła niu i usu nię ciem ze swe go cha rak te ru wa -
dy uła twia ją cej po wo dze nie tej uzur pa cji (da od szko do wa nie).
Lecz je śli ja kaś dok try na jest wy pa cza na i roz dzie ra na przez de -
mo ny i ich zwie rzę ce sys te my błę du – np. spo sób, cel i czas dru -
gie go ad wen tu Je zu sa, ty siąc let nie pa no wa nie, dzień są du, wy -
pa czo ny i roz dar ty przez sek ciar skie de no mi na cje (roz szar pa -
ne – w.13) – po wy ka za niu ta kich wy pa czeń i roz dar cia przez
od po wied nie i god ne za ufa nia do wo dy (niech przy nie sie roz -
szar pa ne za świad ka) bę dzie zwol nio ny od od po wie dzial no ści
za te wy pa cze nia i roz dar cie (nie da od szko do wa nia). Je śli star -
szy, któ re go urząd na uczy cie la na le ży do urzę dów ko ścio ła po -
wie rzo nych mu przez Je zu sa i przez wy bra nie go na to sta no -
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wi sko jest mu wy po ży cza ny do uży wa nia w imie niu Je zu sa, lub
je śli ge ne ral ny star szy, któ ry otrzy mu je swój ofi cjal ny urząd
od Pa na je dy nie ja ko po życz kę (je śli ktoś po ży czy zwie rzę
od bliź nie go swe go – w.14), źle uży wa od no śnych władz urzę -
do wych i szko dzi na uce (ka le czy) lub przy czy nia się do za -
prze sta nia jej na ucza nia (umie ra), i to bez zgo dy Pa na (wła ści -
cie la przy tym nie by ło), bę dzie mu siał to wy na gro dzić na dwa
spo so by, już kil ka krot nie wy żej wspo mi na ne (da peł ne od -
szko do wa nie). Na le żą tu taj mię dzy in ny mi na stę pu ją ce na uki:
wy so kie po wo ła nie trwa po 1914 r., pra ca żę cia mu si być obec -
nie wy ko ny wa na, lo kal ni star si są zbęd ni, Ko ściół na dal ma
ogła szać dzień po msty ja ko na le żą cy do przy szło ści itp. Lecz je -
śli nasz Pan za ak cep tu je sto sow ne szko dze nie na uce, np. oba -
la nie po glą du, że we zwa nie do wy so kie go po wo ła nia jest na -
dal ak tu al ne, że żę cie cią gle jesz cze trwa, że nie na le ży wy bie -
rać star szych, że Ko ściół ma na dal ogła szać dzień po msty ja ko
na le żą cy do przy szło ści (je śli wła ści ciel był przy tym – w.15), da -
ny star szy nie ma czy nić żad ne go od szko do wa nia (nie da od -
szko do wa nia). Przy po mi na my so bie, że ro bot ni kom w Bo skiej
win ni cy Pan za ofiar ni czą służ bę obie cał sto krot ną na gro dę
(gdy by był on na jem ni kiem; Mat.19:29). Na wet je śli czy jaś służ -
ba zwią za na jest z za prze sta niem na ucza nia dok try ny lub jej ze -
psu ciem (gdy by oka le czo ne by ło al bo zde chło), Pan i tak udzie -
li mu sto krot nej na gro dy (przyj dzie z za pła tą za na jem). Ostat -
nie zda nie z w.15 w bar dzo wie lu prze kła dach zo sta ło nie od po -
wied nio prze tłu ma czo ne. Po win no być od da ne na stę pu ją co:
Gdy by był na jem ni kiem, On [Pan] przyj dzie z za pła tą za na jem.
Ta kie go wła śnie tłu ma cze nia uży li śmy w na szych cy ta tach
w na wia sach. Sło wo sa chir, w pierw szym uży ciu w wer se cie 15
od da ne na ję te, mo że ozna czać za pła ta za na jem lub na jem nik.
W wer se cie 15 wy stę pu je ono w oby dwu zna cze niach.

(34) Je śli gru pa bra ci w praw dzie wpro wa dza w błąd gru pę
nie po ślu bio ną na sze mu Pa nu, np. Mło do cia nych God nych,
uspra wie dli wio nych lub lu dzi do brej wo li (z któ rych nikt nie
jest po ślu bio ny Pa nu), a ich wszyst kich wpro wa dzi ło w błąd To -
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wa rzy stwo (je śli ktoś uwie dzie dzie wi cę – w.16), i spla mi ich
wpro wa dze niem w złe na uki i prak ty ki, jak uczy ni ło to wo bec
nich To wa rzy stwo (a śpi z nią), ta gru pa w zwy czaj ny spo sób
przyj mie ich ja ko po ślu bio nych so bie i po łą czy się z ni mi (weź -
mie ją so bie za żo nę). Lecz je śli Pan Je zus przez za sa dy Sło wa
jed no znacz nie od mó wi udzie le nia zgo dy na ich po łą cze nie się,
jak uczy nił to w przy pad ku pew nych jed no stek w oby dwu
przed chwi lą wy mie nio nych kla sach (oj ciec jej zde cy do wa nie
od ma wia od da nia jej mu – w.17), ta gru pa praw dy mu si po rzu -
cić da ną praw dę, co To wa rzy stwo uczy ni ło od no śnie ist nie nia
kla sy Mło do cia nych God nych i tym cza so wo uspra wie dli wio -
nych. Lud Bo ży nie mo że po zo sta wić fał szy wie na ucza ją cych
ko ścio łów, któ re przez błęd ne na ucza nie, ja ko rzecz ni cy sza ta -
na, prak ty ku ją sym bo licz ne cza ry (2 Król. 9:22; Obj. 2:20-23), bez
oba le nia ich błę dów, lecz przy po mo cy od po wied nich prawd
po wi nien gor li wie de ma sko wać ich sym bo licz ne cza ry (cza -
row ni cy nie zo sta wisz przy ży ciu – w.18). Lud Bo ży ja ko ta ki nie
po wi nien łą czyć się z ko ścio łem ani z pań stwem; nie po wi nien
też jed no czyć się z ta kim ko ścio łem, któ ry po łą czył się z pań -
stwem (ob cu je ze zwie rzę ciem – w.19). Je śli to uczy ni, zo sta nie
cał ko wi cie od cię ty od wy so kie go po wo ła nia, co sta ło się z nie -
któ ry mi w praw dzie, któ rzy od pa dli od niej i przy łą czy li się
do rzym skie go, grec kie go, lu te rań skie go, zre for mo wa ne go lub
an gli kań skie go ko ścio ła (po nie sie śmierć). Je go ofiar ni cza służ -
ba nie mo że być od da wa na ja kie mu kol wiek re li gij ne mu sys te -
mo wi sza ta na (bo gom – w.20), co jest ofia rą de mo nom, lecz je -
dy nie Bo gu (tyl ko sa me mu Pa nu). Kto kol wiek czy ni ina czej, jest
odłą cza ny od wy so kie go po wo ła nia (wy tra co ny bę dzie).

(35) Lud Bo ży bę dą cy no wy mi stwo rze nia mi po wi nien bar -
dzo uwa żać, by nie szko dzić i nie uci skać Mło do cia nych God -
nych, któ rzy są ob cą kla są dla no wych stwo rzeń (przy chod nia nie
bę dziesz gnę bił ani uci skał – w.21). Moż na im szko dzić na przy -
kład przez nie bra ter skie trak to wa nie, nie po trzeb ne dys kry mi no -
wa nie i nie udzie la nie na leż nej im usłu gi. Uci ska się ich wte dy,
gdy na przy kład wkła da się na nich wiel kie ob cią że nia co do wia -
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ry i prak ty ki, sto su je wy mu sze nia – co czy nią róż ne Le wic kie
gru py, a szcze gól nie To wa rzy stwo – i wy ma ga pra cy, któ ra nie
przy no si ko rzy ści. Ja ko na po mnie nie przed ta kim krzyw dze niem
i uci ska niem Izra el Bo ga po wi nien pa mię tać, że ja ko ob cy sym bo -
licz nym Egip cja nom był krzyw dzo ny i uci ska ny drę czą cy mi dok -
try na mi, prak ty ka mi i prze śla do wa nia mi (bo sa mi by li ście przy -
chod nia mi w zie mi egip skiej). Lud Bo ży nie po wi nien też tra pić
po pierw sze ta kie go zbo ru, któ ry stra cił swe go sym bo licz ne go
mał żon ka – star szych ja ko przed sta wi cie li Je zu sa; po dru gie, po -
szcze gól nych człon ków ta kie go zbo ru, któ rzy przez utra tę swych
star szych zo sta li po zba wie ni sym bo licz ne go oj ca. Ci, któ rzy przy -
własz cza ją so bie wła dzę i rzą dzą zbo rem i je go człon ka mi, są
przy czy ną ich nie szczę ścia. Tak że gdy Ko ściół tra ci szcze gól ne go
rzecz ni ka Pa na, co sta ło się z chwi lą śmier ci br. Rus sel la, sta je się
sym bo licz ną wdo wą, a je go człon ko wie – sie ro ta mi bez oj ca.
Przy własz cza ją cy so bie wła dzę Le wi ci, któ rzy sta li się pa na mi
nad dzie dzic twem Bo ga, uci ska li sym bo licz ną wdo wę i jej sym -
bo licz ne osie ro co ne dzie ci (nie bę dziesz uci skał żad nej wdo wy ani
sie ro ty – w.22). Je śli lo kal ni lub ge ne ral ni star si we wła ści wym dla
nich za kre sie dzia ła nia w ja ki kol wiek spo sób sta ją się win ny mi ta -
kie go uci ska nia (gdy byś je w ja ki kol wiek spo sób uci skał – w.23),
a uci ska ni na rze ka ją i pła czą w tym uci sku, co ma miej sce w róż -
nych le wic kich gru pach, a te na rze ka nia oraz to wa rzy szą cy im
płacz i mo dli twy choć by w nie wiel kim stop niu wzno szą się
do Bo ga prze ciw ko uci ska ją cym (one wo łać bę dą do mnie) – sam
Bóg wy słu cha ich wo ła nia (na pew no wy słu cham ich wo ła nia).
Po stę po wa nie się ga ją cych po wła dzę i je go skut ki w pierw szym
rzę dzie bar dzo roz gnie wa Pa na (i wy buch nę gnie wem – w.24);
wzbu dzi On obroń ców Swe go uci ska ne go lu du, któ rzy mie czem
du cha ja ko na rzę dzia Bo ga cał ko wi cie oba lą tych przy własz cza -
ją cych so bie wła dzę, co zo sta ło uczy nio ne przez Bo ga na przy kład
w sto sun ku do To wa rzy stwa i PBI, a na stęp nie ob ja wi On ich ja -
ko utra cju szy ko ron, mar twych ja ko człon ków Ma lucz kie go Stad -
ka (za bi ję was mie czem), co spra wi, że ta kie zbo ry i gru py (ja ko
sym bo licz ne żo ny się ga ją cych po wła dzę) oraz po szcze gól ni
człon ko wie (ja ko sym bo licz ne dzie ci się ga ją cych po wła dzę) sta -
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ną się sym bo licz ny mi wdo wa mi i sym bo licz ny mi sie ro ta mi, na ile
do ty czy to sym bo licz nych mę żów i oj ców Ma lucz kie go Stad ka
(żo ny wa sze bę dą wdo wa mi, a dzie ci wa sze sie ro ta mi).

(36) Lud Bo ży po wi nien udzie lać in struk cji, po mo cy
do wzro stu w ła sce i w od po wied nich moż li wo ściach służ by
tym, któ rzy jej po trze bu ją (po ży czać pie nią dze lu do wi me mu
ubo gie mu, któ ry miesz ka z to bą – w.25), lecz ta cy po moc ni cy
przede wszyst kim nie po win ni w ża den spo sób wy ko rzy sty wać
sym bo licz nie bied nych (nie bę dziesz mu jak li chwiarz) ani uza -
leż niać po mo cy od osią gnię cia pew nych ko rzy ści ze szko dą dla
tych, któ rym ją udzie la ją (nie ob cią ży cie go li chwą). H.J. She arn
i W. Craw ford, na przy kład, wy ma ga li stron ni cze go po par cia
od tych, któ rym udzie la li spo sob no ści służ by ja ko kol por te rom,
star szym, pra cow ni kom po śred nim [exten sion wor kers – by li to
bra cia, któ rzy po ze bra niach pu blicz nych zdo by wa li na zwi ska
i ad re sy oraz ofe ro wa li li te ra tu rę – przy pis tł.], przy fo to dra mie
itp. Je śli od ma wia li, by li gnę bie ni np. w ten spo sób, że kol por -
te rzy nie kie dy otrzy my wa li tak skrom ny te ren dzia ła nia, że ich
sprze daż nie mo gła po kryć po no szo nych wy dat ków, a pra cow -
ni cy po śred ni by li wy sy ła ni z fo to dra mą na ja ło we te re ny, je śli
w ogó le im ja kieś przy zna wa no. To czy ni ło ich an ty ty picz ny mi
li chwia rza mi. Kto kol wiek wy ko rzy stu je bra ci dla swych oso bi -
stych in te re sów i nie przy chyl nie trak tu je tych, któ rzy nie chcą
udzie lać mu stron ni cze go po par cia, jest an ty ty picz nym li chwia -
rzem. Ci, któ rzy przyj mu ją pew ne urzę dy zwią za ne z przy wi -
le ja mi służ by udzie lo ny mi z upo waż nie nia zbo ru – jak lo kal ny
star szy al bo dia kon, któ ry przyj mu je urząd od po wied nie go re -
pre zen tan ta zbo ru, uży wa jąc czę ści je go wła dzy, lub jak czy ni
to ge ne ral ny star szy, któ ry przyj mu je urząd re pre zen tan ta
szcze gól ne go rzecz ni ka, uży wa jąc część je go wła dzy – są ty mi,
któ rym zo sta ły od da ne i po wie rzo ne wła dze urzę do we zbo ru
lub szcze gól ne go rzecz ni ka, dla pew nych ko rzy ści, ja kie zbór lub
szcze gól ny rzecz nik ma ją z te go od nieść (w za staw weź miesz
sza tę bliź nie go twe go – w.26). Ta ki lo kal ny lub ge ne ral ny star -
szy nie po wi nien uży wać tych władz dłu żej niż za kła da to czas
trwa nia te go urzę du, po da ny wprost lub do ro zu mia ny
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(przed za cho dem słoń ca zwró cisz mu ją). Jest to bo wiem wy łącz -
ny urząd zbo ru lub szcze gól ne go przed sta wi cie la (je go je dy ne
okry cie – w.27), ich pra wo za spo ka ja nia ludz kich po trzeb (okry -
cie cia ła je go), do ochro ny w od po czyn ku umy słu i ser ca (w któ -
rym sy pia). Ci, któ rzy utrzy mu ją swój urząd dłu żej niż wy ni ka
to z ogra ni cze nia cza so we go, po da ne go wprost lub do ro zu mia -
ne go, np. dłu żej niż czas trwa nia ka den cji star sze go lub dłu żej
niż czas przy no sze nia owo ców w pra cy przez ge ne ral ne go star -
sze go – co czy ni li nie któ rzy z tych, któ rzy choć zwol nie ni przez
br. Rus sel la z pra cy piel grzy ma, na dal upar cie słu ży li róż nym
zbo rom wy kła da mi lub li stow nie – są przy własz cza ją cy mi so bie
wła dzę, na któ rych zbór lub szcze gól ny rzecz nik skar żą się
przed Pa nem (bę dzie do mnie wo łał). Pan wy słu cha ta kich skarg
prze ciw ko od po wied nim jed nost kom się ga ją cym po wła dzę
i spo wo du je usu nię cie ich z od no śnych władz urzę do wych (wy -
słu cham), po nie waż Bóg jest mi ło sier ny dla uci ska nych i wy zwa -
la ich od ta kich me tod pa no wa nia (bom Ja mi ło sier ny).

(37) Lud Pa na nie po wi nien wy szy dzać ani ośmie szać piel -
grzy mów i star szych czy też wład ców świec kich lub du chow -
nych (sę dziom nie bę dziesz zło rze czył – w.28; Dz.Ap. 23:1-5); po -
wi nien od no sić się do nich z ta kim sza cun kiem, ja kie go wy ma -
ga ją od po wied nie za sa dy. Przede wszyst kim nie po wi nien ob -
ma wiać ani znie sła wiać głów nych z ge ne ral nych star szych, któ -
rzy są szcze gól ny mi rzecz ni ka mi i wy ko naw ca mi Pa na (prze ło -
żo ne go [do słow nie: księ cia] lu du twe go nie bę dziesz prze kli nał)
za wsze pa mię ta jąc o tym, że szy der stwo, ubli ża nie, oszczer stwo
i ob mo wa są ce cha mi sza ta na i je go du cha (Zach. 3:1,2; Ju dy 8;
Obj. 12:10), pod czas gdy duch Pa na nie zło rze czy na wet sza ta -
no wi (Ju dy 9). Wer set 29 jest nie od po wied nio od da ny przez
A.V., a o wie le le piej przez A.R.V.: Nie bę dziesz zwle kał [z ofia -
ro wa niem] z peł ni [żni wa] i stru mie nia two ich pras [wi na i oli -
wy z oli wek]. Cho dzi tu taj o ofia ry z po kar mów [w B.G. zna ne
ja ko ofia ry śnied ne – przy pis tł.], ofia ry z na po jów oraz da ry
z oli wy czy nio ne na rzecz Przy byt ku i Świą ty ni. W an ty ty pie
ofia ry śnied ne, z po kar mów, re pre zen tu ją głęb sze na uki praw -
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dy, któ re lud Pa na ma przed sta wiać w służ bie Pa nu, praw dzie
i bra ciom; ofia ra mi z na po jów są w an ty ty pie płyt sze na uki
praw dy, któ re lud Pa na ma przed sta wiać w służ bie Pa nu, praw -
dzie, bra ciom i świa tu, pod czas gdy ofia ry z oli wy re pre zen tu ją
Du cha Pań skie go, w któ rym służ ba ta ma być wy ko ny wa na. Od -
no śnie na sze go na ucza nia i świad cze nia w Du chu Pań skim
o głęb szych i płyt szych dok try nach, przy ka za niach, obiet ni cach,
na po mnie niach, pro roc twach, hi sto riach i ty pach Bi blii mó wi się
więc tu taj ja ko o rze czach, któ re ma ją być nie zwłocz nie przez nas
wy ko na ne (nie zwle kaj z ofia ro wa niem z ob fi to ści zbo ża i pły -
nów [wi na i pras oli wy] – w.29). Po le ce nie to za ka zu je zwle ka -
nia w służ bie dla Pa na, po nie waż nie tyl ko krad nie to czas, lecz
tak że mar nu je spo sob no ści i owo ce służ by. Uspra wie dli wie ni, ja -
ko prób ni pier wo rod ni Wie ku Ewan ge lii, za chę ca ni są do po -
świę ce nia, a Ma lucz kie Stad ko i Wiel ka Kom pa nia, ja ko oży -
wie ni pier wo rod ni – do wy peł nie nia swe go po świę ce nia. No mi -
nal ny lud Bo ży nie po wi nien po wstrzy my wać ich przed po -
świę ce niem się i wy peł nia niem go (pier wo rod ne go z sy nów
two ich od dasz mi).

(38) Na stęp nie Pan po da je in struk cje dla po świę ca ją cych się.
Po win ni oni być uspra wie dli wie ni: rze czy wi ście lub w spo sób
po czy ta ny, na co wska zu je po zo sta wie nie wo łu lub owcy z mat -
ką przez sie dem peł nych dni i na stęp nie ofia ro wa nie ich dnia
ósme go (tak sa mo uczy nisz z wo łem i owcą; sie dem dni bę dzie
z mat ką, a ósme go dnia od dasz mi je – w.30). Na stę pu ją ce uwa -
gi wy ja śnia ją tę spra wę: Sie dem peł nych dni to peł ne Ty siąc le -
cie, kie dy to ro dzaj ludz ki rze czy wi ście osią gnie ludz ką do sko -
na łość. Je zus tuż przed trzy dzie stym ro kiem ży cia, tzn. tuż
przed po świę ce niem, był do kład nie ta ki sam, jak udo sko na lo -
na i bez grzesz na ludz kość przy koń cu Ty siąc le cia, sied miu an ty -
ty picz nych dni. W chwi li po świę ce nia był On ta ki, ja ką bę dzie
do sko na ła i bez grzesz na ludz kość w Ma łym Okre sie. Po zo sta wał
w ju da izmie, Swej an ty ty picz nej wy cho wu ją cej Go mat ce – cze -
go ty pem jest cór ka fa ra ona (z mat ką swo ją) – przez sie dem peł -
nych po czy ta nych an ty ty picz nych dni, zu peł ny okres przed po -
świę ce niem; an ty ty picz ne go po czy ta ne go ósme go dnia po świę -
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cił Sie bie ja ko rze czy wi ście uspra wie dli wio na jed nost ka. Je śli
cho dzi o an ty ty picz ne owce, prze by wa ły one z ro dzi ną ludz ką
ja ko an ty ty picz ną wy cho wu ją cą mat ką (z mat ką swo ją) przez
peł ny po czy ta ny an ty ty picz ny okres do cho dze nia do uspra wie -
dli wie nia (sie dem dni). W po czy ta nym ósmym dniu, do któ re go
w po czy ta ny spo sób prze no si ło ich po czy ta ne uspra wie dli wie -
nie (z wia ry), zo sta li po świę ce ni Pa nu. Po win ni śmy pa mię tać
bo wiem, że w chwi li po świę ce nia Je zus po sia dał wszyst kie ludz -
kie pra wa, ja kie ludz kość rze czy wi ście zdo bę dzie i w peł ni po -
sią dzie przy koń cu Ty siąc le cia. Po dob nie i uspra wie dli wio nym
z wia ry przy pi sy wa ne są wszyst kie pra wa, ja kie świat bę dzie rze -
czy wi ście po sia dał w Ma łym Okre sie, przy koń cu Ty siąc le cia,
i dla te go ży ją oni w po czy ta nym ósmym dniu, dzię ki uspra wie -
dli wie niu z wia ry, któ re uczy ni ło ich kan dy da ta mi do po świę ce -
nia, tzn. an ty ty picz ne go ob rze za nia, co ma miej sce ósme go an -
ty ty picz ne go dnia. Dla te go Bóg na po mi na Swój lud do po dej mo -
wa nia i po zo sta wa nia w sta nie po świę ce nia dla Nie go (lu dem
świę tym bę dzie cie mi – w.31). Dok try ny wy pa czo ne przez de mo -
ny (1 Moj. 37:31-33) są an ty ty picz nym mię sem roz szar pa nym
przez be stie (mię sem roz szar pa nym). Dok try ny ta kie roz rzu co -
ne są po ca łym świe cie (na po lu; Mat. 13:38). Lud Bo ży po wi nien
po wy rzu cać te dok try ny (wy rzuć cie je) i po zo sta wić do zje dze -
nia przez stron ni czych sek cia rzy (psom; Mat. 7:6; Fi lip. 3:2; Obj.
22:15). Za koń czy li śmy wy ja śnia nie 2 Moj. 22. Ma jąc na uwa dze
an ty ty py wy ni ka ją ce z te go roz dzia łu i roz my śla jąc o pew nych
na ukach pa ru zyj nych i epi fa nicz nych, do strze ga my, że fak ty,
na któ re wska zu ją te an ty ty py, znaj du ją się w nim i są przez nie -
go na ucza ne, co oczy wi ście mu si mieć miej sce, by pro po no wa -
ne an ty ty py by ły praw dzi we, po nie waż tłem ak cji 2 Moj. 19-24
jest Pa ru zja i Epi fa nia.

(39) Roz wa ża jąc 2 Moj. 23 i 24, ca ły czas pa mię taj my o tym,
że 2 Moj. 19-23 i frag men ty roz dzia łu 24 do ty czą spraw Pa ru -
zji i Epi fa nii. Ma jąc to na uwa dze, prze ana li zuj my 2 Moj. 23,
któ ra po da je in struk cje od no szą ce się do Pa ru zji i Epi fa nii. Lu -
do wi Bo że mu za bra nia się na ucza nia błęd nych dok tryn, po -
cho dzą cych od nie go sa me go lub in nych (nie roz gła szaj wie ści
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fał szy wej [do słow nie: próż nej]; 2 Moj. 23:1; Iz. 53:1). Nie mo -
że też on być ak tyw nym (nie do ło żysz rę ki) w po pie ra niu ja -
kie go kol wiek czy ni cie la zła. Na przy kład nie po wi nien te go
czy nić w sto sun ku do się ga ją cych po wła dzę i pa nu ją cych
nad dzie dzic twem Bo ga, świad cząc na ich ko rzyść z po gwał ce -
niem praw dy i spra wie dli wo ści, co np. czy ni li stron ni cy To wa -
rzy stwa i PBI, gdy ko lej no w 1917 i 1918 r. pod da li się swe mu
le wic kie mu sza leń stwu (z nie po boż nym, abyś miał być świad -
kiem fał szy wym [do słow nie: świad czą cym za gwał tem]). Nie
mo że on rów nież ule gać ma som czy więk szo ści i przy łą czać się
do nich w złym po stę po wa niu, co zno wu mia ło miej sce
w przy pad ku po plecz ni ków To wa rzy stwa i PBI (nie uda waj się
za więk szo ścią do złe go – w.2). Nie po wi nien on tak że wraz
z wie lo ma in ny mi lub więk szo ścią opo wia dać się za złą spra -
wą, wy pa cza jąc praw dę, spra wie dli wość i świę tość, co nie któ -
rzy czy ni li w in te re sie To wa rzy stwa i PBI (i nie skła daj w spor -
nej spra wie świa dec twa za więk szo ścią, by wy pa czać sąd). Nie
po wi nien też w nie zgo dzie z praw dą, spra wie dli wo ścią i świę -
to ścią fa wo ry zo wać Wiel kiej Kom pa nii ja ko ca ło ści czy któ rej -
kol wiek z jej grup (na wet ubo gie go nie po pie raj w nie słusz nej
spra wie [człon ko wie Wiel kiej Kom pa nii są an ty ty picz nie bied -
ni, po nie waż stra ci li wszyst ko z wy jąt kiem ży cia] – w.3). Je śli
kto kol wiek z lu du Pa na ze tknie się z błą dzą cym na uczy cie lem
(wo łem – w.4) lub błęd ną dok try ną (osłem) swe go prze ciw ni -
ka, np. na uczy cie lem lub na uką prze ciw nej gru py Wiel kiej
Kom pa nii (nie przy ja cie la twe go), po wi nien oba lić błą dzą ce go
na uczy cie la i na ukę, by przy wieść ich z po wro tem do ich gru -
py, uwol nio nych od błę du (od pro wa dzisz go do nie go). I je śli
kto kol wiek z lu du Pa na do strze że, że na uka prze ciw nej gru py
jest bar dziej wy eks po no wa na, niż wy ni ka to z jej rze czy wi ste -
go za sto so wa nia (osła te go, któ ry cię ma w nie na wi ści, le żą ce -
go [do słow nie: ku lą ce go się, upa da ją ce go] pod brze mie niem
swo im – w.5) – np. na uka tych, któ rzy nad mier nie pod kre śla li
myśl o udzia le Ko ścio ła w ofie rze za grzech ja ko nie zbęd nym
dla uzu peł nie nia rze ko me go bra ku za słu gi Chry stu sa w za -
dość uczy nie niu spra wie dli wo ści, lub na uka tych, któ rzy wy ol -
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brzy mi li ka rę za grzech aż do wiecz ne go ży cia w mę kach, czy
tych, któ rzy prze sad nie po ka za li oso bę Je zu sa ja ko współ wiecz -
ne go, współ istot ne go i rów ne go Oj cu – to bez wzglę du na róż -
ni ce ist nie ją ce po mię dzy jej zwo len ni ka mi a lu dem Pa na, nie
po wi nien od ma wiać przyj ścia im z po mo cą (nie po wstrzy muj
się, że by mu po móc), lecz po wi nien szcze rze pró bo wać po móc
im w prze zwy cię że niu tej trud no ści przez po da wa nie im sto -
sow nej praw dy (po ra tu jesz go). Wier ni człon ko wie gwiezd ni,
ich szcze gól ni po moc ni cy oraz ich zwo len ni cy sta ra li się to czy -
nić przez ca ły Wiek Ewan ge lii, zwłasz cza przy je go koń cu.

(40) Ka pła ni i współ pra cu ją cy z ni mi Mło do cia ni God ni
(nie bę dziesz – w.6) nie po win ni też przed sta wiać na uk i za rzą -
dzeń (są du) Wiel kiej Kom pa nii (ubo gie go) w gor szym świe tle,
niż są w rze czy wi sto ści (wy pa czał), by uka zać jej po stę po wa -
nie gor szym niż na praw dę jest (w spra wie je go). Lud Bo ży
ma sta ran nie wy strze gać się błę dów dok try ny i za rzą dzeń
(od rze czy fał szy wej od da lisz się – w.7). Nie ma też przed sta -
wiać nie win nych i spra wie dli wych ja ko czy ni cie li zła (nie win -
ne go i spra wie dli we go nie za bi jesz), co uczy ni li przy wód cy
To wa rzy stwa i PBI wo bec tych, któ rzy w 1917 i 1918 r. sta nę li
po stro nie praw dy i spra wie dli wo ści, a prze ciw ko ich uzur pa -
cji. Bóg nie ogło si ta kich czy ni cie li zła spra wie dli wy mi (nie
uspra wie dli wię nie zboż ne go). Słu dzy praw dy przez róż ne fał -
szy we są dy, fa wo ry zo wa nie, stron ni czość itp. nie mo gą po -
zwo lić się prze ku pić na rzecz jed nej stro ny, a prze ciw ko dru -
giej (da rów brać nie bę dziesz – w.8), po nie waż ta kie po stę po -
wa nie w na tu ral ny spo sób pro wa dzi do zwo dze nia ro zum -
nych (za śle pie nia mą drych) i błęd ne go kie ro wa nia ty mi o do -
brych in ten cjach (prze krę ca nia słów spra wie dli wych). Nie któ -
rzy człon ko wie To wa rzy stwa w 1917 r. nie prze strze ga li tej
za sa dy, uję ci przy wi le ja mi „obec ne go kie row nic twa” w po sta -
ci spo sob no ści służ by, urzę dów itp. No we stwo rze nia są ostrze -
ga ne przed krzyw dze niem Mło do cia nych God nych lub wkła -
da niem na nich nad mier nych cię ża rów (przy chod nia nie uci -
skaj – w.9; Ru ty 2:9,15). Nie po win ni czy nić tych rze czy, po nie -
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waż z do świad czeń w sym bo licz nym Egip cie po zna li, jak oni
sa mi – jed nost ki z in nej kla sy niż sym bo licz ni Egip cja nie – by -
li krzyw dze ni, ob cią ża ni przez Egip cjan nad mier ny mi cię ża ra -
mi i jak czu li się w tych róż nych for mach zła i uci sku. Dla za -
sa dy i współ czu cia po win ni więc uni kać złe go trak to wa nia
człon ków in nej kla sy, po nie waż sa mi by li tak trak to wa ni (bo
sa mi wie cie, ja ki jest ży wot przy chod nia, bo by li ście przy chod -
nia mi w zie mi egip skiej).

(41) W wer se tach 10 i 11 siew Wie ku Ewan ge lii, tzn. zdo -
by wa nie lu dzi do uspra wie dli wie nia i po świę ce nia, w przy -
pad ku Ma lucz kie go Stad ka jest ogra ni czo ny do pierw szych
sze ściu okre sów roz wo ju Ko ścio ła, tzn. sze ściu okre sów Wie -
ku Ewan ge lii po prze dza ją cych okres la ody cej ski. Wer se ty te
wca le nie do ty czą żę cia w siód mym okre sie. Trak tu ją one ra -
czej o pra cy prób nych (Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, uspra wie -
dli wio nych z wia ry) i osta tecz nych Le wi tów (utra cju szy ko -
ron) pod czas siód me go okre su. Ma lucz kie Stad ko przez sześć
pierw szych okre sów Wie ku Ewan ge lii mia ło po le ce nie sia nia,
tzn. przez gło sze nie Bo skie go pra wa – do pro wa dza nia lu dzi
do po ku ty, przez gło sze nie za ry sów uspra wie dli wie nia
Ewan ge lii – do pro wa dze nia po ku tu ją cych do wia ry, a tym sa -
mym do uspra wie dli wie nia, a przez gło sze nie za ry sów wy so -
kie go po wo ła nia Ewan ge lii – do pro wa dza nia uspra wie dli -
wio nych do po świę ce nia i spło dze nia z Du cha. Tak więc św.
Pa weł i je go współ pra cow ni cy wśród po gan wy ko ny wa li
dzie ło sia nia. Po dob nie czy ni li bra cia we wszyst kich na stęp -
nych pię ciu okre sach (przez sześć lat ob sie wać bę dziesz i gro -
ma dzić plo ny – w.10). Ma lucz kie Stad ko mia ło jed nak za -
prze stać sia nia w siód mym, la ody cej skim okre sie (siód me go
ro ku zo sta wisz ją, że od pocz nie – w.11). To prze rwa nie pra -
cy przez Ma lucz kie Stad ko do ty czy ło za prze sta nia sie wu.
Tekst ten nic nie mó wi o żę ciu. Po ka zu je on jed nak, kto mo -
że pod jąć pra cę do pro wa dza nia lu dzi do uspra wie dli wie nia
i po świę ce nia – utra cju sze ko ron (aby je dli ubo dzy lu du twe -
go). Moż li wo ści ta kiej pra cy, nie wy ko rzy sta ne przez utra cju -
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szy ko ron, mo gą być pod ję te przez uspra wie dli wio nych ja ko
prób nych Le wi tów Wie ku Ewan ge lii (co zo sta nie po nich,
zje zwierz po lny). Ta ki spo sób po stę po wa nia miał obo wią zy -
wać w sto sun ku do za let spra wie dli wo ści (win ni cy) i spra wie -
dli we go uspo so bie nia uspra wie dli wio nych z wia ry (ogro du
oliw ne go).

(42) Fakt i skut ki grze chu oraz prze kleń stwa mia ły być
zno szo ne w cza sie sze ściu ty siąc let nich dni (sześć dni wy ko -
ny wać bę dziesz ro bo ty two je – w.12), lecz w cza sie siód me go
ty siąc let nie go dnia – Ty siąc le cia ja ko an ty ty picz ne go sa ba tu
– ludz kość prze sta nie cier pieć z po wo du grze chu i je go skut -
ków oraz prze kleń stwa. Dla tych, któ rzy w tym ży ciu uzy sku -
ją uspra wie dli wie nie z wia ry, an ty ty picz ne sześć ty siąc let nich
dni jest czę ścią sze ściu dni po prze dza ją cych ich uspra wie dli -
wie nie, a ich siód my ty siąc let ni dzień jest cza sem, w któ rym
ich czło wie czeń stwo ko rzy sta z uspra wie dli wie nia z wia ry,
po nie waż uspra wie dli wio nym z wia ry przy pi sy wa ne jest ty -
siąc let nie od pocz nie nie od prze kleń stwa (dnia siód me go od -
pocz niesz). Dzie je się tak dla te go, by na uczy cie le (wół), na uki
(osioł), wszy scy roz wi nię ci przez praw dę o uspra wie dli wie niu
(syn nie wol ni cy) oraz Mło do cia ni God ni (przy cho dzień) mo -
gli otrzy mać przy pi sa ne im bło go sła wień stwa Ty siąc le cia, tak
sa mo jak otrzy ma ją je na uczy cie le Ty siąc le cia (wół), na uki
(osioł) i kla sa re sty tu cyj na – roz wi nię ci praw da mi re sty tu cji
(syn nie wol ni cy) oraz Sta ro żyt ni i Mło do cia ni God ni, któ rzy
wów czas tak że bę dą trak to wa ni ja ko ob cy dla Przy mie rza Sa -
ry ja ko mat ki Chry stu sa (przy cho dzień). Lud Bo ży Wie ku
Ewan ge lii na po mi na ny jest do sta ran ne go prze strze ga nia
wszyst kich Bo skich przy ka zań i na po mnień (we wszyst kim, co
wam po wie dzia łem, ostroż ni bądź cie – w.13). Nie mo że się on
ni ko mu ko ja rzyć z ni czym, co w ja ki kol wiek spo sób sprzy ja
do wol nej for mie grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści,
któ rym w służ bie od da wa li by co kol wiek ze swe go po świę co -
ne go Bo gu czło wie czeń stwa. Szcze gól nie nie mo że się on ni -
ko mu ko ja rzyć z żad nym wy zna nio wym boż kiem (imie nia
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in nych bo gów nie wspo mi naj cie). Nie mo że też pro pa go wać
idei żad ne go z nich (nie bę dzie sły sza ne z ust two ich).

(43) Są trzy szcze gól ne eta py, sta ny chrze ści jań skie go ży cia:
(1) uspra wie dli wie nie, (2) spło dze nie z Du cha i (3) osta tecz ne
sta no wi sko, cze go ty pem są trzy wiel kie świę ta Izra ela: Pas -
cha, Pięć dzie siąt ni ca i Świę to Na mio tów. Fakt, że do świad cza -
ją oni tych trzech eta pów, sta nów, po ka za ny jest w co rocz nym
ob cho dze niu przez Izra eli tów tych trzech świąt Pa nu (trzy ra -
zy w ro ku świę to ob cho dzić mi bę dzie cie – w.14). A za tem lud
Pa na po wi nien utrzy my wać swój uspra wie dli wio ny z wia ry
stan (świę to prza śni ków prze strze gać bę dziesz – w.15), tzn. nie
tyl ko utrzy my wać wia rę w Bo ską obiet ni cę prze ba cze nia grze -
chów, przy pi sa nia spra wie dli wo ści Chry stu sa i za ofe ro wa nia
mu spo łecz no ści, lecz tak że żyć spra wie dli wie w har mo nii
z praw dą przez ca łe swo je ży cie (sie dem dni prza śni ki jeść bę -
dziesz; 3 Moj. 23:4-14), tak jak Bóg na ka zu je im to czy nić (jak ci
roz ka za łem). Ta ka po sta wa ma być prak ty ko wa na nie tyl ko
w sta nie uspra wie dli wie nia, lecz tak że po świę ce nia (w cza sie
mie sią ca Abib – kło sy ziar na). Po win na ona prze cho dzić przez
dwa eta py, przez któ re Bóg wy zwa la Swój lud z prze kleń stwa
i kró le stwa sza ta na (bo pod czas nie go wy sze dłeś z Egip tu).
Nikt z lu du Bo że go nie mo że po ja wić się w któ rym kol wiek
z tych trzech an ty ty picz nych sta nów bez speł nie nia wy ra żo -
nych lub da ją cych się wy wnio sko wać sto sow nych wa run ków:
(1) służ by uspra wie dli wie nia, (2) służ by spło dze nia z Du cha
i (3) służ by za cho wa nia swe go sta no wi ska (nie uka że cie się
przed twa rzą mo ją próż ny mi [do słow nie: nie uj rzy cie mo jej
twa rzy z pu sty mi rę ka mi], tzn. lud Bo ży nie uzy ska Je go ła ski,
je śli zbli ży się bez speł nie nia wy ni ka ją cych z te go od po wied -
nich wa run ków). Dru gim sta nem do świad cza nym przez lud
Bo ży jest stan spło dze nia z Du cha ja ko pier wiast ków (Jak. 1:18),
ja ko no wych stwo rzeń (2 Kor. 5:17), któ ry jest ich przy wi le jem
ja ko człon ków Ma lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii, cze go
ty pem jest ofia ro wa nie przez Izra ela dwóch pierw szych bo -
chen ków (świę to żni wa pier wia stek pra cy two jej, co kol wiek



sia łeś na po lu; 3 Moj. 23:15-22). Trze cim sta nem do świad cza -
nym przez lud Bo ży jest stan gro ma dze nia go (świę to zbio rów)
do osta tecz ne go za cho wa nia (z koń cem ro ku; do słow nie:
z odej ściem ro ku) miej sca w kla sie, ja ko koń co we go re zul ta tu
je go wy sił ków, da ne go im przed Pa nem (gdy zbie rzesz plo ny
two je z po la). Lud Bo ży mo że do świad czyć Je go sta łej ła ski
(uka zać się przed ob li czem Pa na [do słow nie: uj rzeć ob li cze
Pa na Je ho wy] – w.17) tyl ko ja ko roz wi nię te jed nost ki (męż -
czyź ni), i to w tych trzech (trzy ra zy) sta nach pod czas Wie ku
Ewan ge lii (ro ku).

(44) Pod czas skła da nia ofiar lu do wi Bo że mu nie wol no słu -
żyć grze cho wi, błę do wi, sa mo lub stwu i świa to wo ści (nie bę -
dziesz ofia ro wał kwa szo ne go chle ba z krwią ofia ry mo jej
– w.18), po nie waż Pan nie na wi dzi kra dzie ży i wszel kie go in ne -
go zła ja ko ofiar ca ło pa le nia (Iz. 61:8); dla te go na le ży Mu skła -
dać tyl ko czy ste ofia ry (Mal. 2:11; 3:2-4). Nie po wi nien on zwle -
kać z ofia ro wa niem Je mu swe go po świę ce nia ja ko ofia ry wy so -
kie go po wo ła nia, do chwi li aż mi nie czas wcho dze nia no wych
kan dy da tów do wy so kie go po wo ła nia. Nie po wi nien też zwle -
kać z wy peł nia niem w Bo skiej mi ło ści swe go po świę ce nia ja ko
no we go stwo rze nia, aż bę dzie za póź no, np. po roz po czę ciu
dys pen sa cji Ty siąc le cia (nie zo sta nie przez noc tłuszcz ofia ry
mo jej aż do po ran ku). W pierw szym przy pad ku po świę ca ją cy
się do wy so kie go po wo ła nia sta ją się an ty ty picz ny mi Mo abi ta -
mi, a w dru gim – człon ka mi wtó rej śmier ci. Je zus ja ko pierw szy
z pier wiast ków (3 Moj. 23:10-14; 1 Kor. 15:20) jest na po mi na ny
tu taj do wej ścia do do mu Bo że go ja ko wła ści we go dla Nie go
miej sca, gdzie był i jest głów nym ka mie niem wę giel nym (pier -
wia stek pierw szych uro dza jów przy nie siesz w [do] dom Pa -
na Bo ga twe go – w.19). Przy no sze nie to ozna cza ło Je go po -
świę ce nie się i wy peł nie nie te go po świę ce nia. Wy ra że nie „nie
bę dziesz go to wał koź lę cia w mle ku mat ki je go” moż na ro zu -
mieć na dwa spo so by: (1) Koź lę nie po win no być go to wa ne ja -
ko po karm, gdy jesz cze jest kar mio ne wy łącz nie mle kiem mat -
ki, po nie waż w tym cza sie je go mię so nie jest jesz cze do sta tecz -
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nie doj rza łe i ja ko ta kie jest nie zdro we ja ko po karm; (2) moż -
na je ro zu mieć ja ko za kaz uży wa nia mle ka mat ki ja ko pły nu
do go to wa nia koź lę cia. Ra bi ni zro zu mie li ten frag ment w tym
dru gim zna cze niu i dla te go błęd nie za bra nia li pi cia mle ka i je -
dze nia je go pro duk tów przez pięć go dzin po zje dze niu mię sa,
twier dząc że cie pło cia ła ugo tu je mię so. Z tej błęd nej teo rii wy -
pro wa dzi li dro bia zgo we za sa dy, za bra nia jąc na wet uży wa nia
do mle ka i je go pro duk tów garn ków, pa tel ni, na czyń, no ży, wi -
del ców, ły żek itp., je śli by ły uży wa ne do mię sa i je go pro duk -
tów i od wrot nie. Zlek ce wa ży li przy tym fakt, że za kaz ten do -
ty czy koź lę cia i mle ka je go mat ki, na wet gdy by ich pod sta wo -
wy punkt wi dze nia był pra wi dło wy: iż wer set ten ozna cza go -
to wa nie koź lę cia w mle ku mat ki ja ko pły nie do go to wa nia. Jest
to do bra ilu stra cja czy nie nia Bo skie go Sło wa bez war to ścio wym
przez tra dy cje star szych i wkła da nia na in nych ol brzy mich cię -
ża rów (Mat. 15:2-6; 23:4). Ro zu mie my to stwier dze nie w pierw -
szej in ter pre ta cji po da nej wy żej i dla te go uwa ża my, że za kaz
ten wska zu je na to, że nie po win ni śmy kar mić się du cho wym
po kar mem, za nim nie bę dzie on na cza sie – nie po win ni śmy
na si łę przed wcze śnie in ter pre to wać Sło wa i przyj mo wać ta kich
in ter pre ta cji dla sie bie sa mych ani po da wać ich do przy ję cia
przez in nych. Wy da je się nam, że ta ki po gląd jest cał ko wi cie
sen sow ny, pod czas gdy ten dru gi nie pro wa dzi do żad ne go lo -
gicz ne go an ty ty pu.

(45) Bóg obie cu je dać du cho wym Izra eli tom Pa na Je zu sa ja -
ko Swe go Po słan ni ka (oto ja po sy łam Anio ła – w.20), by był ich
Wo dzem, Prze wod ni kiem i Obroń cą przez ca ły Wiek, w kro -
cze niu wą ską dro gą (przed to bą, aby cię strzegł w dro dze; Ps.
34:8; Mat. 28:20), by umoż li wić im po myśl ne za koń cze nie po -
dró ży z an ty ty picz ne go Egip tu do an ty ty picz ne go Ka na anu,
nie biań skie go Kró le stwa (i wpro wa dził cię na miej sce, któ re
przy go to wa łem). Na po mi na On du cho wych Izra eli tów, by
uwa ża li i nie ku si li Chry stu sa (miej się przed nim na bacz no -
ści – w.21; 1 Kor. 10:9), by sto so wa li się do wszyst kich Je go
wska zó wek (słu chaj je go gło su) i by w ża den spo sób nie wzbu -
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dza li Je go nie za do wo le nia: czy to przez bun to wa nie się (co
przez ca ły czas czy nią utra cju sze ko ron), czy przez cał ko wi tą
sa mo wo lę (nie draż nij go). W ta kich przy pad kach bun tow ni -
czo ści Je zus nie po zwo li im bo wiem na po zo sta nie w wy so kim
po wo ła niu, a w przy pad kach cał ko wi tej sa mo wo li – na za cho -
wa nie ży cia (nie prze pu ści), gdyż ja ko szcze gól ny przed sta wi -
ciel Bo ga (imię mo je jest w nim) re pre zen tu je przed Izra elem
du cho wym cha rak ter i urząd Bo ga. Po nie waż jest szcze gól -
nym przed sta wi cie lem Bo ga dla du cho we go Izra ela, słu cha nie
Je go gło su jest słu cha niem gło su Bo ga i pro wa dzi do ta kich sa -
mych bło go sła wieństw, jak słu cha nie Bo ga, gdy by bez po śred -
nio z nim roz ma wiał. Tak więc tym, któ rzy na wą skiej dro dze
są po słusz ni na ukom na sze go Pa na we wszyst kim, co Bóg ka -
że Mu na uczać (pil nie słu chać bę dziesz gło su je go i uczy nisz
co kol wiek po wiem – w.22), Bóg obie cu je, że ich wła snych nie -
przy ja ciół – grzech, błąd, sa mo lub stwo i świa to wość we wszyst -
kich ich for mach do wo dzo nych przez sza ta na, świat i cia ło
– uczy ni Swy mi nie przy ja ciół mi, tzn. bę dzie ich nie na wi dził
tak, jak nie na wi dzi ich du cho wy Izra el (nie przy ja cie lem bę dę
nie przy ja ciół twych). Bę dzie wal czył prze ciw ko nim tak, jak
czy ni to Izra el du cho wy (tra pić bę dę tych, któ rzy cię tra pi li), co
za pew ni im zwy cię stwo w zma ga niach z ni mi (1 Moj. 3:15;
22:17). Bóg obie cu je po nad to, że nasz Pan Je zus po dej mie
wszel kie przy go to wa nia i za rzą dze nia, by po pro wa dzić ich
(pój dzie Anioł mój przed to bą – w.23) prze ciw ko róż nym for -
mom grze chu (Amo rej czy kom – miesz kań com gór), tchó rzo stwu
(He tej czy kom – lę ko wi), sa mo lub stwu (Fe re zyj czy kom – chło -
pom), świa to wo ści (Ka na nej czy kom – kup com), sek ciar stwu (He -
wej czy kom – wie śnia kom) i prze sie waw czo ści (Je bu zej czy kom
– młó cą cym), któ re Pan znisz czy w Swym wier nym lu dzie (wy -
tę pię ich). Na stęp nie Bóg zo bo wią zu je du cho we go Izra ela, by
nie czcił ani nie słu żył sym bo licz nym bó stwom, któ re te złe ce -
chy two rzą i któ rym słu żą (nie kła niaj się bo gom ich ani im nie
służ – w.24). Za bra nia mu tak że roz wi ja nia w swych cha rak te -
rach tych złych cech (nie czyń tak jak oni) i na ka zu je mu cał -
ko wi cie wy ko rze nić je ze swe go uspo so bie nia (do szczęt nie
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zburz) i zu peł nie wy eli mi no wać uczyn ki, do któ rych te ce chy
pro wa dzą (po tłucz ich ob ra zy). 

(46) Wer se ty 23 i 24 przed sta wia ją te aspek ty chrze ści jań -
skie go ży cia, któ re zwią za ne są z prze zwy cię ża niem zła, na to -
miast wer se ty 25 i 26 po ka zu ją bło go sła wień stwa wy ni ka ją ce
z do brych uczyn ków w wy peł nia niu po świę ce nia. Pan na ka -
zu je Swe mu lu do wi wier ne wy peł nia nie ślu bów po świę ce nia
w po zo sta wa niu mar twym dla sie bie oraz świa ta i w oży wie -
niu dla Bo ga, szcze gól nie przez po zna wa nie, gło sze nie i ży cie
Je go praw dą oraz wier ne zno sze nie zwią za nych z tym prób
(służ cie Pa nu – w.25). Tych, któ rzy tak czy nią, bę dzie bło go sła -
wił głę bo ki mi za ry sa mi praw dy (po bło go sła wi chleb twój)
i pro sty mi za ry sa mi praw dy (wo dę two ją), a przy po mo cy du -
cha praw dy ule czy wa dy odzie dzi czo nych i na by tych nie pra -
wo ści cia ła w za kre sie pa no wa nia nad ni mi (od da lę cho ro by
od cie bie). W sfe rze praw dy i jej du cha (w zie mi two jej – w.26)
nikt z wier nych nie do zna zgub nych do świad czeń nisz czą -
cych ich do bre wy sił ki (nie bę dzie ro nią cej); nie po zo sta ną też
bez owo ców w ła sce, zna jo mo ści i służ bie (ani nie płod nej). Po -
za tym Bóg prze dłu ży ich dni aż swe po wo ła nie i wy bór uczy -
nią pew nym, i bę dzie chro nił ich przed wszyst kim, co mo gło -
by za szko dzić im w osią gnię ciu te go (licz bę two ich dni uczy -
nię peł ną). Po nad to, Bóg przez Swe go du cha, Sło wo i opatrz -
ność wzbu dzi lęk w sza ta nie, świe cie i cie le, na peł nia jąc ich bo -
jaź nią, jesz cze za nim roz pocz ną się wal ki, ja kie Duch bę dzie
z ni mi pro wa dził (strach mój po ślę przed to bą – w.27),
i przy współ pra cy wier nych za bi je w Swym lu dzie róż ne for -
my grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści (str wo żę [do -
słow nie: uśmier cę] wszel ki lud), z któ ry mi sto czą oni wier ny
i wy trwa ły bój (prze ciw któ re mu wy ru szysz). Bóg obie cu je też
wier nym, że w ich wal kach prze ciw ko du cho wym wro gom On
cał ko wi cie po ko na ich wszyst kich (wszy scy nie przy ja cie le twoi
bę dą ucie kać przed to bą; do słow nie: pod dam ci szy ję nie przy -
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ja ciół twych [tak jak zwy cięz cy sta wia ją pra wą sto pę na szyi le -
żą cych twa rzą do zie mi po ko na nych wro gów na znak ich po -
ko na nia]). Oprócz te go Bóg po śle przed Swy mi no wy mi stwo -
rze nia mi Swą zwal cza ją cą i nisz czą cą moc, by po mie szać szy -
ki ich nie przy ja ciół (po ślę szer sze nie [do słow nie: szer sze nia]
przed to bą – w.28), co usu nie z ich serc (wy pę dzi) sek ciar stwo
(He wej czy ka), świa to wość (Ka na nej czy ka) i tchó rzo stwo (He -
tej czy ka), jesz cze przed ata ka mi Je go wier nych.

(47) Na stęp nie Pan po ka zu je, że nie przy ja ciół tych bę dzie
usu wał stop nio wo. Ma słusz ne po wo dy, by nie czy nić te go
gwał tow nie (nie wy pę dzę go w jed nym ro ku – w.29), po nie -
waż spu sto szy ło by to sfe rę praw dy i jej du cha (aby zie mia nie
sta ła się pust ko wiem), gdyż po zba wie nie ich dłu go trwa łe go
ćwi cze nia stop nio we go po ko ny wa nia nie przy ja ciół unie moż -
li wi ło by im uzy ska nie sil ne go opar cia w praw dzie i jej du chu,
ja kie da je dłu go trwa ła wal ka z du cho wy mi nie przy ja ciół mi. Co
wię cej, dłu go trwa ła re gu lar na opo zy cja wo bec du cho wych
nie przy ja ciół da je im tak sta now czy cha rak ter w prze ciw sta -
wie niu się złu, że unie moż li wia to dal szy roz wój tych form zła
i zwal cza je. Ko rzy ści te nie mo gły by być osią gnię te, gdy by na -
stą pi ło na tych mia sto we usu nię cie zła z ich ser ca (nie roz mno -
żył się zwierz dzi ki prze ciw ko to bie). Na pod sta wie te go ro zu -
mie my błąd twier dze nia „lu du świę to ści”, że przez rze ko my
chrzest du cha na tych miast usu wa ne („spa la ne”) jest z nich
wszel kie zło, w wy ni ku cze go rze ko mo już ni gdy nie grze szą.
To przez wie lo krot nie po dej mo wa ne wal ki prze ciw ko odzie -
dzi czo nej i na by tej nie pra wo ści wier ni stop nio wo ją po ko nu -
ją, krok po kro ku ogra ni cza jąc i tłu miąc ją przy po mo cy roz wi -
ja ją cych się w nich łask i stop nio wo za stę pu jąc ją roz wi ja ny mi
prze ciw ny mi ła ska mi (po wo li bę dę ich wy pę dzał – w.30), nie
au to ma tycz nie, lecz przy ochot nej i wier nej współ pra cy Je go
lu du (przed to bą). Ta ki spo sób po stę po wa nia stop nio wo spra -
wi, że ich zna jo mość, ła ski i owoc ność w służ bie bę dą co raz bar -
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dziej wzra sta ły i w ten spo sób bę dzie roz wi jał się w nich cha -
rak ter co raz bar dziej po dob ny do cha rak te ru Bo ga i Chry stu -
sa w osią ga niu co raz więk szej sku tecz no ści w wal ce z wszel ki -
mi for ma mi grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści, w mia -
rę jak sza tan, świat i cia ło uży wa ją ich prze ciw ko nim (aż się
roz mno żysz). W koń cu ich nie złom ną i nie od łącz ną wła sno ścią
sta nie się peł ny krąg praw dy na cza sie i skry sta li zo wa na sfe ra
du cha praw dy (odzie dzi czysz zie mię).

(48) Sfe ra praw dy i jej du cha w peł ni bę dzie ich wła sno ścią,
a sam Bóg wy zna czy jej gra ni ce (usta no wię gra ni ce two je
– w.31), po nie waż odłą czy od nich grzech (od Mo rza Czer wo -
ne go), sek ciar stwo, któ re go duch i na uki są błę dem (do mo rza
Fi li styń czy ków), sa mo lub stwo (od pu sty ni [tzn. od Ara bii, sa -
mo lub ne go cie le sne go Izra ela]) i świa to wość (aż do rze ki [tzn.
Eu fra tu, lu dzi pod le ga ją cych ko ścio ło wi no mi nal ne mu; Obj.
17:15]). Ze Swej stro ny Bóg jest zde cy do wa ny pod dać
pod kon tro lę Swe go wier ne go lu du grzech, błąd, sa mo lub -
stwo i świa to wość, we wszyst kich ich for mach tkwią cych w je -
go odzie dzi czo nym i na by tym uspo so bie niu. Dla te go w Swym
Du chu, Sło wie i opatrz no ści za pew nił wszel kie wa run ki dla
osią gnię cia te go ce lu, a przez służ bę Je zu sa, ich an ty ty picz ne -
go Jo zu ego, do ko nu je te go w ko lej nych po ko le niach wier -
nych no wych stwo rzeń Wie ku Ewan ge lii (od dam w rę ce wa -
sze miesz kań ców tej zie mi). Gdy uzy sku ją nad ni mi kon tro lę,
ma ją usu nąć je ze swe go odzie dzi czo ne go i na by te go upa -
dłe go uspo so bie nia, a me to dy ich po ko na nia zo sta ły przed sta -
wio ne w P` 43, 50-55 w ar ty ku le za ty tu ło wa nym: Li sy – ma łe
i du że (wy pę dzisz ich sprzed ob li cza twe go). Są oni tu taj ostrze -
ga ni, by nie wcho dzi li w ja kie kol wiek po ro zu mie nia, by żyć
w zgo dzie z któ rym kol wiek z nich, ani nie szli na kom pro mis
z jed nym z nich czy też oby dwo ma, po nie waż w naj gor szym
wy pad ku do pro wa dzi ło by to do ich znisz cze nia, a w naj lep -
szym uczy ni ło ich zwy cię stwo bar dzo nie pew nym lub też
umie ści ło ich mię dzy ty mi dwo ma krań co wo ścia mi ja ko utra -
cju szy ko ron (nie za wie raj przy mie rza z ni mi – w.32). Nie
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wol no im zwłasz cza za wie rać żad nych po ro zu mień czy też
kom pro mi sów z sza ta nem, świa tem i cia łem (ani z ich bo ga mi).
Pod czas gdy pierw sza część zda nia wer se tu 32 prze strze ga
przed ja kim kol wiek po ro zu mie niem czy kom pro mi sem z ja -
ki mi kol wiek for ma mi grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to -
wo ści, je go dru ga część ostrze ga przed do wód ca mi grze chu,
błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści ja ko ca ło ścią lub któ rą kol -
wiek z ich form. Róż ne for my tych czte rech ro dza jów zła są
bo wiem na szy mi po szcze gól ny mi nie przy ja ciół mi, na to miast
sza tan, świat i cia ło są ich do wód ca mi. Po win ni śmy za tem
szcze gól nie wy strze gać się tych do wód ców. Ta kim for mom zła
nie po win no się udzie lać żad ne go przy tul ne go miej sca w sfe -
rze praw dy i jej du cha na sze go uspo so bie nia (nie bę dą miesz -
kać w two jej zie mi – w.33), po nie waż je śli je otrzy ma ją, do pro -
wa dzą nas do grze chu prze ciw ko Pa nu, praw dzie, jej du cho -
wi, bra ciom i in nym (by cię nie zwie dli do grze chu). Je śli bo -
wiem słu ży my sza ta no wi, świa tu i cia łu – przy wód com grze -
chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści – służ ba ta ka z pew no -
ścią usi dli nas w każ dej złej skłon no ści, mo ty wie, my śli, sło wie
i czy nie, do pro wa dza jąc do upad ku przed Pa nem (je śli bę -
dziesz słu żył bo gom ich, bę dzie to dla cie bie si dłem).

(49) 2 Moj. 24:1-11 jest ty pem rze czy zwią za nych z za war -
ciem No we go Przy mie rza w Ty siąc le ciu, a wer se ty 12-18 ob ra -
zu ją pew ne za ry sy Wie ku Ewan ge lii, zwią za ne z za war ciem
No we go Przy mie rza w Ty siąc le ciu. Na po mnie nie wer se tu
1 jest ty pem we zwa nia (wstąp do Pa na – w.1) czte rech wy bra -
nych klas: Moj że sza re pre zen tu ją ce go Chry stu sa Gło wę i Cia -
ło, Aaro na – Sta ro żyt nych God nych, Nada ba – Wiel ką Kom pa -
nię i Abi hu – Mło do cia nych God nych do za ję cia sta no wisk
w Ty siąc le ciu: Chry stu sa ja ko Po śred ni ka, a trzy po zo sta łe kla -
sy ja ko je go ofi cjal nych po moc ni ków w urzę dzie Chry stu sa ja -
ko Po śred ni ka (ty i Aaron, Nadab i Abi hu). Po nad to, 70 naj bar -
dziej wy bit nych Sta ro żyt nych i Mło do cia nych God nych otrzy -
ma naj bar dziej zna czą ce sta no wi ska w ziem skiej sfe rze Kró le -
stwa pod czas za wie ra nia i pie czę to wa nia No we go Przy mie rza,
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cze go peł ne do ko na nie zaj mie 1000 lat (sie dem dzie się ciu star -
szych). Te trzy gru py po moc ni ków Po śred ni ka, łącz nie z 70 naj -
bar dziej wy bit ny mi God ny mi, nie bę dą mo gły słu żyć Pa nu
tak bli sko, jak Po śred nik, Gło wa i Cia ło (po kłoń cie się z da le -
ka), po nie waż ich służ ba nie bę dzie bez po śred nio dla Je ho wy
i z Je ho wą, lecz dla Nie go na rzecz lu dzi, pod czas gdy Chry stus
bę dzie bez po śred nio słu żył Bo gu oraz lu dziom, a tak że dla
Bo ga i lu dzi (tyl ko sam Moj żesz zbli ży się do Pa na – w.2; Ezech.
44:10-31). Te trzy kla sy po moc ni ków Po śred ni ka, łącz nie z naj -
wy bit niej szy mi God ny mi, nie bę dą słu żyć (oni niech się nie
zbli ża ją) w ta kim szcze gól nym urzę dzie Pa nu oraz przed Nim
i ludź mi; kla sa re sty tu cyj na tak że nie bę dzie mieć udzia łu z Po -
śred ni kiem w Je go pra cy dla Bo ga (a lud niech nie wstę pu je
z nim). Wy ko nu jąc swój urząd wo bec kla sy re sty tu cyj nej, Po -
śred nik przez ca łe Ty siąc le cie bę dzie wy ja śniał jej wszyst kie
sto sow ne praw dy (Moj żesz opo wie dział lu do wi wszyst kie sło -
wa Pa na – w.3; Dz.Ap. 3:22,23), a szcze gól nie wszyst kie praw -
dy dok try nal ne (wszyst kie są dy). Praw dy te bę dą dla lu dzi tak
ja sne, tak lo gicz ne i tak uj mu ją co przed sta wia ne, że wszy scy
zgod nie (wszy stek lud gło sem jed nym) po zy tyw nie na nie za -
re agu ją (od po wie dział, mó wiąc), obie cu jąc po słu szeń stwo
wszel kiej praw dzie Pa na (wszyst kie sło wa … uczy ni my).

(50) Wszyst kie ob ja wie nia Ty siąc le cia zo sta ną spi sa ne ja -
ko do dat ki No we go Przy mie rza do Bi blii (spi sał Moj żesz
wszyst kie sło wa Pa na – w.4; Obj. 20:12). Ko ściół no mi nal ny
nie zbyt traf nie na zwał do tych czas udzie lo ne Bo skie ob ja wie -
nie, na da jąc dwom czę ściom Bi blii na zwy Sta re go Te sta men -
tu i No we go Te sta men tu. O wie le le piej by ło by, gdy by za cho -
wa ły one na zwę, ja ką Bóg nadał ob ja wie niu sprzed Wie ku
Ewan ge lii: Moj żesz, Pro ro cy i Pi sma. Dla ob ja wień Wie ku
Ewan ge lii do brą na zwą być mo że by ło by: Chry stus, Apo sto -
ło wie i Ewan ge li ści, co by ło by rów no le głym prze nie sie niem
na zwy da nej przez Bo ga ob ja wie niu sprzed Wie ku Ewan ge -
lii, po nie waż na zwa nada na ob ja wie niu Wie ku Ewan ge lii
– No wy Te sta ment, ina czej Przy mie rze – jest nie tyl ko my lą -
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ca, lecz tak że sprzy ja krze wie niu błę du – że No we Przy mie -
rze dzia ła obec nie – po nie waż No wy Te sta ment, Przy mie -
rze, bę dzie księ gą Bo skie go ob ja wie nia, ja kie Chry stus udzie -
li świa tu w Ty siąc le ciu (Obj. 20:12,15). Po nie waż jed nak ta
błęd na na zwa sta ła się tak po wszech na, nie by ło by roz sąd ne
do ko ny wa nie te raz jej grun tow nej zmia ny, gdyż bar dzo nie -
licz ni rze czy wi ście ro zu mie ją róż ni ce mię dzy obec nie dzia ła -
ją cym przy mie rzem a No wym Przy mie rzem, i więk szość lu -
dzi nie by ła by w sta nie te raz te go zro zu mieć. Mię dzy so bą
mo że my więc sto so wać to roz róż nie nie w teo rii i prak ty ce,
lecz wśród in nych nie pro wadź my na ten te mat żad nej agi -
ta cji. Na po cząt ku Ty siąc le cia (wstaw szy wcze śnie ra no)
Chry stus, Gło wa i Cia ło, w ofiar ni czej za słu dze, pod Bo skim
kie run kiem uczy ni Sie bie Bo skim oł ta rzem zwią za nym z Kró -
le stwem i No wym Przy mie rzem (zbu do wał oł tarz pod gó rą)
i utwo rzy dwa na ście dok try nal nych i etycz nych na uk (dwa -
na ście słu pów) zgod nie z dwu na sto ma ce cha mi ser ca i umy -
słu ty siąc let nie go Izra ela (we dług dwu na stu po ko leń Izra el -
skich), co wy ni ka rów nież z dwu na stu sza far skich dok tryn
i od po wied nich łask Izra ela du cho we go.

(51) Przed wy ja śnie niem wer se tu 5 sto sow ne bę dzie tu taj
po da nie kil ku uwag wstęp nych. Po pierw sze, we wszyst kich
ist nie ją cych he braj skich ma nu skryp tach bra ku je sło wa izim
(ko zły), znaj du ją ce go się na koń cu te go wer se tu; ta sa ma
uwa ga do ty czy sło wa se pher (księ ga) przed sło wem lud w wer -
se cie 8. Słusz ność te go w oby dwu przy pad kach po twier dza
na tchnio ne od wo ła nie się św. Paw ła do wer se tów 5-8 u Żyd.
9:19,20. Tak więc po sło wie ciel ce z wer se tu 5 na le ży wsta wić
sło wa i ko zły, a przed sło wem lud z wer se tu 8 sło wa księ gę i.
Dru ga uwa ga do ty czy fak tu, że przed po wsta niem ka płań -
stwa Aaro no we go pier wo rod ny każ dej ro dzi ny uwa ża ny był
za jej ka pła na, co wnio sku je my na pod sta wie pier wo rod nych
w Egip cie za cho wa nych przez po kro pie nie krwią odrzwi
i nad pro ży. Gdy bo wiem kro pio no an ty ty picz ną krwią, wszy -
scy an ty ty picz ni pier wo rod ni by li ka pła na mi, choć póź niej
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nie któ rzy sta li się Le wi ta mi. Pro wa dzi nas to do wnio sku, że
mło dzień cy z wer se tu 5 by li pier wo rod ny mi, po nie waż za bi -
ja li ofia ry. Trze cia uwa ga jest na stę pu ją ca: Nie wąt pli wie jest
to ty siąc let ni ob raz, gdyż by ło tam wie lu mło dzień ców, bę dą -
cych ty pem Chry stu sa, Gło wy i Cia ła, skła da ją cych ofia ry ca -
ło pa le nia i spo koj ne, lecz w cza sie Wie ku Ewan ge lii Je zus
jest je dy nym, któ ry skła da ofia ry ca ło pa le nia, tzn. wy ko nu je
ka płań ską pra cę uspra wie dli wia nia, udzie la nia Ko ścio ło wi
Du cha itp., przez co oka zy wa ne jest przy ję cie Je go ofia ry
przez Bo ga. W tym Wie ku jest On rów nież je dy nym skła da -
ją cym ofia rę spo koj ną, pro wa dząc uspra wie dli wio nych
do po świę ce nia i umoż li wia jąc im wy peł nia nie go, na to miast
to, co ro bi li mło dzień cy i co by ło na stęp nie czy nio ne z krwią,
do ty czy ło ca łe go lu du, nie an ty ty picz nych mło dzień ców,
na rzecz któ rych je dy nie Chry stus w cza sie Wie ku Ewan ge -
lii skła da ofia ry ca ło pa le nia i spo koj ne. Tak więc mło dzień cy
skła da ją cy ofia ry ca ło pa le nia i spo koj ne nie przed sta wia ją Je -
go dzie ła ogra ni czo ne go wy łącz nie do Wie ku Ewan ge lii. Na -
le żą one do dzie ła Je go i Ko ścio ła w Ty siąc le ciu. Do wo dzi to,
że ak cja wer se tów 1-11 roz gry wa się w Ty siąc le ciu, a nie Wie -
ku Ewan ge lii. By wła ści wie zro zu mieć ten frag ment, na le ży
pa mię tać o tych trzech uwa gach. A te raz przejdź my do an ty -
ty pu wer se tu 5: Pod czas Ty siąc le cia Chry stus ja ko ca łość
– przede wszyst kim ja ko Gło wa, a póź niej tak że ja ko Cia ło
– po śle ka pła nów zgod nie ze sta no wi skiem każ de go z nich
w Cie le (po słał mło dzień ców – w.5 [w an giel skim przed sło -
wem mło dzień ców wy stę pu je przed imek okre ślo ny the, któ re -
go zna cze nie wy ni ka z na stę pu ją ce go ko men ta rza au to ra
– przy pis tł. (the, po dob nie w he braj skim, dla pod kre śle nia, że
cho dzi o szcze gól nych, a nie wszyst kich mło dzień ców Izra -
ela]). Re ali zu jąc bło go sła wień stwa re sty tu cji, da dzą oni do -
wód, że Bóg przy jął ofia ry Wie ku Ewan ge lii za świat (ofia ro -
wa li ca ło pa le nia), a przez umoż li wia nie lu dziom po dej mo wa -
nia i wy peł nia nia po świę ce nia (zło ży li na ofia ry spo koj ne
ciel ce i ko zły) do pro wa dzą ich do do sko na ło ści.
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(52) Rów ne czę ści krwi (po ło wa krwi i dru ga po ło wa – w.6)
nie wska zu ją na to, że wo bec an ty ty picz ne go Oł ta rza mia ła
być uży ta je dy nie po ło wa za słu gi ofia ry i że je dy nie po ło wa
mia ła być uży ta dla po rę cze nia za lu dzi przed Bo giem i za Bo -
ga przed ludź mi, po nie waż przy każ dej z tych dwóch rze czy
uży to ca łej za słu gi. Jest to ra czej ty pem na to, że dla oby dwu po -
da nych w ty pie ce lów za słu ga ta zo sta ła uży ta cał ko wi cie i rów -
no. Po kro pie nie oł ta rza krwią (wy lał na oł tarz) jest ty pem fak -
tu, że an ty ty picz ny Oł tarz jest po ka za ny ja ko god ny przy ję cia
przez Bo ga dzię ki prze la nej krwi i jest w ten spo sób prze zna czo -
ny do uzna nia skła da nych na nim po świę ceń lu dzi ja ko god -
nych przy ję cia przez Bo ga. Wle wa nie krwi do czasz (wlał w cza -
sze) wska zu je na fakt, że za słu ga ta umiesz cza na jest w dok try -
nal nych na ukach od po wied nich do uży cia jej dla kro pie nia an -
ty ty picz nej księ gi i lu du, tzn. za słu ga ta bę dzie wpro wa dzo -
na do ta kich na uk, któ re sto su jąc się do da ne go przy pad ku, z ła -
two ścią uczy nią ją do stęp ną i sku tecz ną w jej po dwój nym uży -
ciu. Chry stus, Gło wa i Cia ło, wszyst kim lu dziom wy ja śni ca łą
praw dę Ty siąc le cia – praw dę No we go Przy mie rza – szcze gól -
nie zwią za ną z Bo ską spra wie dli wo ścią, Pra wem (wziął księ gę
… prze czy tał lu do wi – w.7; Ja na 1:9; 1 Tym. 2:4; Obj. 22:17; Ps.
22:28; Iz. 11:9; Ps.98:3; Iz.29:18,24; 35:5; 40:5). W mia rę po zna wa -
nia praw dy na cza sie kla sa re sty tu cyj na bę dzie obie cy wać po -
słu szeń stwo – po dej mie po świę ce nie. Na krót ki czas po zor nie
uczy ni to ca ły re sty tu cyj ny świat (rze kli: wszyst ko co po wie -
dział Pan, uczy ni my i bę dzie my po słusz ni; Ps. 22:28-30; 86:9; Iz.
45:22,23; Fi lip. 2:10,11; Obj. 15:4). Lecz nie któ rzy wkrót ce zmę -
czą się dro gą świę to ści: świa do mie i otwar cie po gwał cą obiet -
ni cę po słu szeń stwa i po świę ce nia, od ma wia jąc dal sze go po -
słu szeń stwa – przede wszyst kim dla te go, że w tym ży ciu zde -
pra wo wa li swe cha rak te ry w spo sób nie mal nie moż li wy do na -
pra wy (Mat. 23:33), w wy ni ku cze go po stu la tach pró by pój dą
na wtó rą śmierć (Iz. 26:9,10; 65:20).

(53) Wer set 8 jest ty pem pie czę to wa nia No we go Przy mie -
rza. Pa mię taj my uwa gę z przed ostat nie go aka pi tu o tym, że
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przed sło wem „lud” z wer se tu 8 w ja kiś spo sób opusz czo no
sło wa „księ gę i”, po nie waż św. Pa weł (Żyd. 9:19,20) za pew nia
nas, że Moj żesz za pie czę to wał Przy mie rze Za ko nu przez po -
kro pie nie krwią za rów no księ gi, jak i lu du. Moj żesz kro pią cy
krwią księ gę Za ko nu (Bo ską spra wie dli wość) re pre zen tu je
Chry stu sa, Gło wę i Cia ło, któ ry przed Bo giem gwa ran tu je
za lu dzi, po nie waż od da na Bo gu za słu ga pie czę tu je Przy mie -
rze przed Bo giem, czy niąc Go za do wo lo nym z ro dza ju ludz -
kie go – za do wo lo nym gwa ran cją, że Chry stus do pro wa dzi
go do do sko na ło ści, co wszyst kim umoż li wi wy peł nie nie
obiet ni cy po świę ce nia, oraz że znisz czy tych, któ rzy nie ze chcą
być po słusz ni swej obiet ni cy przy mie rza. Tak więc od da nie za -
słu gi Chry stu sa Bo gu jest dla Nie go peł ną gwa ran cją za ludz -
kość, co pie czę tu je, two rzy to Przy mie rze przed Bo giem.
W prze ci wień stwie do dłu go trwa łe go kro pie nia lu du sta nie się
to na tych miast na po cząt ku Ty siąc le cia, co jest po ka za ne przez
mo men tal ne po kro pie nie księ gi; dzię ki te mu Bóg bę dzie za do -
wo lo ny z ro dza ju ludz kie go przez ca łe po śred ni czą ce pa no wa -
nie, w cza sie któ re go ro dzaj ludz ki bę dzie pod no szo ny do do -
sko na ło ści (Moj żesz po kro pił księ gę – w.8; Żyd. 9:19-23). Kro -
pie nie krwią lu du przez Moj że sza re pre zen tu je Chry stu sa,
Gło wę i Cia ło, udzie la ją ce go lu dziom za słu gi przez ca ły okres
Ty siąc le cia (po kro pił lud). Ta za słu ga to war tość do sko na łe go
czło wie czeń stwa Je zu sa – ży cia, pra wa do ży cia i praw ży cio -
wych. W prze ci wień stwie do przy pi sy wa nia nam jej na tych -
mia sto wo w Wie ku Ewan ge lii, co czy ni nas w spo sób po czy -
ta ny do sko na ły mi, świa tu bę dzie ona rze czy wi ście udzie la -
na stop nio wo, w mia rę jak bę dzie oka zy wał po słu szeń stwo,
w wy ni ku cze go ci, któ rzy choć by ze wnętrz nie, nie z ser ca,
trwać bę dą w tym po słu szeń stwie, bę dą pod no sze ni do do sko -
na ło ści. Ta kie da wa nie za słu gi lu dziom bę dzie pie czę to wać,
two rzyć to przy mie rze dla czło wie ka, tzn. przez stop nio we
udzie la nie za słu gi Chry stu sa świa tu w Ty siąc le ciu. W ten spo -
sób w co raz więk szym stop niu bę dzie się On sta wał gwa ran -
tem Bo ga dla świa ta. Dzię ki te mu No we Przy mie rze zo sta nie
za gwa ran to wa ne przez Po śred ni ka oby dwóm stro nom te go
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Przy mie rza, któ re wo bec te go bę dzie umo wą wa run ko wą.
Po wo dem, dla któ re go do stwo rze nia, za pie czę to wa nia
i wpro wa dze nia tej umo wy w ży cie nie zbęd ny jest Po śred nik
i Gwa rant jest to, że żad na ze stron nie wie rzy, że dru ga wy -
peł ni wa run ki umo wy: grzesz ny stan i wro dzo na nie pra wość
czło wie ka upew nia Bo ga w tym, że czło wiek sam z sie bie nie
mo że i nie wy peł ni swej czę ści umo wy, a nie do wiar stwo czło -
wie ka (kla sa re sty tu cyj na jest bo wiem kla są nie wia ry) pod da -
je w wąt pli wość do trzy ma nie przez Bo ga Je go czę ści te go
przy mie rza, umo wy. Dla te go nie zbęd ny jest Po śred nik, któ ry
za gwa ran tu je za każ dą z tych stron przed dru gą, co czy ni
przez Swą za słu gę.

(54) To po dwój ne gwa ran to wa nie obu stron Przy mie rza
bę dzie w Ty siąc le ciu bar dzo pod kre śla ne lu dziom przez Chry -
stu sa, po nie waż Gło wa i Cia ło wie lo krot nie bę dą za pew niać lu -
dzi, że to wła śnie za słu ga Chry stu sa (wy pra co wa na przez Je -
zu sa, a na stęp nie przy pi sa na przez Nie go Ko ścio ło wi i osta tecz -
nie przez ofia rę Ko ścio ła od da na Bo gu bez żad ne go em bar ga,
wy ni ka ją ce go z przy pi sa nia jej Ko ścio ło wi) sta no wi gwa ran cję
dla oby dwu stron te go Przy mie rza wo bec sie bie (oto krew
przy mie rza). Szcze gól nie pod kre śla ne bę dzie da nie Bo gu gwa -
ran cji za świat przez za słu gę (któ re Pan za warł z wa mi). Nie -
uf na po sta wa świa ta, do pó ki nie doj dzie on do do sko na ło ści,
bę dzie wy ma ga ła czę ste go po wta rza nia ta kie go za pew nie nia.
Bę dzie to rów nież czy nio ne w ce lu pod no sze nia dzięk czyn nej
oce ny ła ski, ja ką Po śred nik udzie li świa tu, gwa ran tu jąc za nie -
go przed Bo giem. Po śred nik bę dzie rów nież pod kre ślał wa run -
ki, ja kie świat mu si speł nić, by otrzy mać bło go sła wień stwa
wa run ko wo udzie la ne przez Przy mie rze (na pod sta wie
wszyst kich tych słów). Pa mię taj my, że Bóg wej dzie w bez po -
śred ni układ przy mie rza z ludz ko ścią do pie ro po cał ko wi tym
za pie czę to wa niu, za war ciu Przy mie rza przez Po śred ni ka. Po -
śred nik na tych mia sto wo gwa ran tu je za świat przed Bo giem,
da jąc Mu za słu gę, i w ten spo sób od ra zu pie czę tu je Przy mie -
rze wo bec Bo ga, na to miast gwa ran to wa nie za Bo ga przed świa -
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tem zaj mie ca łe ty siąc lat. Ozna cza to, że je dy nie przez rze czy -
wi ste do świad cze nie stop nio wo otrzy my wa nej do sko na ło ści
ludz kość zo sta nie w peł ni prze ko na na (bę dzie po stę po wać wi -
dze niem, a nie wia rą), że Bóg do trzy ma Swej czę ści Przy mie -
rza: że za po słu szeń stwo udzie li jej wiecz ne go ży cia. Dla te go
pie czę to wa nie Przy mie rza wo bec czło wie ka zaj mie ca łe Ty -
siąc le cie. Wte dy i do pie ro wte dy oby dwie stro ny Przy mie rza
bę dą go to we na wią zać bez po śred nie wza jem ne kon tak ty
w Przy mie rzu. Umo wa ta ka zo bo wią że Bo ga ja ko stro nę
pierw szej czę ści do udzie le nia ludz ko ści ży cia wiecz ne go w za -
mian za po słu szeń stwo. Umo wa ta zo bo wią że ludz kość ja ko
stro nę dru giej czę ści do po słu szeń stwa w za mian za udzie lo -
ne przez Bo ga wiecz ne ży cie. Umo wa ta ka po raz pierw szy zo -
sta nie przy ję ta ja ko dzia ła ją ca mię dzy obie ma stro na mi
przy koń cu Ty siąc le cia, za raz po zwol nie niu tro nu przez Po -
śred ni ka (1 Kor. 15:24-26), po nie waż to wa run ko we po ro zu -
mie nie sta nie się wią żą ce do pie ro po za koń cze niu dzie ła gwa -
ran to wa nia. Po dob na sy tu acja wy stę pu je w przy pad ku nie któ -
rych wa run ko wych umów mię dzy ludź mi w co dzien nym ży -
ciu przez wza jem ne da wa nie so bie uzgod nio ne go za sta wu,
któ ry w na szym przy pad ku od po wia da za słu dze Chry stu sa.
Tak więc Bóg i czło wiek wej dą w re la cję No we go Przy mie rza
do pie ro w Ma łym Okre sie, gdy Chry stus nie bę dzie już dzia -
łał ja ko Po śred nik, lecz ja ko Sę dzia.

(55) W wer se tach 9-11 przed sta wio ne są pew ne ty siąc let nie
czyn no ści Chry stu sa (Moj żesz – w.9), Sta ro żyt nych God nych
(Aaron), Wiel kiej Kom pa nii (Nadab), Mło do cia nych God nych
(Abi hu) i sie dem dzie się ciu głów nych Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych (sie dem dzie się ciu star szych Izra ela). Wcho dze -
nie przez nich na gó rę (wstą pił) re pre zen tu je ob ję cie przez tych
5 grup swych szcze gól nych przy wi le jów i obo wiąz ków w Ty -
siąc le ciu, po nie waż każ da z tych klas bę dzie mia ła w Ty siąc le -
ciu od ręb ne i róż ne przy wi le je oraz obo wiąz ki. O nie któ rych
z nich mó wią wer se ty 10 i 11. Przede wszyst kim bę dą mie li
przy wi lej zo ba cze nia ocza mi zro zu mie nia Bo ga ta kim, ja kim
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uka że Go wspa nia ły roz wój ty siąc let nich prawd, za rzą dzeń
i czy nów (uj rze li Bo ga – w.10). Nie cho dzi tu taj o uj rze nie Go
wzro kiem fi zycz nym, cze go do stą pi Ma lucz kie Stad ko i Wiel -
ka Kom pa nia. Do ty czy to oczy wi ście wzro ku umy sło we go, po -
nie waż w okre sie Ty siąc le cia nikt ze Sta ro żyt nych ani Mło do -
cia nych God nych nie zo ba czy Bo ga fi zycz nym wzro kiem. Jest
to po nad to wi docz ne ze stwier dze nia, co wi dzie li. Bo skie sto py
(pod sto pa mi je go) nie ozna cza ją tu taj fi zycz nych stóp, lecz Je -
go po stę po wa nie wi docz ne w dzia ła niu ty siąc let nich prawd, za -
rzą dzeń i czy nów. Re ali zu ją ce Je go plan, Bo skie po stę po wa nie
w Ty siąc le ciu (ro bo ta, twór; do słow nie: chod nik) bę dzie cu -
dow ną ma ni fe sta cją Bo skiej mi ło ści (ka mie nia sza fi ro we go)
i Bo skiej mo cy (jak nie bo; do słow nie: jak sub stan cja nie bios,
istot nie sa me nie bio sa [wła dze du cho wej kon tro li]). Za rów no
Je go mi łość, jak i moc bę dą pro mien nie ja sne bez naj mniej szej
chmur ki, bę dą sa mą czy sto ścią, nie zmie sza ną z ja ką kol wiek
ob cą nie har mo nij ną sub stan cją, świe cą cą w ca łej swej chwa le
(ja sne). Tak też czte ry wy bra ne kla sy bę dą wi dzia ły Bo skie czy -
ny w Ty siąc le ciu, któ re bę dą wy ra zem Je go mi ło ści i mo cy. To
sa mo jest po ka za ne w in nym ob ra zie przez dwa che ru bi ny
nad ubła gal nią, po po kro pie niu jej krwią. Ta wi zja Bo ga – Je go
cha rak te ru peł ne go mi ło ści i mo cy, oka za ne go w Ty siąc le ciu
– w ża den spo sób nie wy rzą dzi szko dy któ rej kol wiek z czte rech
wy bra nych klas (na ksią żąt nie ścią gnął swo jej rę ki – w.11).
Kla sy te swo im umy sło wym wzro kiem zo ba czą Bo ga w Je go ce -
chach i ty siąc let nich dzie łach oka zy wa nych w mi ło ści i mo cy
(wi dzie li Bo ga) oraz otrzy ma ją na wła sność wiel kie i ma łe for -
my wła dzy, przy wi le je i funk cje w swo ich od ręb nych i róż -
nych ty siąc let nich urzę dach (je dli i pi li).

(56) Wer se ty 12-18 w an ty ty pie wra ca ją do Wie ku Ewan -
ge lii i ob ra zu ją pew ne rze czy z nim zwią za ne, od je go po cząt -
ku do koń ca, tzn. przez wszyst kie sie dem okre sów. Po pierw -
sze, do cho dzi my do te go wnio sku na pod sta wie po mi nię cia
Nada ba i Abi hu, któ rych an ty ty py ja ko kla sy po raz pierw -
szy po ja wia ją się w Epi fa nii; po dru gie, na pod sta wie od nie -
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sień do sze ściu i sied miu dni; po trze cie, na pod sta wie od nie -
sie nia do siód me go dnia, tj. okre su la ody cej skie go,
i po czwar te na pod sta wie rze czy, któ rych ty pem jest ca ły ten
frag ment. Na po cząt ku Wie ku Ewan ge lii Bóg za pro sił Je zu -
sa do uczy nie nia Swe go po wo ła nia i wy bo ru pew nym, wej -
ścia do Bo skiej na tu ry i do Kró le stwa (rzekł Pan do Moj że sza:
Wstąp do mnie na gó rę – w.12), gdzie na za wsze ma On po -
zo sta wać (i bądź tam) i gdzie Bóg miał po wie rzyć Mu wszyst -
kie spra wy Kró le stwa: pra wa Przy mie rza (ta bli ce ka mien ne,
za kon i przy ka za nia; do słow nie: za rów no za kon, jak i przy -
ka za nie [licz ba po je dyn cza, mi łość obo wiąz ko wa]). Bóg okre -
śla tu taj ka mien ne ta bli ce za rów no ja ko za kon, jak i przy ka -
za nie przy go to wa ne przez Bo ga (któ re na pi sa łem [co do wo -
dzi, że za kon i przy ka za nie do ty czą te go, co zo sta ło na pi sa -
ne na ta bli cach]), któ rych Je zus ma na uczyć Izra el Ty siąc le -
cia (abyś ich na uczał). Zgod nie z za pro sze niem Wie ku Ewan -
ge lii do wstę po wa nia, Pan Je zus uczy nił to wraz z Apo sto ła -
mi i Po słan ni kiem La ody cei ja ko głów ny mi słu ga mi praw dy
(wstał Moj żesz i Jo zue – w.13) i wszedł do Kró le stwa – naj -
pierw pod czas wnie bo wstą pie nia, a póź niej w cza sie La ody -
cei (wstą pił na gó rę Bo żą). Nasz Pan Je zus, prze ma wia ją cy
szcze gól nie przez dwu na stu Apo sto łów i Po słan ni ka La ody -
cei, roz ka zał to wa rzy szą cym im szcze gól nym po moc ni kom
(do star szych rzekł – w.14), by ogra ni czy li swą pra cę do funk -
cji swe go urzę du, co wy klu cza ło ich z funk cji ja ko szcze gól -
nych rzecz ni ków, któ rzy przy stę po wa li do Pa na bli żej niż ich
szcze gól ni po moc ni cy (cze kaj cie na nas tu taj; 2 Moj. 19:21-
25). Mie li oni cze kać, aż ci przy nio są im po karm na czas
słusz ny (aż wró ci my do was). Tych dwu na stu (Aaron) i Po -
słan nik La ody cei (Chur) w funk cji na ucza nia bra ci praw dy
na cza sie, nie w funk cji otrzy my wa nia jej od Je zu sa (po nie -
waż w tej ro li są po ka za ni przez Jo zu ego), mie li po zo stać ze
swy mi szcze gól ny mi po moc ni ka mi, by roz wią zy wać ich
trud no ści zwią za ne z kło po tli wy mi spra wa mi, ja kie ci, któ -
rych one do ty czy ły, przed sta wia li im do roz wią za nia (Aaron
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i Chur są z wa mi; kto by miał spra wę ja ką, niech idzie
do nich). Po wo dem, dla któ re go Apo sto łów za li cza my tu taj
do an ty ty picz ne go Jo zu ego i ogra ni cza my do an ty ty picz ne -
go Aaro na jest to, że miej sce ak cji tych rze czy roz po czy na się
od Żni wa Wie ku Ży dow skie go, pierw sze go z sze ściu okre -
sów (sześć dni – w.16). Po wo dem, dla któ re go Po słan ni ka La -
ody cei za li cza my do an ty ty picz ne go Jo zu ego i ogra ni cza my
do an ty ty picz ne go Chu ra jest to, że miej sce ak cji obej mu je
tu taj okres La ody cei (dzień siód my). 

(57) To wła śnie na po cząt ku okre su efe skie go (29-69 r.) Je -
zus w cza sie pierw szych trzech i pół ro ku wstę po wał do Bo -
skiej na tu ry przez uczy nie nie Swe go po wo ła nia i wy bo ru
pew nym, zaj mu jąc Swe miej sce w sta nie Kró le stwa. Je go
wstę po wa nie za koń czy ło się w zmar twych wsta niu, wnie bo -
wstą pie niu i uwiel bie niu (Moj żesz wstą pił na gó rę – w.15).
Lecz stan Kró le stwa po zo sta łej czę ści kla sy Kró le stwa – Cia -
ła Chry stu sa – był za kry ty przed wzro kiem lu dzi, a na wet
przed więk szo ścią człon ków Cia ła, róż ny mi for ma mi uci sku
ota cza ją cy mi kla sę Kró le stwa w sta nie em brio nal nym. Ucisk
ten obej mu je wszel kie cier pie nia, ja kie spo ty ka ją kla sę Kró -
le stwa w jej em brio nal nym sta nie (ob łok za krył gó rę). Lecz
po mi mo te go uci sku chwa ła do sko na łe go cha rak te ru Bo ga
– w któ rym do sko na ła mą drość, moc, spra wie dli wość i mi łość
są ze so bą do sko na le zhar mo ni zo wa ne i w tej har mo nii do -
mi nu ją nad Je go in ny mi uczu cia mi i ła ska mi cha rak te ru – po -
zo sta wa ła nad tą czę ścią kla sy Kró le stwa (Je zu sem), któ ra
wstą pi ła do Bo skiej na tu ry i sta nu Kró le stwa, jak rów nież
nad tą czę ścią kla sy Kró le stwa (Ko ścio łem), któ ra nie by ła
jesz cze w Bo skiej na tu rze ani w sta nie Kró le stwa (miesz ka ła
chwa ła Pa na na gó rze Sy naj [ostry, szpi cza sty] – w.16).
Nad Gło wą kla sy Kró le stwa miesz ka ła ona nie przyć mio -
na i nie zm niej szo na, da jąc Je zu so wi praw dę na cza sie, któ -
rą udzie lał Ko ścio ło wi, i umoż li wia jąc Mu we wszyst kich
spra wach po zo sta wać do sko na łym od bi ciem Bo skie go cha -
rak te ru w Je go dzie le wy ko ny wa nia, ob ja wia nia i pro wa -
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dze nia. Nad Cia łem kla sy Chry stu sa w sta nie za rod ko wym
chwa ła ta spo czy wa ła z mniej szym bla skiem z po wo du sła -
bo ści cia ła, lecz sta le wzra sta ją cym nad ty mi jed nost ka mi,
któ re co raz wy żej pię ły się w roz wo ju na po do bień stwo Bo -
ga i Chry stu sa.

(58) Cier pie nia do ty ka ły Ko ściół przez ca łe sześć okre sów
je go roz wo ju (okry wał ją ob łok przez sześć dni). Nie by ły to
tyl ko ta kie cier pie nia, ja kie prze cho dzi ro dzaj ludz ki, lecz
tak że te, któ re to wa rzy szą po stę po wa niu wą ską dro gą, a każ -
dy z okre sów miał od mien ne do świad cze nia. W okre sie efe -
skim by ły trud no ści z po wo du opo zy cji i błę dów ży dow skich
oraz od stęp czych chrze ści jan, jak rów nież ży dow skich i po -
gań skich prze śla do wań. W okre sie Smyr ny gwał ty okrut nych
prze śla do wań po gań skie go Rzy mu i po wsta nie trzech wiel -
kich błę dów – trój cy, nie śmier tel no ści du szy i wiecz nych mąk
– jak rów nież kle ry ka lizm, pro wa dzą cy do po wsta nia hie rar -
chii. W okre sie per ga meń skim kło po ty wy ni ka ją ce z unii ko -
ścio ła z pań stwem, uzy ska nie przez pa pie ża su pre ma cji w ko -
ście le i po słu gi wa nie się wła dzą cy wil ną, jak rów nież po wsta -
nie błę dów zwią za nych z tą unią, su pre ma cją i jej prak ty ka -
mi, z jed no cze snym po rzu ce niem na dziei Ty siąc le cia na rzecz
obec ne go pa no wa nia (no mi nal ne go) Ko ścio ła nad świa tem,
przed po wro tem Chry stu sa. W okre sie tia tyr skim prze moc
wy ni ka ją ca z peł ne go roz wi nię cia się pa pie skie go an ty chry -
sta, je go cią gle ro sną cych błę dów, sze rzą cych się prze śla do -
wań, kru cjat prze ciw ko wier nym, in no wier com i mu zuł ma -
nom. W okre sie sar dyj skim ucisk wzma ga ją cej się in kwi zy cji
i in nych pań stwo wo -ko ściel nych prze śla do wań, po ło wicz -
nych re form rzym skich re for ma to rów, kru cjat prze ciw ko
zwo len ni kom Wy cli fa i Hu sa, spo rów na te mat pa pie skich
błę dów. W okre sie Fi la del fii wy stę po wa ły naj okrut niej sze ze
wszyst kich pa pie skich prze śla do wań, wy mie rzo ne w wier -
nych i ich zwo len ni ków w po sta ci in spi ro wa nych przez ko -
ściół rzym ski wo jen re li gij nych i tor tur in kwi zy cji; po wsta ło
i roz wi nę ło się sek ciar stwo pro te stanc kie; po ja wi ły się skut -

416 E x o d u s



ki w po sta ci ośle pie nia i znie wo le nia wier nych człon ków
gwiezd nych i ich szcze gól nych po moc ni ków (an ty ty picz ne -
go Sam so na), któ rzy przez sek cia rzy zo sta li wcią gnię ci
do służ by na rzecz sek ciar skie go pro te stan ty zmu, co do pro -
wa dzi ło do sro gich prób i licz nych prze śla do wań wier nych
przez sek ciar ski pro te stan tyzm; na le ży tu tak że wy mie nić
wiel kie re li gij ne spo ry te go okre su, po wsta nie i sze rze nie się
ate izmu, pan te izmu, de izmu i ra cjo na li zmu nie wia ry. Wszyst -
kie te for my uci sku z pew no ścią utwo rzy ły nad em brio nal ną
kla są Kró le stwa gę stą chmu rę! To pod czas Pa ru zji, pierw szej
czę ści okre su La ody cei (siód me go dnia), gdy Ko ściół znaj do -
wał się jesz cze w uci sku (ob ło ku), Bóg we zwał Je zu sa, by
przy stą pił do za ry su Kró le stwa w je go dzie le rzą dze nia, co na -
stą pi ło w paź dzier ni ku 1874 ro ku.

(59) Przez ca ły siód my, la ody cej ski okres, od 1874 do 1954-
56, do sko na łe przy mio ty Bo skie go cha rak te ru ob ja wia ły się ja -
ko po że ra ją cy ogień: od 1874 do 1914 nisz cząc kró le stwo sza -
ta na w je go re li gij nych i świec kich błę dach, a od 1914 do 1954-
56 nisz cząc sym bo licz ne nie bio sa i zie mię te go kró le stwa
(chwa ła Pa na wy glą da ła jak ogień tra wią cy – w.17). Nisz cze -
nie to po cho dzi od Bo skie go cha rak te ru – przede wszyst kim
za po śred nic twem Je zu sa, Gło wy kla sy Kró le stwa, a tak że
za po śred nic twem wzbu dzo ne go Ko ścio ła (na szczy cie gó ry)
– i jest do strze ga ne w okre sie La ody cei przez wszyst kich wy -
zna nio wych chrze ści jan (w oczach sy nów Izra el skich). Wśród
cier pień Ko ścio ła Je zus w 1874 r. wstą pił na Swo je sta no wi sko
Kró le stwa, a po cząw szy od 1878 przez ca ły okres La ody cei
– a więc i na dal – przy łą cza ją się do Nie go wzbu dza ni świę -
ci, któ rzy w uci sku, bę dąc jesz cze w cie le, wstę pu ją na swo je
sta no wi sko w Kró le stwie (Moj żesz wszedł w śro dek ob ło ku
– w.18). Je zus kon ty nu ował pierw szy za kres Swe go sta no wi -
ska Kró le stwa, ja ko Nisz czy cie la pod sta wo wych świec kich
i re li gij nych błę dów kró le stwa sza ta na, co od 1914 r. czy ni
w dal szym cią gu wraz z przy łą cza ją cy mi się świę ty mi, wzbu -
dza ny mi od 1878 do 1956 ro ku. Z pew no ścią na sze roz wa ża -
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nie 2 Moj. 15:22-24:18, a szcze gól nie 2 Moj. 19-24 cał ko wi cie
do wo dzi, że No we Przy mie rze nie na le ży do Wie ku Ewan ge -
lii, lecz do Ty siąc le cia. Wer se ty 12-18 prze cho dzą od usta no -
wie nia No we go Przy mie rza w Ty siąc le ciu z po wro tem
do Wie ku Ewan ge lii i nie wąt pli wie są od po wied nim wpro wa -
dze niem do ob ra zu Przy byt ku Wie ku Ewan ge lii, któ ry przed -
sta wio ny jest w więk szo ści po zo sta łej czę ści 2 Moj.

(60) Mię dzy opi sem in struk cji do ty czą cej bu do wy Przy -
byt ku i je go sprzę tów, a opi sem je go rze czy wi stej bu do wy
znaj du ją się hi sto rie za pi sa ne w 2 Moj. 32-34, któ re omó wi my,
za nim w opar ciu o 2 Moj. 25-40 przej dzie my do Przy byt ku.
Po nie waż oma wia my an ty ty py Wie ku Ewan ge lii, a nie an ty -
ty py Żniw, opis 2 Moj. 32, któ ry we dług 1 Kor. 10:7 wy peł nił
się w dru gim prze sie wa niu Żniw (czer wiec 36 – paź dzier nik
39 r. oraz czer wiec 1881 – paź dzier nik 1884 r.), we dług ob ra -
zu Wie ku Ewan ge lii (Żyd. 3:1-4:8, po rów na ne z ob ra zem
prze sie wań Żniw, po nie waż Żni wa i okres In te rim są rów no -
le gło ścia mi nie w cza sie, lecz w wy da rze niach) oka zu je się
mieć swój an ty typ w dru gim okre sie In te rim – okre sie per ga -
meń skim – tak jak wi dzie li śmy, że pierw sze z prze sie wań
Żniw rów nież mia ło rów no le głe wy peł nie nie w In te rim
– w okre sie smyr neń skim. Fak ty In te rim do wo dzą, że w każ -
dym z pię ciu je go okre sów by ło ja kieś prze sie wa nie, od po -
wia da ją ce w ko lej no ści i cha rak te rze każ de mu z pię ciu prze -
sie wań Żniw. Wi dzie li śmy już, że prze sie wa nie Wie ku Ewan -
ge lii prze ciw ko oku po wi mia ło miej sce w okre sie Smyr ny
(E 9, 7-86) i od po wia da ło pierw sze mu prze sie wa niu w każ -
dym ze Żniw (kwie cień 33 – paź dzier nik 36 r. oraz kwie cień
1878 – paź dzier nik 1881 r.). A za tem we dług za cy to wa nych
wy żej tek stów 2 Moj. 32 mia ła swój an ty typ w Wie ku Ewan -
ge lii, w okre sie per ga meń skim – 313 do 799 r. Po rów na nie wy -
da rzeń za pi sa nych w 2 Moj. 32 oraz od stępstw i prze sie wań
w la tach 313 do 799 w każ dym szcze gó le wy ka że, że zwią zek
mię dzy wy da rze nia mi z 2 Moj. 32, a ty mi od stęp stwa mi
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i prze sie wa nia mi w okre sie per ga meń skim jest związ kiem
ty pu i an ty ty pu, tak jak uczą wy żej po da ne tek sty.

(61) Na dzie ją cza sów apo stol skich był po wrót na sze go Pa -
na i za bra nie do do mu Je go Ob lu bie ni cy, a na stęp nie usta no -
wie nie Kró le stwa Ty siąc le cia i bło go sła wie nie przez nie wszyst -
kich ro dzin, ro dza jów i na ro dów zie mi (1 Moj. 12:3; 22:18;
Dz.Ap. 3:25). Ko ściół gor li wie wy glą dał i wy cze ki wał Je go po -
wro tu, po nie waż otrzy mał na kaz ocze ki wa nia na Nie go przez
okres dzie lą cy Je go oby dwa ad wen ty, choć nie po wie dzia no
mu, jak dłu gi bę dzie to czas. Nie wy obra żał on so bie oczy wi ście,
że bę dzie to trwa ło tak dłu go. Mi nął czas Ży dow skie go Żni wa,
a On nie wró cił; mi nę ło nie mal 250 lat okre su Smyr ny, a On
wciąż nie wra cał. Je go po byt w nie bie bar dzo się prze dłu żał i ci
mie nią cy się być lu dem Bo żym do szli do wnio sku, że zwle ka
On ze Swym dru gim przyj ściem przez po zo sta wa nie w nie bie
(gdy lud wi dział, że Moj żesz opóź niał zej ście z gó ry – w.1).
Na sa mym po cząt ku okre su per ga meń skie go na ca łym ob sza -
rze chrze ści jań stwa zgod nie (zgro ma dził się) za ape lo wa li
do hie rar chii i ka pła nów (Aaro na – oświe ce nie), by oży wi li się
i da li im coś wspa nia łe go w za mian za ocze ki wa ne Kró le stwo
(wstań, uczyń nam bo gów), by przy go to wa li dla nich dro gę
(pój dą przed na mi). Mó wi li, że cho ciaż Je zus wy pro wa dził ich
z nie wo li grze chu i błę du w kró le stwie sza ta na (wy pro wa dził
z zie mi egip skiej), nie wie dzą, co są dzić o Je go miej scu po by tu,
sta nie i o tym, że nie wra ca (nie wie my co się sta ło z owym Moj -
że szem). Hie rar chia i ka pła ni (Aaron – w.2) po le ci li im uczy nić
to, co by ło po gwał ce niem Bo skie go ro zu mie nia Sło wa Pa na,
po nie waż ozna cza ło re zy gna cję z praw dy i ska że nie błę dem
(zdej mij cie [w an giel skim: po łam cie – przy pis tł.] zło te kol czy ki)
na uk wy zna wa nych przez ich ko ścio ły (żo ny) i ru chy (sy nów)
oraz ich wła dze i za le ty (cór ki); ka za no też im pod dać ich zro -
zu mie nie tych spraw pod kon tro lę hie rar chii i ka pła nów (przy -
nie ście). Zro bi li tak, jak im ka za no (ca ły lud … do Aaro na – w.3).
Hie rar cho wie i księ ża ode bra li spod ich kon tro li (z ich rąk – w.4)
wła ści we zro zu mie nie na uk (przy jął je) i pod da li pod swą kon -
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tro lę, za mie nia jąc je w błąd (ciel ca od la ne go), po nie waż hie rar -
chia, rosz czą ca pre ten sje do suk ce sji apo stol skiej, aro ganc ko
przy własz czy ła so bie nad zór nad dok try na mi i prak ty ką,
w swej aro gan cji wy pa czy ła jed no i dru gie, a na stęp nie bar dzo
szcze gó ło wo i mi ster nie roz wi nę ła (ukształ to wał, ulał) je
w swych by strych umy słach (ryl cem).

(62) Oto głów ne błę dy w dok try nie i prak ty ce, skła da ją ce się
na an ty ty picz ne go ciel ca: (1) ko ściół, skła da ją cy się ze wszyst -
kich wy zna nio wych chrze ści jan, wi dzial nie zor ga ni zo wa ny
pod za rzą dem hie rar chii, mu si na wró cić świat i rzą dzić nim
przez ty siąc lat przed po wro tem Chry stu sa (post mi le na ryzm);
(2) trój ca; (3) Chry stus ja ko bóg -czło wiek; (4) Duch ja ko oso ba;
(5) kult Ma rii i świę tych ja ko po śred ni ków oraz ich re li kwii
i ob ra zów; (6) czy ściec; (7) msza za grze chy ży ją cych i zmar łych
oraz o uwol nie nie z czyść ca; (8) ce li bat księ ży; (9) ży cie za kon -
ne; (10) wy staw ne ce re mo nie; (11) asce za; (12) prze sad ne po ku -
ty; (13) ze świec cze nie ko ścio ła i wy zna nio wych chrze ści jan;
(14) prze śla do wa nie in no wier ców; (15) prze są dy; (16) prze -
kształ ce nie Ko ścio ła we wła dzę cy wil ną; (17) pa pie stwo; (18) na -
wra ca nie si łą; (19) unia ko ścio ła z pań stwem itp. Po wpro wa -
dze niu każ de go ze swych błę dów hie rar chia i księ ża ogła sza li
go ja ko ele ment cre do wy zna nio we go praw dzi wych chrze ści -
jan, ja ko róż ny od rze ko mych błę dów, któ re w rze czy wi sto ści
by ły od rzu ca ny mi przez nich praw da mi (i rze kli: To są bo go wie
twoi), utrzy mu jąc, że błę dy te wy zwa la ją ich od grze chu i błę -
du kró le stwa sza ta na (z zie mi egip skiej). W ten spo sób, po dob -
nie jak ich od po wied ni ki w Żni wie, sta li się nie wier ni wo bec Bo -
skie go pla nu i stwo rzy li na je go miej sce in ny plan z in ny mi dok -
try na mi i prak ty ka mi – nie wia rę, dru gi prze sie waw czy błąd.
Gdy hie rar chia i księ ża roz my śla li nad swym wy zna nio wym
boż kiem (zo ba czyw szy to – w.5), roz wi nę li tzw. ko ściół ka to lic -
ki (zbu do wał oł tarz), w spra wach zwią za nych z tym wy zna nio -
wym boż kiem (przed nim). Na stęp nie za czę li agi to wać (wo ła -
jąc Aaron, mó wił) za szcze gól nym spo so bem dzia łań re li gij -
nych (ju tro bę dzie świę to), twier dząc, że bę dzie to słu ży ło Je ho -
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wie (Pa na). No mi nal ny lud Bo ży na tych miast gor li wie przy stą -
pił do te go no we go mo de lu dzia łań re li gij nych (wstaw szy wcze -
śnie ra no – w.6), no we go re li gij ne go cre da i prak tyk, spo dzie -
wa jąc się Bo skiej ak cep ta cji (ofia ry ca ło pal ne). Zgod nie ze swym
no wym re li gij nym cre do i prak ty ka mi po dej mo wa li i do trzy my -
wa li ślu bów (ofia ry spo koj ne). Pil nie stu dio wa li i przyj mo wa li
no we dok try ny i prak ty ki w ich głę bo kich (je dli) i płyt kich (pi -
li) za ry sach. Póź niej przy stą pi li do peł nej unii pań stwa z ko ścio -
łem, sym bo licz ne go cu dzo łó stwa (gra li; 1 Kor. 10:7; Obj. 17:1,2,4;
18:3,9; 19:2), co swój po czą tek mia ło wkrót ce po pu blicz nym
przy ję ciu przez Kon stan ty na chrze ści jań stwa i roz po czę ciu
nisz cze nia woj na mi po gań stwa w 313 r. n.e. To zło w dok try nie
i prak ty ce by ło stop nio wo roz wi ja ne pod czas okre su per ga -
meń skie go, a na stęp nie po głę bia ne w ko lej nych okre sach.

(63) Bóg nie był je dy nie obo jęt nym ob ser wa to rem tej apo -
sta zji, po nie waż ona Go za smu ca ła. Roz ka zał na sze mu Pa nu
pod ję cie na zie mi (zejdź – w.7) ener gicz nych środ ków (na dół)
prze ciw dzia ła ją cych te mu, po nie waż lud, wy zwo lo ny przez
na sze go Pa na z kró le stwa sza ta na (lud, któ ry wy pro wa dzi łeś
z zie mi egip skiej), z po wo du fał szy wych na uk i prak tyk okre -
su per ga meń skie go do pro wa dził do wiel kie go wy pa cze nia
praw dy, spra wie dli wo ści i świę to ści (ze psuł się lud; do słow nie:
po stą pił bar dzo nik czem nie). Bar dzo wcze śnie od rzu ci li praw -
dę i jej za rzą dze nia ja ko dro gę, któ rą Bóg na ka zał im po stę po -
wać, i w ten spo sób od wró ci li się od te go, co roz ka zał im Bóg,
a za tem od wró ci li się od Pa na (ze szli z dro gi, ja ką im na ka za łem
– w.8). Co wię cej, stwo rzy li so bie wy zna nio we go boż ka fał szy -
wych dok tryn i prak tyk (zro bi li so bie ciel ca od la ne go), od da wa -
li mu cześć (od da li mu po kłon) i od da wa li mu w służ bie te rze -
czy, któ re po świę ci li Bo gu (zło ży li mu ofia rę), twier dząc że są
to ci mo ca rze, któ rzy wy zwo li li ich z grze chu i prze kleń stwa ja -
ko sfe ry kró le stwa sza ta na (to są bo go wie … któ rzy cię wy pro -
wa dzi li z zie mi egip skiej). Pan po wie dział tak że, że przyj rzał się
Swe mu no mi nal ne mu lu do wi (wi dzia łem lud ten – w.9)
i stwier dził, że jest on upar ty w sa mo wo li (twar de go kar ku, co
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jest alu zją do by ków, któ re na znak upo ru usztyw nia ją kark).
Bo ska spra wie dli wość nie chcia ła zwle kać z przy go to wa niem
ka ry za ten grzech (zo staw mnie, że by za pło nął mój gniew
– w.10), co cał ko wi cie znisz czy ło by ich (wy tra cę ich), gdy by
by ło kon ty nu owa ne do koń ca. Gniew ten czę ścio wo prze ja wił
się w cier pie niach no mi nal ne go lu du Bo że go spo wo do wa nych
na jaz dem ple mion ger mań skich, plą dro wa niem im pe rium
rzym skie go i śmier ci licz nych rzesz no mi nal ne go lu du Bo że go.
Na jaz dy te za czę ły się wkrót ce po roz po czę ciu okre su per ga -
meń skie go i trwa ły nie mal do je go koń ca, a ostat ni mi z tych gra -
bież ców by li Lom bar do wie. Czę ścio wo prze ja wił się on tak że
w po tęż nych prze sie wa niach te go okre su. Gdy by Bo ska spra -
wie dli wość do peł ni ła Swój gniew, uczy nił by On Je zu sa wiel kim
na ro dem (w na ród wiel ki).

(64) Lecz nasz mi łu ją cy Pan na pod sta wie Swej za słu gi,
któ rej użył dla prze bła ga nia Bo skie go gnie wu prze ciw ko nim
(ła go dził gniew Pa na – w.11), przez Swe wsta wien nic two od -
wró cił ten gniew, za nim cał ko wi cie zo sta li znisz cze ni (i mó wił).
Je go przy pi sa na za słu ga prze ma wia ła na ko rzyść lu du, by Bo -
ski gniew nie osią gnął kul mi na cji (dla cze go pło nie gniew twój
prze ciw ko lu do wi twe mu). Je zus oświad czył, że na pod sta wie
Je go za słu gi (rę ki po tęż nej) i in nych za ry sów Je go służ by (mo -
cy wiel kiej) Bóg wy zwo lił Swój lud z kró le stwa sza ta na – ze sfe -
ry grze chu i prze kleń stwa (wy pro wa dzi łeś z zie mi egip skiej).
Ar gu men to wał da lej, że je śli Bo ska spra wie dli wość ich znisz -
czy, lu dzie te go świa ta nie bę dą się zbyt nio my lić, oskar ża jąc
Bo ga o to, że wy zwa la jąc ich z nie wo li grze chu i prze kleń stwa
(wy pro wa dził – w.12), nie miał wo bec nich do brych in ten cji
(w złym za mia rze), tzn. chciał ich za bić w kró le stwach, w któ -
rych mie li się zna leźć (po za bi jać w gó rach), i usu nąć z po -
wierzch ni spo łe czeń stwa (wy tra cić z po wierzch ni zie mi). Usil -
nie pro sił więc, by Bóg uci szył Swój gniew (od wróć się od gnie -
wu) i by zmie nił Swój spo sób po stę po wa nia: za miast ka ry
udzie lił bło go sła wień stwa (uli tuj się). Oprócz te go po wo łał się
na obiet ni ce przy mie rza, ja kie Bóg w Swej spra wie dli wo ści
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uczy nił wo bec Bo ga w Swej mi ło ści (Abra ha mo wi – w.13) oraz
wo bec Chry stu sa (Iza ako wi) i Ko ścio ła (Ja ku bo wi), któ rzy słu -
żą Bo gu w spra wie dli wo ści (słu dzy), wo bec któ rych Bóg
w Swej spra wie dli wo ści przez Przy mie rze Po twier dzo ne Przy -
się gą (przy sią głeś) zo bo wią zał sie bie do roz wi nię cia na sie nia
du cho we go (gwiazd nie bie skich) oraz na sie nia ziem skie go (tę
zie mię dam na sie niu wa sze mu i odzie dzi czą ją na wie ki). Tak
więc wsta wien nic two Je zu sa obej mo wa ło trzy po wo dy, aby
Bóg za cho wał Swój lud: (1) Je go za słu gę i służ bę wy zwa la ją cą
lud Bo ży; (2) Bo ski cha rak ter ja ko nie za słu gu ją cy na za rzu ty ze
stro ny złych; (3) Bo skie Przy mie rze Po twier dzo ne Przy się gą.
Je go wsta wien nic two by ło rze czy wi ście po tęż ne i sku tecz ne
(uża lił się – w.14). Je zus prze stał wsta wiać się w nie bie za Swój
błą dzą cy lud (Moj żesz od wró cił się – w.15) i z praw dą na te mat
po zo sta ją cych w Je go mo cy dwóch zba wień (dwie ta bli ce świa -
dec twa) zwró cił uwa gę na służ bę na zie mi, do ty czą cą ak tu al -
nej sy tu acji (zszedł z gó ry). Gdy ob ja wiał tę praw dę w Ży -
dow skim Żni wie, zo sta ła ona wy raź nie przed sta wio na ja ko
obej mu ją ca dwa zba wie nia: wy so kie po wo ła nie i re sty tu cję; ta
ostat nia w spo sób po czy ta ny dzia ła obec nie w uspra wie dli -
wie niu z wia ry (za pi sa ne z obu stron). Praw dy te zo sta ły wte -
dy po da ne z na ci skiem i wy raź nie (z jed nej i dru giej stro ny).
Sam Bóg za pla no wał tę dwo ja ką praw dę (dzie ło Bo że – w.16)
i sam opi sał te dwa zba wie nia (pi smo Bo ga).

(65) Człon ko wie gwiezd ni okre su per ga meń skie go ja ko
po le mi ści (Jo zue – Je ho wa jest zba wie niem – w.17), po prze ana li -
zo wa niu tej agi ta cji (usły szał ha łas), w ru chu nie wia ry Wie ku
Ewan ge lii do strze gli je dy nie spo ry. By li oni bo wiem za an ga żo -
wa ni w licz ne po le mi ki: np. ta cy bra cia jak Ariusz z Alek san drii,
któ ry sprze ci wiał się błę dom o Chry stu sie ja ko współ wiecz -
nym, współ istot nym i rów nym z Oj cem, jak Ma ce do niusz
z Kon stan ty no po la, któ ry wal czył prze ciw ko oso bo wo ści Du -
cha Świę te go oraz je go współ istot no ści i rów no ści z Oj cem
i Sy nem, jak Jo wi nian z Rzy mu, któ ry zma gał się z for ma li -
zmem, ży ciem w za ko nach, asce zą, po le ga niem na do brych
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uczyn kach i kul tem świę tych, zwłasz cza Ma rii, jak Ty cho niusz
z Afry ki pół noc nej, któ ry ście rał się z po glą da mi o Ko ście le
obej mu ją cym wszyst kich wy zna nio wych chrze ści jan, zor ga ni -
zo wa nych pod kon tro lą hie rar chii, oraz o unii pań stwa z ko -
ścio łem, jak Ka sjusz z Mas si lii (obec nie Mar sy lia), któ ry zwal -
czał po gląd Au gu sty na o pre de sty na cji i po wszech ną nie pra -
wość, czy jak Adel bert, Frank, któ ry od rzu cał tra dy cję ja ko
źró dło wia ry i prak ty ki, ab so lu tyzm pa pie ski, brak przy szłej
pró by dla po gan i ce li bat księ ży (wrza wa wo jen na w obo zie).
Lecz nasz Pan, któ ry wy raź niej do strze gał isto tę te go zła, roz -
po znał że to, co po nad wszyst ko in ne do cho dzi ło do je go uszu,
nie by ło okrzy ka mi spo rów zwy cięz ców (nie jest to od głos
okrzy ków po zwy cię stwie – w.18) ani okrzy ka mi po ko na nych
(nie jest to od głos okrzy ków po klę sce); ro zu miał, że by ło to ra -
czej nie bu dzą ce po le mik ogła sza nie błęd nych na uk i prak tyk
(sły szę od głos śpie wu). Przy glą da jąc się uważ niej do świad -
cze niom i dzia łal no ści w tych dok try nach i prak ty kach no mi -
nal ne go lu du Bo że go (zbli żył się do obo zu – w.19), do strzegł
wszyst kie szcze gó ły ich błęd nych dok tryn i prak tyk (uj rzał
ciel ca) oraz lu dzi zgod nie z ni mi po stę pu ją cych (tań ce); mię dzy
in ny mi po stę pu ją cych zwłasz cza zgod nie z błę dem i prak ty ką
po łą cze nia ko ścio ła i świa ta oraz ko ścio ła i pań stwa, co jest
głów nym i źró dło wym błę dem i prak ty ką, z któ re go wy pły nę -
ły wszyst kie po zo sta łe błę dy dok try ny i prak ty ki (po da ne przez
nas po wy żej; Obj. 17:1-5; 18:3,9; 19:2). Z te go po wo du co raz
bar dziej od czu wał On wiel kie nie za do wo le nie (Moj żesz za -
pło nął gnie wem). Je go po wo li ro sną ce nie za do wo le nie by ło tak
wiel kie, że stop nio wo co raz bar dziej usu wał On po sel stwo
Wie ku Ewan ge lii od no śnie dwóch ro dza jów zba wie nia spod
kon tro li człon ków gwiezd nych okre su per ga meń skie go (po -
rzu cił ta bli ce z rąk swo ich), co do pro wa dzi ło do co raz więk sze -
go roz bi ja nia tych prawd na ka wał ki przez błę dy mno żą ce się
po za em brio nal nym Kró le stwem (pod gó rą). Po stę po wa nie ta -
kie, któ re go po szcze gól ne ak ty na stę po wa ły w pew nym od stę -
pie cza su, by ło stop nio we i od po cząt ku do koń ca ob ję ło nie -
mal pięć stu le ci – od 313 do 799 r. Nasz Pan przez świa dec twa
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człon ków gwiezd nych, ich szcze gól nych i in nych po moc ni -
ków w po le mi ce po dej mo wał każ dy ele ment tej nie wia ry,
w mia rę jak po wsta wał, i cał ko wi cie po ko ny wał go praw dą
(pa lił go w ogniu – w.20), i to nie ogól ni ko wo, lecz w naj drob -
niej szych szcze gó łach (kru szył go aż na proch), i cał ko wi cie za -
ta piał w praw dzie (wsy pał do wo dy), po zwa la jąc lu dziom po -
znać sła bość ich błę dów (dał wy pić).

(66) Na stęp nie nasz Pan za jął się hie rar chią i księż mi, do ma -
ga jąc się od nich wy ja śnie nia, w ja ki spo sób lud skło nił ich
do do pro wa dze nia go w tak wiel kie zło (co uczy nił ci ten lud,
że spro wa dzi łeś nań tak wiel ki grzech? – w.21). Za żą dał te go
za po śred nic twem Swych rzecz ni ków – człon ków gwiezd -
nych, ich szcze gól nych i in nych po moc ni ków – przez ka za nia
i pi sma prze ciw ko po stę po wa niu wo dzów pro wa dzą cych
do błę du. Po pierw sze, pró bo wa li oni uci szyć gniew na sze go
Pa na wo bec nich (niech się nie roz pa la gniew Pa na me go
– w.22); po dru gie, oskar ży li lu dzi, że to ich złe cha rak te ry od -
po wie dzial ne są za to, co oni im uczy ni li (lud ten jest skłon ny
do złe go). Praw dą by ło, że zde gra do wa ni lu dzie pro wo ko wa -
li to zło (w.1), lecz ich przy wód cy po win ni od mó wić speł nie -
nia tej proś by, i gdy by by li wier ni, uczy ni li by to. Po trze cie,
opo wie dzie li da lej jak do te go do szło. Po ka za li śmy to w wy ja -
śnie niu wer se tu 1, któ ry w wer se cie 23 za cy to wa ny jest ja ko
sło wa lu du. Skró ci li i nie co zmie ni li to, co w związ ku z tym od -
po wie dzie li lu dziom w wer se cie 2, cho ciaż w re zul ta cie sens
jest ten sam, jed nak z mniej szy mi szcze gó ła mi. Na stęp nie przy -
zna li, że po słu ży li się po gań ski mi po glą da mi wy zna wa ny mi
przez lu dzi; trze ba bo wiem pa mię tać, że aby zdo być więk szą
licz bę na wró co nych, przyj mo wa li po gań skie po glą dy i nada -
wa li im chrze ści jań skie na zwy, stwo rzy li na przy kład fał szy wy
ob raz Bo ga w opar ciu o trój cę bo gów po gań skich, czcze nie
Ma rii w miej sce róż nych głów nych po gań skich bo giń, kult
świę tych w miej sce dru go rzęd nych po gań skich boż ków itd.
(da li mi – w.24). Po nad to, w mniej szym lub więk szym stop niu
nie wła ści wie przed sta wi li swój wła sny udział – czę ścio wo
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przed sta wia jąc go nie zgod nie z praw dą, a czę ścio wo po mniej -
sza jąc swo ją ro lę – ja ko by był on ma ło zna czą cy, utrzy mu jąc,
że gdy te złe na uki i prak ty ki zo sta ły pod da ne ognio wi ich lo -
gi ki (wrzu ci łem je do ognia), po wsta ły sa me z sie bie (ulał się ten
cie lec). Je zus wi dział, że lud był po zba wio ny Je go oraz swej
wła snej spra wie dli wo ści (lud ob na żo ny – w.25). W ten spo sób
błę dy i fał szy we prak ty ki, ja kich hie rar chia i księ ża na ucza li lu -
dzi, po zba wi ły ich sza ty spra wie dli wo ści Chry stu sa oraz wszel -
kiej spra wie dli wo ści, ja ką roz wi nę li przez swe wy sił ki, po nie -
waż błąd za wsze de pra wu je, gdyż czę sto od bie ra owo ce po -
świę ce nia i uspra wie dli wie nia (złu pił [ob na żył] go Aaron). Do -
pro wa dzi ło to ich do za wsty dze nia (wsty du) przed nie przy ja -
ciół mi, np. przed po gań ski mi fi lo zo fa mi, ta ki mi jak Ju lian Apo -
sta ta itp., któ ry za wsty dza jąc ich oba la niem ich po glą dów przy -
pusz czał, że ata ku ją chrze ści jań stwo. Człon ko wie gwiezd ni
oraz ich szcze gól ni i in ni po moc ni cy ata ku ją cy ich błę dy wie -
dzie li, że ata ku ją tych, któ rzy są po zba wie ni praw dzi we go
chrze ści jań stwa i je go bło go sła wieństw uspra wie dli wie nia
i uświę ce nia (wśród ich nie przy ja ciół).

(67) Sto jąc po stro nie sług praw dy, któ rzy przy po wsta wa -
niu każ de go no we go błę du przyj mu ją lu dzi do gro na lu du
Bo że go (sta nął w bra mie obo zu – w.26), wzy wał On wszyst kich
wier nych Bo gu (kto jest za Pa nem) do gro ma dze nia się
przy Nim (do mnie). We zwa nie to ogła szał przez sto sow ną
praw dę, ja ką wciąż po sia dał lud Bo ży, prze ciw ną każ de mu
no wo po ja wia ją ce mu się błę do wi. Gdy po wsta wał każ dy z tych
błę dów, wo kół Nie go zbie ra li się: wła ści wy czło nek gwiezd ny,
je go szcze gól ny po moc nik i in ni wiel cy i ma li po moc ni cy
(wszy scy sy no wie Le wie go). Prze ma wia jąc ja ko rzecz nik Bo ga
(tak mó wi Pan – w.27), nasz Pan na ka zał im przy go to wać od -
po wied nie po le micz ne praw dy w ce lu oba le nia sto sow ne go
błę du (przy pasz cie każ dy swój miecz do bo ku), wy ru szyć prze -
ciw ko wszel kim na uczy cie lom błę du (od bra my do bra my)
oraz wszyst kim ich zwo len ni kom (w obo zie), a na stęp nie oba -
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lić (za bi jaj cie) ich naj bar dziej bli skich błą dzi cie li (bra ta), mniej
bli skich błą dzi cie li (przy ja cie la) oraz po zo sta łych zna nych im
błą dzi cie li (bliź nie go). Wy ko ny wa li to zgod nie z na ka zem
przy każ dym no wo po wsta ją cym błę dzie (uczy ni li sy no wie
Le wie go – w.28), oba la jąc twór ców błę dów i ich głów nych
współ pra cow ni ków, któ rzy by li utra cju sza mi ko ron i uspra wie -
dli wio ny mi z wia ry (po le gło oko ło trzech ty się cy mę żów).
Wnio sku je my, że cho dzi o utra cju szy ko ron i uspra wie dli wio -
nych na pod sta wie ty się cy za war tych w licz bie 3000. Ja ko utra -
cju sze ko ron by li oni przy szły mi Le wi ta mi Epi fa nii, na to miast
po zo sta li – rze czy wi sty mi Le wi ta mi Wie ku Ewan ge lii, a wszy -
scy oni skła da ją się z trzech grup, na co wska zu je licz ba trzy
w 3000, na to miast ty sią ce są wie lo krot no ścią licz by 10 i ozna -
cza ją na tu ry niż sze od Bo skiej, tzn. du cho we i ludz kie. To, że
by li oni wy bit ny mi twór ca mi błę du i ich głów ny mi zwo len ni -
ka mi wy ni ka z fak tu na zwa nia ich mę ża mi (mę żów). Nasz Pan
na po mi nał bo wiem człon ków gwiezd nych, ich szcze gól nych
i in nych po moc ni ków do cał ko wi te go za ję cia się w tym cza sie
spra wa mi Pa na (po święć cie rę ce swo je dziś Pa nu – w.29), na -
wet gdy by mia ło to być skie ro wa ne prze ciw ko tym, któ rych oni
roz wi nę li (sy no wi), czy też bli skim przy ja cio łom, któ rzy opo -
wie dzie li się po stro nie błę du (bra tu). Ta kie po stę po wa nie mia -
ło im przy nieść w tym cza sie szcze gól ne Pań skie bło go sła wień -
stwo (aby wam da ne by ło dziś bło go sła wień stwo). Cho ciaż
roz ka zał bez li to ści oba lać błą dzi cie li, w in nym za kre sie (na za -
jutrz – w.30) Swe go dzie ła Je zus przez Swych rzecz ni ków gło -
sił lu dziom po ku tę (wy ście zgrze szy li grze chem wiel kim), a ja -
ko za chę tę do po ku ty za pew niał ich, że uży je Swe go urzę du
Orę dow ni ka (wstą pię do Pa na), by za dość uczy nić za ich grzech
(prze bła gam go za grzech wasz).

(68) Tak więc Je zus przy stą pił do tej czę ści Swej służ by (wró -
cił do Pa na – w.31) i wy znał grzech lu du, nie ukry wa jąc je go
praw dzi wej isto ty (zgrze szył, bo so bie uczy ni li bo gów ze zło ta),
lecz pro sił o prze ba cze nie dla nich (od puść grzech ich – w.32).
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Przez człon ków gwiezd nych po su nął się na wet do po pro sze nia,
że je śli Bóg nie mo że prze ba czyć (je śli nie), niech przyj mie Je go
re zy gna cję z prze wi dzia ne go w Bo skim pla nie Je go urzę du
w człon kach gwiezd nych i niech bę dą wy ma za ne (wy maż mię
z księ gi swo jej) prze wi dzia ne tam Je go czyn no ści urzę do we
w nich. Je ho wa od po wie dział, że ci, któ rzy tak bar dzo zgrze szy -
li, zo sta ną usu nię ci ze swych miejsc w tym pla nie, tzn. sto sow -
ni człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka stra cą swe ofi cjal ne sta no wi -
sko w Ma lucz kim Stad ku i zo sta ną prze nie sie ni do sta no wisk
utra cju szy ko ron; nie któ rzy utra cju sze ko ron stra cą swe sta no -
wi sko i sta ną się człon ka mi wtó rej śmier ci; nie któ rzy uspra wie -
dli wie ni utra cą swe ofi cjal ne sta no wi sko i przej dą do obo zu,
a nie któ rzy obo zow cy zo sta ną usu nię ci z obo zu do po gań stwa
(kto zgrze szył, te go wy ma żę z księ gi mo jej – w.33). Je ho wa jed -
nak po le cił na sze mu Pa nu na dal pro wa dzić lud Bo ży do nie biań -
skie go Ka na anu (idź, pro wadź ten lud, do kąd ci ka za łem – w.34),
za pew nia jąc Go, że Je go Duch, Sło wo i opatrz ność bę dą z Nim
przez ca łą dro gę, przy go to wu jąc każ dy na stęp ny krok (Anioł
mój pój dzie przed to bą). W Swej spra wie dli wo ści Bóg oświad -
czył jed nak, że w słusz nym cza sie uka rze sa mo wo lę te go lu du
(w dzień na wie dze nia na wie dzę ten grzech ich). Czę ścią tej ka -
ry by ło na wie dze nie przez Bo ga czy ni cie li zła prze sie wa nia mi,
któ re za śle pi ły i po zba wi ły ich umy sły trzeź we go my śle nia,
odłą cza jąc wie lu od spo łecz no ści (po ka rał lud – w.35). Sta ło się
tak z po wo du wiel kiej nik czem no ści hie rar chii, księ ży i współ -
pra cu ją cych z ni mi lu dzi two rzą cych wy zna nio wy ob raz fał -
szy wych dok tryn i prak tyk (ciel ca). Hi sto ria cza sów od 313
do 799 r. oczy wi ście po twier dza wie lość tra pią cych błę dów
w dok try nie i prak ty ce oraz wy ni ka ją ce z nich po wszech ne spo -
ry i prze sie wa nia wśród wy zna nio wych chrze ści jan. Wte dy to
bo wiem ko ściół grec ki zo stał po dzie lo ny na głów ne sek ty i wła -
śnie wte dy zo sta ło za sia ne na sie nie, któ re na stęp nie wze szło
i roz wi nę ło się w nie wiel ki pęd, po czym roz ro sło się w peł ni doj -
rza łą i zgub ną ro śli nę po dzia łu mię dzy ko ścio łem grec kim
a rzym skim. Po mi mo licz nych ro ze rwań w spo łecz no ści okre su
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per ga meń skie go peł ny roz dział na stą pił jed nak do pie ro mniej
wię cej w po ło wie okre su tia tyr skie go, a w ko ście le rzym skim
wie le spo rów i sekt po wsta ło w okre sie per ga meń skim. W ten
spo sób mię dzy in ny mi przy po mo cy sym bo licz nych plag Pan
uka rał ich za grzech.

(69) Je ho wa roz ka zał na stęp nie na sze mu Pa nu (rzekł do Moj -
że sza – 2 Moj. 33:1) opu ścić wa run ki okre su per ga meń skie go
(stąd) i po pro wa dzić lud wy zwo lo ny przez Nie go z kró le stwa
sza ta na, ja ko sfe ry grze chu i błę du (z zie mi egip skiej), do sfe ry
praw dy i jej du cha (do zie mi), któ rą Bóg, w Swej spra wie dli wo -
ści w Przy mie rzu Po twier dzo nym Przy się gą (przy siągł), obie cał
so bie w Swym przy mio cie mi ło ści (Abra ha mie), Chry stu so wi
(Iza ako wi) i Ko ścio ło wi (Ja ku bo wi) dać na sie niu Bo ga (na sie niu
twe mu dam ją). Ta sfe ra praw dy i jej du cha przez Bo skie go Du -
cha, Sło wo i opatrz ność mia ła być oczysz czo na z te go, co tak ob -
fi cie obec nie ją za miesz ku je: świa to wo ści (Ka na nej czy ka – w.2),
grze chu (Amo rej czy ka), tchó rzo stwa (He tej czy ka), prze sie wa nia
(Fe re zej czy ka), sek ciar stwa (He wej czy ka) oraz gnę bią cych po -
kus (Je bu zej czy ka) [róż ne an ty ty picz ne zna cze nia Fe re zej czy -
ków i Je bu zej czy ków, por.str.401, nie są sprzecz ne, po nie waż
błą dzi cie le prze ja wia ją te nie ła ski w róż nym okre sie, w swej
bez boż nej am bi cji wy no sze nia się – przy pis wyd.]. Lud Bo ży ma
wejść i zdo być tę sfe rę praw dy i jej du cha (zie mię – w.3), któ ra
ob fi tu je w praw dę (mle ko) oraz ra do sne na dzie je (miód). Obiet -
ni ca ta wy da je się być ty pem Pa ru zji i Epi fa nii, kie dy to praw -
da i jej ra do sne na dzie je po now nie zo sta ły przy wró co ne lu do -
wi Bo że mu. Bóg oznaj mia, że w Swym przy mio cie spra wie dli -
wo ści nie pój dzie i nie bę dzie łą czył się ze Swym lu dem Wie ku
Ewan ge lii (sam nie pój dę po śród cie bie), po nie waż zwłasz cza
przez prze sie wa nie nie wia ry w Wie ku Ewan ge lii oka za li oni
swój upór i sa mo wo lę (lud kar ku twar de go). Lecz w tym Bóg
oka zał mi ło sier dzie, po nie waż gdy by po stę po wał z ni mi we -
dług spra wie dli wo ści, znisz czył by ich (bym cię nie wy tra cił).
Przez ka za nia za po śred nic twem człon ków gwiezd nych, ich
szcze gól nych i in nych po moc ni ków Bóg ogło sił Swą de cy zję
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Swe mu no mi nal ne mu lu do wi, co bar dzo go za nie po ko iło (usły -
szaw szy lud, za smu cił się – w.4). Po nie waż duch smut ku prze -
szka dza i szko dzi roz wi ja niu łask (Iz.61:3), ich żal nie po zwo lił
im przy ozdo bić się ty mi ła ska mi w wi docz ny spo sób (nikt nie
wło żył na sie bie ozdób), po nie waż Bóg – któ ry pra gnie po bu dzić
grzesz ni ków do po ku ty przez po zna nie grze chu – roz ka zał Je -
zu so wi (rzekł – w.5), by ogło sił Je go błą dzą ce mu lu do wi (po -
wiedz sy nom Izra el skim) ich grzech za twar dzia ło ści (twar de go
kar ku). Za gro ził po nad to na głym po trak to wa niem ich we dług
spra wie dli wo ści i w ten spo sób znisz cze niem ich ja ko Swe go lu -
du (przyj dę kie dyś na gle i wy gła dzę cię). By uświa do mić im ich
nie go dzi wość i wzbu dzić żal, Bóg Swym po stę po wa niem roz ka -
zał im nie przy wdzie wać łask wi docz nych na ze wnątrz (zdej mij
z sie bie swo je ozdo by), nie dla te go, że za mie rzał utrzy mać ten
stan na za wsze, lecz aby za smu cić ich i przez tym cza so we po -
wstrzy ma nie do pro wa dzić do sta nu, w któ rym z ko rzy ścią dla
sie bie mo gli by roz wi jać ła ski, po nie waż bez ta kie go smut ku,
tłu mią ce go roz wi ja nie łask, nie mo gli by uzy skać prze ba cze nia
i wzra stać w ła sce (Rzym. 2:4; 2 Kor. 2:6-8; 7:10). Pod da nie lub
nie pod da nie się ta kie mu smut ko wi mia ło okre ślić przy szłe Bo -
skie po stę po wa nie wo bec nich (zo ba czę, co z to bą zro bić).
U tych, któ rzy po sia da li do bre uspo so bie nie, na uki te od nio sły
za mie rzo ny sku tek wzbu dze nia w nich spra wie dli we go ża lu, co
w re zul ta cie do pro wa dzi ło do chwi lo we go za prze sta nia prak ty -
ko wa nia łask (zdję li swo je ozdo by – w.6) przed no mi nal nym
kró le stwem (gó rą).

(70) Bóg pra gnął, by nasz Pan uczy nił jesz cze jed ną rzecz,
wska zu ją cą na Je go nie za do wo le nie z no mi nal ne go lu du: usu -
nął wier nych sług praw dy i jej du cha z wy bit nych i wpły wo -
wych sta no wisk w ko ście le no mi nal nym – spra wił, aby sym bo -
licz na ko bie ta (obiet ni ce Przy mie rza i słu dzy sto su ją cy je wo -
bec bra ci) prze szła do sta nu pu sty ni (Obj. 12:6; wziąw szy na -
miot [nie ten póź niej zbu do wa ny, lecz urzę do we miej sce po -
by tu Moj że sza] roz bił go za obo zem – w.7), nie tyl ko o krok
od błęd nych dok tryn, prak tyk, or ga ni za cji i kar no ści ko ścio ła
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no mi nal ne go, lecz bar dzo da le ko od nich (z da la od obo zu).
Praw dę oraz sług sto su ją cych ją wo bec bra ci, jak i sa mych bra -
ci, miał uczy nić miej scem, gdzie Bóg za miesz ki wał, spo ty kał się
ze Swym lu dem i bło go sła wił mu (na mio tem zgro ma dze nia;
do słow nie: na mio tem spo tkań). Od tej po ry każ dy, kto w wier -
no ści ser ca pra gnął spo łecz no ści z Pa nem w du chu, praw dzie,
spra wie dli wo ści i świę to ści, wy cho dził z ko ścio ła no mi nal ne -
go do tej praw dy, do sto su ją cych ją sług i in nych z Je go praw -
dzi we go lu du (przy cho dził do na mio tu zgro ma dze nia), któ rzy
znaj do wa li się po za ko ścio łem no mi nal nym (za obo zem). Gdy
nasz Pan po zo sta wiał spra wy ko ścio ła no mi nal ne go i zwra cał
uwa gę na spra wy praw dy, jej sług i po zo sta łych z Je go praw -
dzi we go lu du (szedł do na mio tu – w.8), uwa ga no mi nal ne go
lu du przez sto sow ne dys ku sje pu blicz nie zwra ca ła się ku Nie -
mu, ja ko dzia ła ją ce mu w człon kach gwiezd nych (każ dy sta wał
przy wej ściu do swo je go na mio tu), w Je go sto sow nych czy -
nach, któ re by ły przez nich ana li zo wa ne (pa trzy li za Moj że -
szem) tak dłu go, jak dłu go w człon kach gwiezd nych zaj mo wał
się On spra wa mi praw dy, sto su ją cy mi ją słu ga mi oraz in ny mi
ze Swe go praw dzi we go lu du (do pó ki nie wszedł do na mio tu).
Gdy nasz Pan zaj mo wał się spra wa mi praw dy, sto su ją cy mi ją
słu ga mi itp. (ile kroć Moj żesz wcho dził do na mio tu – w.9),
praw da na cza sie i jej duch po ja wia ła się (zstę po wał słup ob -
ło ku) i po zo sta wa ła nad wej ściem – po świę ce niem (drzwia mi)
– gdzie Bóg ob ja wiał praw dy Je zu so wi w człon kach gwiezd -
nych (roz ma wiał z Moj że szem).

(71) Praw da w swej isto cie by ła przed sta wia na przez sto su -
ją cych ją sług umy sło we mu wzro ko wi no mi nal ne go lu du
w związ ku z obiet ni ca mi, sto su ją cy mi te obiet ni ce słu ga mi, itp.,
(słup sto ją cy u drzwi – w.10), a lud od da wał za nią cześć Bo gu
w ta kim stop niu, w ja kim był w sta nie ją zro zu mieć (po wsta wał
wszy stek lud i kła niał się u drzwi). Bóg prze ka zał Swe ob ja wie -
nie Je zu so wi w bez po śred niej i otwar tej roz mo wie, w peł ni
jed no znacz ny spo sób (twa rzą w twarz – w.11), w cał ko wi cie
swo bod nym i peł nym za ufa nia du chu (jak ze swo im przy ja cie -

431P r z y  g ó r z e  S y n a j



lem). Kie dy kol wiek by ło to wła ści we, nasz Pan zwra cał uwa gę
na rze czy do ty czą ce ko ścio ła no mi nal ne go, łącz nie z kwe stia mi
dok try ny, prak ty ki, or ga ni za cji i kar no ści, co za wsze obej mo wa -
ło oba la nie i ko ry go wa nie (wra cał do obo zu). Lecz człon ko wie
gwiezd ni ja ko ło wią cy lu dzi (słu ga je go Jo zue, syn Nu na, ry ba),
któ rzy z punk tu wi dze nia do sko na ło ści praw dy i jej du cha nie
by li jesz cze w peł ni roz wi nię ci – po nie waż miej scem ak cji jest
tu taj In te rim, tzn. okres per ga meń ski, tia tyr ski i sar dyj ski (mło -
dzie niec) – po zo sta li wier ni w praw dzie, w gro nie sto su ją cych
ją sług (nie od da lał się z na mio tu). W tro sce o lud Bo ży Je zus
w człon kach gwiezd nych przy wo łu je fakt, że Bóg upo waż nił
Go w nich do do pro wa dze nia Je go lu du do an ty ty picz ne go
Ka na anu (rzekł Moj żesz: ty mó wisz do mnie: pro wadź lud ten
– w.12). Po mi mo te go, aż do te go cza su Bóg nie po wie dział Mu
w człon kach gwiezd nych, kto bę dzie Je go po moc ni kiem wśród
nich (a nie oznaj mi łeś mi, ko go po ślesz ze mną), i to po mi mo
Bo skie go za pew nie nia o uzna niu w nich Je go cha rak te ru i urzę -
du oraz uzy ska niu w nich bar dzo szcze gól nej ła ski (znam cię
z imie nia, zna la złeś ła skę w oczach mo ich). Pro sząc, ar gu men -
to wał za tem (te dy pro szę – w.13), że je śli w człon kach gwiezd -
nych zna lazł On ła skę w oczach Bo ga, Bóg mo że spra wić, by
zro zu miał On w nich dok try ny i prak ty ki Je go Sło wa (po każ
dro gę), by po znał w nich Bo ga w umy śle, ser cu, wo li i po stę po -
wa niu (abym cię po znał), by otrzy mał w nich szcze gól ną Bo ską
ła skę (zna lazł ła skę) oraz by Bóg uznał Izra el du cho wy ja ko
Swój lud (zważ, że two im lu dem jest ten na ród).

(72) Bóg udzie lił za tem Chry stu so wi w człon kach gwiezd -
nych za pew nie nia, że Je go szcze gól na ła ska (ob li cze – w.14) bę -
dzie z Nim w człon kach gwiezd nych i że udzie li Mu w nich od -
pocz nie nia: naj pierw po ko ju Bo że go w tym ży ciu, a nie ba -
wem od pocz nie nia, ja kie po zo sta je dla lu du Bo że go (dam ci
od pocz nie nie). Czu jąc w nich cał ko wi tą bez ce lo wość po dą ża -
nia bez szcze gól nej Bo skiej ła ski, pro sił Bo ga, by nie wy ma gał
od Nie go kon ty nu owa nia pra cy w nich (nie każ nam stąd wy -
ru szać – w.15), je śli wy sił kom pro wa dze nia lu du do an ty ty picz -
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ne go Ka na anu nie bę dzie to wa rzy szyć Je go szcze gól na ła ska
dla Nie go w nich (je że li ob li cze two je nie pój dzie z na mi). Nasz
Pan w człon kach gwiezd nych na dal uj mo wał się za lu dem
przed Bo giem, by szcze gól na Bo ska ła ska, spo czy wa ją ca
na Nim, mo gła być roz po zna na ja ko ła ska dla Nie go dzia ła ją -
ce go w nich i w lu dzie je dy nie wte dy, gdy Bóg bę dzie to wa rzy -
szył im Swym Du chem, Sło wem i opatrz no ścią (po tym, że
pój dziesz z na mi – w.16) i gdy On w człon kach gwiezd nych
i lu dzie Bo żym zo sta nie uzna ny za od ręb ne go i róż ne go
od wszyst kich in nych lu dzi (od dzie le ni ja i lud twój od każ de -
go lu du na zie mi). Po win ni śmy za uwa żyć, że aby uzy skać ła -
skę dla błą dzą ce go lu du Bo że go Je zus bar dzo tak tow nie utoż -
sa mia ich z So bą i Swy mi człon ka mi gwiezd ny mi po mi mo ich
od stępstw, a to wszyst ko po to, by zdo być dla nich szcze gól ną
Bo ską ła skę. Ja kie go mą dre go, ko cha ją ce go i sku tecz ne go Orę -
dow ni ka ma my u Oj ca (1 Ja na 2:2)! Orę do wa nie to po da ne
w ty pie w wer se tach 12-16 by ło sku tecz ne, po nie waż Bóg
oprócz po żą da ne go prze ba cze nia z 2 Moj. 32:30-34 (tak że
– w.17) oso bi ście obie cał bło go sła wień stwa (tę rzecz uczy nię).
Po wo dem, ja ki po da je Bóg, jest przede wszyst kim sam Je zus,
któ ry uzy skał bar dzo szcze gól ną Bo ską ła skę nie tyl ko dzię ki
Swej ludz kiej za słu dze, lecz tak że dzię ki no we mu stwo rze niu,
cha rak te ro wi i urzę do wi; po dru gie, są nim tak że Je go człon -
ko wie gwiezd ni, któ rzy dzię ki Je go za słu dze i swej wier nej
służ bie uzy ska li Je go szcze gól ną ła skę (gdyż zna la złeś ła skę
i znam cię z imie nia).

(73) Za uważ my rów nież, że we wsta wien nic twie z wer se tów
12-16 do Je zu sa do łą czy li śmy człon ków gwiezd nych. Po wo dem
te go jest fakt, że nie któ re z wy po wie dzia nych i su ge ro wa nych
tam rze czy nie mo gą być przy pi sa ne Je mu sa me mu, lecz Je mu
dzia ła ją ce mu w człon kach gwiezd nych, co po ka za li śmy w E 9,
93 (7)-133 (43). Dla przy kła du: Nie mo że my po wie dzieć o na -
szym Pa nu, że Bóg po wia do mił Go o udzie le niu Mu po moc ni -
ka w po sta ci Swe go Du cha, Sło wa i opatrz no ści (w.12) do pie ro
w cza sie mię dzy koń co wym eta pem okre su per ga meń skie go
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a okre sem sar dyj skim, ani że Bóg nie ujaw nił Je mu Swych pla -
nów i za rzą dzeń (w.13), ani że Je go zna jo mość z Bo giem nie by -
ła bli ska (w.13), ani że Bóg nie udzie lił Mu jesz cze Swe go po ko -
ju i od po czyn ku, ja ki prze wi dzia ny jest dla lu du Bo że go (w.14),
ani że On pro sił Bo ga o to, by nie zmu szał Go do kon ty nu owa -
nia dzie ła (w.15), ani że chciał zre zy gno wać ze Swe go urzę du
Orę dow ni ka na rzecz lu du Bo że go (2 Moj.32:32). O wszyst kich
tych rze czach moż na jed nak mó wić w przy pad ku człon ków
gwiezd nych na od po wied nich eta pach ich do świad czeń. To
dla te go wer se ty 12-16 i 32:32 zo sta ły zin ter pre to wa ne ja ko do -
ty czą ce Je zu sa dzia ła ją ce go i prze ma wia ją ce go w człon kach
gwiezd nych, po nie waż Moj żesz ja ko typ na sze go Pa na czę sto
re pre zen tu je Go ja ko dzia ła ją ce go nie oso bi ście, lecz w człon kach
gwiezd nych. Nie co póź niej zo ba czy my siód my przy kład, bę dą -
cy jesz cze bar dziej ja skra wym przy pad kiem tej za sa dy, tzn. Bo -
ga mó wią ce go Moj że szo wi, któ ry pro sił o zo ba cze nie Go, że ani
on, ani żad na in na ludz ka isto ta nie mo że te go uczy nić i po zo -
stać przy ży ciu. Je zus od chwi li wnie bo wstą pie nia oczy wi ście wi -
dzi Bo ga. Proś ba ta i Bo ska od po wiedź w an ty ty pie naj wy raź niej
nie do ty czą Je zu sa oso bi ście, lecz dzia ła ją ce go w Swych rzecz -
ni kach, bę dą cych człon ka mi gwiezd ny mi, któ rzy w stu diach
nad oso bą Bo ga usil nie pró bo wa li wej rzeć w głęb szą wie dzę
o Nim, niż zo sta ła ob ja wio na, i któ rzy wo bec te go po pa dli w nie -
bez pie czeń stwo zgub nych spe ku la cji. To dla te go ich pra gnie nie
i proś ba zo sta ły od rzu co ne. Do gmat o trój cy jest efek tem te go,
do cze go do pro wa dzi ły ta kie spe ku la cje, ze zły mi skut ka mi dla
ich twór ców. W przy pad ku nie któ rych z nich oba wia my się
zgub nych kon se kwen cji.

(74) Na ko niec, Je zus w człon kach gwiezd nych okre su Fi la del -
fii po pro sił o zo ba cze nie Bo skiej chwa ły: do sko na łe go cha rak te -
ru Bo ga skła da ją ce go się z mą dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi -
ło ści, któ re go każ dy ele ment jest do sko na ły sam w so bie, do sko -
na ły we wza jem nej rów no wa dze i w tej rów no wa dze do sko na -
le kon tro lu ją cy wszyst kie in ne Bo skie ce chy uspo so bie nia. We
wszyst kich swych stu diach dok tryn i prak tyk ci człon ko wie
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gwiezd ni usil nie pra gnę li po jąć i do wieść, że Bóg po sia da wła śnie
ta ki cha rak ter. Te po szu ki wa nia i pra gnie nia by ły an ty ty pem go -
rą cej proś by Moj że sza (ukaż mi pro szę chwa łę two ją – w.18). Bóg
obie cał udzie lić Je zu so wi w nie któ rych człon kach gwiezd nych
peł ne go zro zu mie nia wszyst kich Swych przy mio tów (spra wię, że
wszyst ko do bre mo je przej dzie przed to bą – w.19). Oka za li się ni -
mi człon ko wie gwiezd ni Pa ru zji i Epi fa nii, po nie waż zro zu mie -
nie to nie zo sta ło udzie lo ne na wet człon kom gwiaz dy fi la del fij -
skiej. Zo sta ło jed nak udzie lo ne człon kom gwiezd nym La ody cei,
po nie waż to zro zu mie nie jest ma ni fe sta cją Je go peł ne go pla nu
i za mia rów wo bec wszyst kich klas zwią za nych z tym pla nem
przez wy ja śnie nie wszyst kie go w Sło wie Bo żym, któ re kry je się
tu taj pod Je go imie niem. Wy ma ga to ca łe go okre su La ody cei
– Pa ru zji i Epi fa nii (ogło szę imię Pa na). Plan ten stresz czo ny jest
w dwóch za ry sach: wy bo ru (zmi łu ję się, nad kim się zmi łu ję;
tzn. Bóg udzie li wy bo ru tym, któ rym chce go udzie lić) i wol nej ła -
ski (zli tu ję się, nad kim się zli tu ję; tzn. Bóg udzie li wol nej ła ski
tym, któ rym chce jej udzie lić; w oby dwu przy pad kach upodo ba -
ło Mu się to, co jest wy ni kiem do sko na łej har mo nii Je go mą dro -
ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści, dzia ła ją cy mi w róż ny spo sób
w za leż no ści od zmien nych po staw ser ca każ dej z klas). Więk -
szość człon ków gwiezd nych okre su Fi la del fii bar dzo nie ja sno
wie rzy ła w wy bór i za prze cza ła wol nej ła sce; mniej szość z nich
nie ja sno wie rzy ła w wol ną ła skę i za prze cza ła wy bo ro wi. Ża den
z nich nie mógł ich zhar mo ni zo wać ze so bą, z in ny mi na uka mi,
ze wszyst ki mi tek sta mi Bi blii, z Bo skim cha rak te rem, z oku pem,
z fak ta mi i ce la mi Bi blii ja ko sied mio ma pew ni ka mi do świad cza -
nia praw dy. Tak więc cho ciaż w każ dym przy pad ku wie rzy li, że
Bóg jest mą dry, moc ny, spra wie dli wy i ko cha ją cy, wie lo krot nie
nie mo gli do strzec praw dzi wo ści te go. Dla te go nie zo sta ła im
udzie lo na wi zja Bo skiej chwa ły. Zo sta ła ona za re zer wo wa na dla
człon ków gwiezd nych okre su La ody cei. Przede wszyst kim zo sta -
ła uka za na Po słan ni ko wi Pa ru zji, a to, co nie zo sta ło wy ja śnio ne
je mu, jest i na dal bę dzie wy ja śnia ne Po słan ni ko wi Epi fa nii, aż
w koń cu wszyst ko w Bi blii sta nie się ja sne. Wów czas ma ni fe sta -
cja Bo skie go cha rak te ru i chwa ły bę dzie zu peł na.
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(75) Lecz Je zu so wi we wszyst kich człon kach gwiezd nych
w cie le, od pierw sze go do ostat nie go z nich, od mó wio no zro -
zu mie nia Bo ga w Je go oso bie po nad to, co zo sta ło ob ja wio ne
w Bi blii (nie mo żesz oglą dać ob li cza me go – w.20). Upar te pró -
by spe ku lo wa nia w ce lu zro zu mie nia te go pro wa dzi ły nie tyl -
ko do błę dów i nie moż no ści do strze że nia, co by ło w tym praw -
dą, lecz tak że do nie do strze ga nia, co by ło ob ja wio ne o Je go
oso bie. Pro wa dzi ło to do utra ty sta no wi ska i od pad nię cia
do niż szej kla sy: człon ków Ma lucz kie go Stad ka do Wiel kiej
Kom pa nii, człon ków Wiel kiej Kom pa nii do kla sy wtó rej śmier -
ci, Mło do cia nych God nych do kla sy uspra wie dli wio nych,
uspra wie dli wio nych do nie uspra wie dli wio ne go no mi nal ne go
lu du, a no mi nal ne go lu du do po gan (nie mo że mnie czło wiek
oglą dać i po zo stać przy ży ciu). Na stęp nie Bóg in for mu je Je zu -
sa w człon kach gwiezd nych La ody cei, w ja ki spo sób udzie li zu -
peł ne go ob ja wie nia i zro zu mie nia Swe go cha rak te ru po ka za ne -
go w Bi blii: przez urząd bli ski Bo gu – urząd Po słan ni ka La ody -
cei (miej sce przy mnie – w.21) – któ ry od spra wu ją cych go bę -
dzie wy ma gał po sta wy cał ko wi tej wier no ści Chry stu so wi w Je -
go Gło wie ja ko oku po wi oraz w Gło wie i Cie le ja ko ofie rze
za grzech (stań na ska le; 4 Moj. 20:7,8; Ps. 91:12). Bóg stwier dził
po nad to, że gdy bę dzie ob ja wiał Swój chwa leb ny cha rak ter
(prze cho dzić – w.22) Je zu so wi w człon kach gwiezd nych La ody -
cei, bez piecz nie skry je ich w za słu dze oku pu oraz ofie rze Je zu -
sa za grzech, w mia rę jak bę dą wier ni swej czę ści udzia łu Cia -
ła w ofie rze za grzech (po sta wię cię w roz pa dli nie skal nej)
i przez Je zu sa udzie li im szcze gól nej opatrz no ścio wej ochro ny
przed spe ku la cją (osło nię cię dło nią mo ją), by po wstrzy mać ich
od błę dów od no śnie rze czy zwią za nych z chwa leb ną oso bą
Bo ga, a nie ob ja wio nych w Bi blii (aż przej dę). Po nie waż nie ob -
ja wio ne rze czy do ty czą ce Bo ga zo sta ły przed ni mi ukry te, a Je -
zus w człon kach gwiezd nych La ody cei nie spe ku lo wał na ten
te mat, Bóg miał usu nąć przed ni mi dwo ma wszel kie prze szko -
dy (usu nę dłoń mo ją – w.23) i wy ja wić każ dy szcze gół te go, co
jest na cza sie w po stę pu ją cym ob ja wia niu Swo je go chwa leb ne -
go cha rak te ru, po ka za ne go w Bi blii, oraz w Bo skich dzie łach re -
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ali zu ją cych jej szcze gó ły (uj rzysz tył mój [spra wy, któ re po zo -
sta ły po wy ko na niu Je go dzieł, tzn. skut ki Je go dzieł]). Jed nak
Chry stus w tych dwóch bra ciach nie miał do strzec tych kwe stii
o Bo skiej oso bie, któ re nie zo sta ły ob ja wio ne. Kon se kwent nie
od rzu ca li oni myśl o za sta na wia niu się nad ta ki mi kwe stia mi
(twarz mo ja nie bę dzie wi dzia na). Z ja ką ła ską spo tka li się ci
dwaj słu dzy Bo ga! Ten dru gi bę dzie otrzy my wał ta ką ła skę tak
dłu go, aż ma ni fe sta cja ca łej Bi blii ja ko ob ja wie nia Bo skie go cha -
rak te ru sta nie się zu peł na! Niech wszy scy przy łą czą się wraz
z ni mi w chwa le niu Bo ga, po nie waż ich sto sow ne przy wi le je
by ły, są i bę dą w ce lu bło go sła wie nia lu du Bo że go!

(76) Jak za uwa ży li śmy po wy żej, Je zus do zwo lił na to, by
praw dy na te mat wy so kie go po wo ła nia i re sty tu cji zo sta ły oba -
lo ne w umy słach Je go lu du przez sta le roz wi ja ne błę dy okre su
per ga meń skie go. Bóg zo bo wią zał Je zu sa do przy wró ce nia tych
prawd w Pa ru zji i Epi fa nii (rzekł do Moj że sza: Wy cio saj so bie
dwie ta bli ce ka mien ne, ta kie jak po przed nie – 2 Moj. 34:1) za -
pew nia jąc Go, że w tych dwóch na ukach od two rzy te sa me my -
śli, ja kie po dał w Żni wie Ży dow skim (wy pi szę sło wa, któ re by -
ły na po przed nich ta bli cach), któ re Je zus usu nął w okre sie per -
ga meń skim, do pusz cza jąc do za stą pie nia ich w umy słach lu du
Bo że go przez po stę pu ją ce błę dy te go okre su (któ re po tłu kłeś).
Bóg roz ka zał, by na po cząt ku po ran ka Ty siąc le cia – w paź -
dzier ni ku 1874 – był On go to wy (go tów ra no – w.2) do roz po -
czę cia przy go to wy wa nia tych dwóch prawd i wej ścia w tym
cza sie w wa run ki Kró le stwa (wstąp ra no na gó rę Sy naj) oraz
spra wo wa nia urzę du przed sta wi cie la Bo ga (stań tam przede
mną; do słow nie: stań tam ze mną) ja ko Gło wy kla sy Kró le stwa
(na szczy cie gó ry). Żad na ludz ka isto ta nie mo że wejść
do uwiel bio nej kla sy Kró le stwa (niech nikt z to bą nie wcho dzi
– w.3) ani w ja kim kol wiek cza sie oka zy wać się ja ko na le żą ca
do tej kla sy (nie po ka zu je się na gó rze). Bóg na ka zał po nad to,
by nikt z bra ci nie ma ją cych urzę dów (owiec) ani bra ci spra wu -
ją cych urzę dy (wo łów) nie przy własz czał so bie ko rzy ści wbrew
Kró le stwu (niech się nie pa są na sto kach tej gó ry). Je zus przy -
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go to wał więc te dwie wiel kie praw dy do roz po wszech nia nia
w Ko ście le i świe cie (wy cio sał dwie ta bli ce, ta kie jak po przed -
nie – w.4). Na tych miast też – w paź dzier ni ku 1874 – za jął Swe
sta no wi sko w Kró le stwie (wstał wcze śnie ra no i wstą pił na gó -
rę), zgod nie z Bo skim pla nem (jak mu Pan na ka zał), po dej mu -
jąc służ bę dla tych dwóch wiel kich prawd (do rę ki wziął dwie
ta bli ce). Przez praw dę Bóg oso bi ście pod jął dzia ła nia na rzecz
Kró le stwa (zstą pił w ob ło ku – w.5), wspie ra jąc na sze go Pa -
na w spra wach Kró le stwa (sta nął z nim), po da jąc po sel stwo
ob ja wia ją ce chwa leb ny cha rak ter Bo ga (ob wiesz czał imię).

(77) Bóg w obec no ści Je zu sa dzia ła ją ce go przez gwiaz dę
La ody cei ak tyw nie roz po czął ob ja wiać praw dę, uka zu jąc do -
sko na łość Swych przy mio tów (wo łał – w.6) – mą dro ści, mo cy,
spra wie dli wo ści i mi ło ści (Pan [Je ho wa]) – cha rak te ru (Pan)
i isto ty (Bóg). Na stęp nie Bóg przez praw dę wy ja śnił Je zu so wi
w gwieź dzie La ody cei szcze gó ły za let Swe go cha rak te ru. Naj -
pierw po ka zał Swą mi łość w ła sce wy so kie go po wo ła nia (li to -
ści wy) i re sty tu cji (mi ło sier ny). Na stęp nie uka zał Mu w nich
Swą moc, któ ra czy ni Go nie ry chłym do gnie wu i zło ści (nie ry -
chły do gnie wu; he braj skie sło wo su ge ru je tak że wy ro zu mia -
łość). Po trze cie, Bóg oka zał ob fi tość Swej mi ło ści i spra wie dli -
wo ści, po łą czo nych w peł nej uczuć do bro ci (mi ło sier dziu; do -
słow nie: mi łu ją cej do bro ci), a wresz cie ob fi tość Swej mą dro ści
(praw dy). Ta ki cha rak ter ob ja wia się za rów no w wy so kim po -
wo ła niu, jak i w re sty tu cji. Póź niej Bóg uka zał Je zu so wi w Po -
słan ni ku La ody cei po łą cze nie mi ło ści i spra wie dli wo ści
w uspra wie dli wie niu – za rów no w tym, jak i w na stęp nym
Wie ku. Moż li wość ta ka jest wy ni kiem za słu gi ofiar za grzech
(za cho wu ją cy mi ło sier dzie dla ty się cy – w.7). Dzię ki przyj mo -
wa nej wia rą za słu dze Chry stu sa bez ogra ni czeń prze ba cza
obec nie rze szom uspra wie dli wio nych z wia ry, a w Ty siąc le ciu
wszyst kim zmar łym – za rów no tym w pro ce sie umie ra nia, jak
i tym w sta nie śmier ci (prze ba cza ją cy). Prze ba cze nia do ko nu je
spra wie dli wość, na to miast mi łość do star czy ła za słu gi, czy nią cej
spra wie dli wość skłon ną do prze ba cza nia. Wy ba cza ona błąd
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(nie pra wość), złe uczyn ki (wy stę pek) i dzie dzi czo ne zło
(grzech). Nie uczy ni te go jed nak nie li cząc się ze spra wie dli wo -
ścią, któ ra do ma ga się za pła ce nia ka ry (nie uspra wie dli wia ją cy
win ne go), po nie waż by prze ba czyć, spra wie dli wość mu si otrzy -
mać za dość uczy nie nie, któ rym jest prze ję cie przez Chry stu sa
ka ry grzesz ni ka, przy kry cie Je go za słu gą je go grze chów i sta nie
się je go spra wie dli wo ścią. Po przez pra wa dzie dzi cze nia Bo ska
spra wie dli wość ka rze za grze chy przod ków przez bez po śred -
nie skut ki się ga ją ce trze cie go i czwar te go po ko le nia (na wie -
dza ją cy wi nę oj ców w sy nach i wnu kach do trze cie go i czwar -
te go po ko le nia). Przy tak wspa nia łej ma ni fe sta cji Bo skie go cha -
rak te ru, po ka za nej w praw dzie La ody cei, Je zus, re pre zen to -
wa ny w człon kach gwiezd nych, na każ dym eta pie jej od sła nia -
nia od ra zu (śpiesz nie – w.8) od czu wał i wy ra żał głę bo ką cześć
(po chy lił się aż do zie mi) i peł nił od po wied nią służ bę (zło żył po -
kłon). Na stęp nie Je zus w człon kach gwiezd nych La ody cei mo -
dlił się, by Bóg za miesz kał w Je go lu dzie Pa ru zji i Epi fa nii (niech
idzie w po środ ku nas – w.9) uza sad nia jąc udzie le nie tej ła ski
po pierw sze tym, że uzy skał On w Swych człon kach gwiezd -
nych ła skę u Nie go (zna la złem ła skę), po mi mo te go, że lud Bo -
ży Pa ru zji i Epi fa nii w swych mniej wier nych człon kach win ny
był upo ru (twar de go kar ku); po dru gie tym, że Bóg wy ba czył
im ich błę dy (nie pra wość) i grze chy (grzech); po trze cie tym, że
Bóg uczy nił ich Swym szcze gól nym skar bem (dzie dzic twem).

(78) Bóg oznaj mił po nad to na sze mu Pa nu dzia ła ją ce mu
w człon kach gwiezd nych La ody cei, że da je im praw dę pa ru zyj -
ną i epi fa nicz ną (przy mie rze – w.10). Oświad czył tak że, że
w tych dwóch okre sach, przy współ pra cy Chry stu sa, do ko -
na wspa nia łych dzieł – w Pa ru zji do ko na zżę cia psze ni cy od -
dzie lo nej od ką ko lu i zwią że ką kol, a w Epi fa nii spa li go, od dzie -
li Ma lucz kie Stad ko od Wiel kiej Kom pa nii, roz wi nie Wiel ką
Kom pa nię oraz Mło do cia nych God nych ja ko kla sy, oba li kró le -
stwo sza ta na i wy zwo li Ko ściół, Wiel ką Kom pa nię i Mło do cia -
nych God nych (cu da, ja kie się nie dzia ły po ca łej zie mi i u żad -
nych na ro dów). Na ko niec, Bóg za pew nił Chry stu sa w tych
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dwóch człon kach gwiezd nych, że ca ły Bo ży lud Pa ru zji i Epi -
fa nii otrzy ma zro zu mie nie Je go wspa nia łych dzieł (ca ły lud uj -
rzy dzie ło Pa na), tak że i ci spo śród nich, wśród któ rych dzia łał
nasz Pan w tych dwóch człon kach gwiezd nych (wśród któ re -
go prze by wasz). Przez moc Je zu sa te Bo skie dzie ła u nie któ rych
wzbu dza ją cześć, u in nych strach (strasz ne bę dzie to, co Ja z to -
bą [przez cie bie] uczy nię). W wer se tach 11-26, z wy jąt kiem wer -
se tów 16 i 24, Bóg po wta rza to, co już w 2 Moj. po przed nio po -
dał. Tak więc przy każ dej po wta rza ją cej się wy po wie dzi nie bę -
dzie my po wta rzać jej tu taj, lecz od sy łać na szych czy tel ni ków
do po przed nich wy ja śnień. Po wy żej wy ja śni li śmy wszyst kie,
z wy jąt kiem trzech, po wta rza ją ce się oświad cze nia z 2 Moj. 23.
Jed no z tych trzech moż na zna leźć tam, gdzie oma wia li śmy
2 Moj. 20:23, a dwa po zo sta łe tam, gdzie oma wia li śmy 2 Moj.
13:12,13. Wer set 11 zo stał uwzględ nio ny w wy ja śnie niu 2 Moj.
23:23; wer set 12 –23:12,15; wer set 13 – 23:24; wer set 14 – 23:13;
wer set 15 – 23:32,33. Po nie waż wer set 16 nie zo stał wcze śniej
wy tłu ma czo ny, uczy ni my to te raz. Lud Bo ży nie miał przyj mo -
wać urzę do wych władz (có rek – w.16) w po gań skich i in nych
fał szy wych re li giach ani łą czyć ich ze swy mi wła sny mi ru cha -
mi (sy na mi), po nie waż te wła dze by ły by spra wo wa ne nie praw -
nie z po wo du po stę po wa nia we dług ich fał szy wych na uk
i prak tyk (za ich bo ga mi), przez co wpro wa dzi li by w błąd ru chy
lu du Bo że go (ich bo ga mi). Wer set 17 zo stał wy ło żo ny w wy ja -
śnie niu 2 Moj. 20:23; wer set 18 – 23:15; wer set 19 – 13:12; wer -
set 20 – 13:13; wer set 21 – 23:21; wer set 22 – 23:16; wer set 23
– 23:17. Znacz na część wer se tu 24 nie zo sta ła po przed nio wy -
ja śnio na, dla te go uczy ni my to tu taj. Bóg zo bo wią zu je się
przy współ pra cy Swe go lu du (przed to bą – w.24) umoż li wić mu
po ko na nie wszel kie go zła, ple nią ce go się w ich cie le snym umy -
śle, ser cu i wo li (wy pę dzę na ro dy) i udzie lić im roz wo ju umy -
słu, ser ca i wo li (roz sze rzę gra ni ce two je). Miał rów nież spra wić,
by nikt nie pró bo wał po siąść ich roz wo ju w sfe rze praw dy i jej
du cha (nie bę dzie po żą dał nikt zie mi two jej), w do świad cza niu
przez nich uspra wie dli wie nia ja ko an ty ty picz nej Pas chy, spło -
dze nia z Du cha ja ko an ty ty picz nej Pięć dzie siąt ni cy oraz sta no -
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wi ska w kla sie w cza sie pró by ja ko an ty ty picz ne go Świę ta Na -
mio tów, któ re są trze ma głów ny mi do świad cze nia mi lu du Bo -
że go (abyś się uka zał trzy ra zy w ro ku). Wer set 25 zo stał wy ja -
śnio ny ra zem z 2 Moj. 23:18, a wer set 26 z 23:19.

(79) Oj ciec roz ka zał na sze mu Pa nu Je zu so wi dzia ła ją ce mu
w człon kach gwiezd nych La ody cei wy ja śnić praw dę Pa ru zji
i Epi fa nii (spisz so bie te sło wa – w.27), mó wiąc, że przez tę
praw dę Bóg ob ja wił Swe ce le Je zu so wi w od po wied nich człon -
kach gwiezd nych oraz Swe mu lu do wi (we dług słów tych za -
war łem przy mie rze z to bą i Izra elem). Sko ro 40 dni i no cy
pierw sze go prze by wa nia Moj że sza z Bo giem na gó rze Sy naj
(2 Moj. 24:18) są ty pem dzie ła Je zu sa w sto sun ku do Bo ga
w Pa ru zji, 40 dni dru gie go po by tu (w.28) mu szą być ty pem
dzie ła na sze go Pa na w sto sun ku do Bo ga w Epi fa nii. Jest to jed -
nak szcze gól ny i kon tra sto wy ob raz. Ogól ny nie kon tra sto wy
ob raz chro no lo gicz ny jest ta ki, jak go po ka za li śmy: pierw sze 40
dni re pre zen tu ją czas od wnie bo wstą pie nia na sze go Pa na aż
do okre su per ga meń skie go; dru gie 40 dni re pre zen tu je po zo -
sta łą część Wie ku Ewan ge lii, a szcze gól nie Żni wo w sze ro kim
te go sło wa zna cze niu, tzn. Pa ru zję i Epi fa nię, jak po ka zu ją to
na sze po wyż sze wy ja śnie nia. W tym cza sie, obej mu ją cym 80 lat
z do dat kiem 25 mie się cy za cho dze nia na Ba zy leę – od paź -
dzier ni ka 1874 do li sto pa da 1956 r., nasz Pan w od po wied nich
człon kach gwiezd nych, łącz nie z ostat ni mi dwo ma, nie przyj -
mo wał żad nych władz, przy wi le jów ani pre ro ga tyw Kró le -
stwa Ty siąc le cia (nie jadł chle ba i nie pił wo dy). Jed nak
przy koń cu te go okre su Bóg stop nio wo ob ja wi wszyst ko, co jest
w Bi blii (spi sał na ta bli cach sło wa przy mie rza, dzie sięć słów).
Na stęp ny frag ment – wer se ty 29 do 35 – ma po dwój ne za sto -
so wa nie: jed no na Pa ru zję i Epi fa nię, a dru gie na Ty siąc le cie.
Nasz umi ło wa ny Pa stor po dał nam to dru gie w D str. 629, aka -
pit 2 do str. 632, aka pit 1 [w sta rym wy da niu str.776-778 – przy -
pis tł.], dla te go na szą uwa gę ogra ni czy my tu taj do te go pierw -
sze go. Moj żesz re pre zen tu je tu taj oczy wi ście na sze go Pa na ja -
ko Na uczy cie la praw dy pa ru zyj nej i epi fa nicz nej. Po każ dym
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otrzy ma niu po stę pu ją ce go świa tła w Po słan ni ku La ody cei
udzie lał On go w nim Swe mu lu do wi (ma jąc w rę ku dwie ta -
bli ce, gdy zstę po wał z gó ry – 29).

(80) Przy otrzy my wa niu tych ob ja wień od Oj ca (mó wił
z nim) po stę pu ją ca praw da nie wy da ła Mu się ośle pia ją ca, po -
nie waż nie by ła ta ką dla Nie go (skó ra je go twa rzy lśni ła; 2 Kor.
4:6). Gdy jed nak przed sta wił On róż ne ele men ty praw dy bra -
ciom ja ko Swą sym bo licz ną twarz, ci przy szli dwaj Po słan ni cy
(Aaron – w.30; 2 Moj. 19:24) oraz po zo sta li bra cia (sy no wie Izra -
el scy), wi dząc po raz pierw szy jej ośle pia ją cą ja sność (twarz lśni -
ła), prze stra szy li się (Iz. 6:5; Jer. 1:6; Ezech. 1:28; Dan. 8:27; 10:7-
19). Szcze gól nie mia ło to miej sce w prze sie wa niach przez nie tak -
tow ne wy po wie dzi bra ci, któ re ośle pia ły no wych słu cha czy.
By ło to szcze gól nie praw dzi we w sze ściu prze sie wa niach, po nie -
waż praw da po cząt ko wo ich ośle pia ła, o czym wszy scy z do -
świad cze nia wie my w co naj mniej jed nym ta kim przy pad ku. To
spra wi ło, że wszy scy, któ rzy po raz pierw szy sły sze li tę praw dę
– dwaj przy szli Po słan ni cy i po zo sta li bra cia – ba li się spo glą dać
na jej ośle pia ją cy blask i wejść w zwią za ne z nią do świad cze nia.
Z po wo du błę dów, ja kie wy zna wa li śmy przed przyj ściem
do praw dy, ba li śmy się oczy wi ście jej po cząt ko we go zbli że nia się
do nas i ba li śmy się zbli żyć do niej, oba wia jąc się tak że jej skut -
ków w prze sie wa niach (ba li się przy stą pić do nie go). Je zus jed -
nak na dal udzie lał jej przez ją ka ją cych się bra ci, lu dzi o dziw nej
mo wie (za wo łał do nich – w.31; Iz. 28:11). Pierw si na sto sow ne
po stę pu ją ce świa tło od po wie dzie li dwaj Po słan ni cy – każ dy
w swo im cza sie (Aaron), na stęp nie piel grzy mi, po moc ni czy piel -
grzy mi i star si (ksią żę ta zgro ma dze nia). To wła śnie im, po cząw -
szy od sto sow ne go Po słan ni ka w każ dym z okre sów, a na stęp -
nie in nym przy wód com każ de go okre su, Je zus ob ja wiał praw -
dę (roz ma wiał z ni mi). Póź niej Pan ob ja wił to po sel stwo po zo -
sta łym bra ciom (prze ka zał im wszyst ko to, co Pan rzekł do nie -
go na gó rze Sy naj – w.32). Lecz gdy tyl ko dwaj Po słan ni cy w od -
po wied nich dla sie bie okre sach do strze gli po stę pu ją cą praw dę
w jej roz wi ja ją cych się ele men tach, Je zus uży wał ich ja ko za sło -
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ny, przez któ rą prze ma wiał do po zo sta łych, nie po wo du jąc do -
zna wa ne go po cząt ko wo ośle pie nia, po nie waż przed sta wia li ją
oni w tak tow ny, lo gicz ny i uj mu ją cy spo sób (do pó ki Moj żesz
mó wił z ni mi, miał na twa rzy za sło nę – w.33). Po słan ni cy ci nie
słu ży li mię dzy Bo giem a Chry stu sem (zdej mo wał za sło nę
– w.34), po nie waż Bóg roz ma wiał z Nim wprost, bez ja kie go kol -
wiek po śred nic twa (wcho dził Moj żesz, by z nim roz ma wiać).
Dzia ło się tak za wsze przy ta kich oka zjach (pó ki nie wy szedł).
Lecz je śli cho dzi ło o na ucza nie bra ci przez Je zu sa (a gdy wy -
szedł, mó wił do sy nów izra el skich wszyst ko, co mu na ka za no),
czy nił to za po śred nic twem każ de go z Po słan ni ków w sto sow -
nym dla nie go okre sie (na kła dał z po wro tem za sło nę na twarz
swo ją – w.35), do pó ki Bóg zno wu nie roz ma wiał z Nim (do pó -
ki nie roz ma wiał z nim). W ten spo sób za po bie gał do strze ga niu
przez bra ci zbyt ośle pia ją cej praw dy, jak by ło na po cząt ku, po -
nie waż bra cia ci sta le przed sta wia li praw dę w uj mu ją cy spo sób
(wi dzie li, że lśni ła skó ra).

PY TA NIA
(1) Do cze go do pro wa dzi ły na sze ostat nie roz wa ża nia

w 2 Moj.? Co po da je nam obec ne roz wa ża nie? Cze go an ty ty pem
są te pra wa i ja kie go przy mie rza do ty czą? Co jest ich esen cją, cze -
go one są pra wa mi i w od róż nie niu od cze go? Cze go pra wem bę -
dzie mi łość obo wiąz ko wa, ko go ona obej mu je i dla cze go? Ja kie
dwa ro dza je istot obej mu je ona z punk tu wi dze nia ich związ ku
z No wym Przy mie rzem i kim są ci na le żą cy do dru giej gru py?
W ja ki spo sób nie znaj du ją się oni pod pra wem spra wie dli wo ści,
a w ja ki znaj du ją? W ja ki spo sób Adam i Ewa otrzy ma li to pra -
wo? W ja ki spo sób i w ja kim sta nie zo sta ło ono prze ka za ne nam
ja ko ich po tom kom? Czym jest ono po mi mo na szej nie pra wo ści
– w czym je przy ję li śmy i na co się zgo dzi li śmy?

(2) Ja ki był dwo ja ki zwią zek Je zu sa z tym pra wem? Pod ja -
kim pra wem na po do bień stwo Bo ga znaj du je się osta tecz nie On
i wszyst kie in ne no we stwo rze nia i na jak dłu go? Co czy ni to pra -
wo ko niecz nym dla nich? Dla cze go wy peł nia jąc swe po świę ce -
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nie w Ty siąc le ciu, God ni nie bę dą mu sie li ofia ro wy wać się
na śmierć? W ja kim za kre sie bę dą uży wa li mi ło ści bez in te re -
sow nej i przy wy ko na niu cze go? Ja kie bę dą wa run ki dla grze chu
w Ma łym Okre sie i do cze go po pro wa dzi ich wów czas mi łość
bez in te re sow na? Kto jesz cze znaj du je się pod pra wem mi ło ści
obo wiąz ko wej i bez in te re sow nej i dla cze go nie mu szą oni po -
świę cać się na śmierć? Ja ka jest Bo ska wo la wo bec istot du cho -
wych w związ ku z pra wem? Ja kie jest stop nio wa nie tych praw
i co to ozna cza w przy pad ku istot Bo skich? Co z te go wy ni ka? 

(3) Dla cze go waż ne jest od no to wa nie po wy żej po da ne go roz -
róż nie nia? Kto nie do strzegł tych róż nic i ja ki po wstał z te go błąd?
Dla cze go oczy wi ste jest, że Ko ściół nie był ani obec nie nie jest
pod No wym Przy mie rzem i ja kie do wo dy to po twier dza ją? Ja kie
fak ty do wo dzą, że pra wo spra wie dli wo ści wy pi sa ne na ser cach
i umy słach mo ral nie wol nych jed no stek i pra wo spra wie dli wo ści
No we go Przy mie rza nie obo wią zu ją wszyst kich znaj du ją cych się
pod tym pierw szym ja ko No we Przy mie rze? W ja ki spo sób pra -
wa te są po wią za ne? Kto nie znaj du je się pod nim, choć ofi cjal nie
to wa rzy szy No we mu Przy mie rzu? Co ozna cza, a cze go nie ozna -
cza to wa rzy sze nie przez nich No we mu Przy mie rzu ja ko Po śred -
nik, Naj wyż szy Ka płan itp. i dla cze go? Cze mu pod le ga ją oni ja -
ko znaj du ją cy się pod pra wem mi ło ści obo wiąz ko wej?

(4) Dla cze go nie bę dą zo bo wią za ni do wy ko ny wa nia do kład -
nie tych sa mych rze czy, ja kich No we Przy mie rze bę dzie wy ma -
ga ło od kla sy re sty tu cyj nej i ja kie są nie któ re te go przy kła dy? Co
wy ni ka z po do bień stwa za sad oby dwu tych praw? Ja kie za sto so -
wa nie 3 Moj. 20-23 uza sad nia ją te fak ty? W ja ki spo sób Apo sto ło -
wie uży wa li te go ro dza ju za sto so wa nia i ja ki jest te go przy kład?
Do cze go skła nia nas ta za sa da w związ ku z 2 Moj. 20-23:19? Co
w związ ku z tym bę dzie po moc ne dla na szej pa mię ci? Cze go nie
bę dzie my pró bo wa li czy nić w tej ana li zie?

(5) Co Bóg czy ni z ty mi za sa da mi przez ca ły okres Pa ru zji
i Epi fa nii – jak te go nie czy ni, a jak czy ni? Co uza sad nia sto so wa -
nie tych praw w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii i ja ko co bę dą one
obo wią zy wa ły kla sę re sty tu cyj ną? Co już te raz jest czy nio ne
wo bec świa ta w związ ku z ty mi pra wa mi i cze go jak do tąd świat
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nie uczy nił z ni mi? Cze go jest to an ty ty pem? Ja kie dwie rze czy
On ogła sza i ko mu? Jak jest to po ka za ne? Cze go w związ ku z ty -
mi rze cza mi On żą da ja ko na leż ne go So bie? W ja ki spo sób i w ja -
kich dwóch aspek tach za sa da ta pro wa dzić bę dzie do po świę ce -
nia? Co na ka zu je ona ja ko pierw sze sło wo i cze go za bra nia?
W ja ki spo sób Bóg po da je po le ce nia i za ka zy i przez ja kie prze -
wo dy? Co sta nie się wi docz ne w trak cie na sze go ba da nia?

(6) Cze go za ka zu je dru gie sło wo? Cze go to jest ty pem
– w ogól no ści i w szcze gó łach? Cze go jesz cze mo że to być ty pem
– jak moż na okre ślić to w skró cie i nie za leż nie od cze go? Jak jest
to po ka za ne? Co i w ja kich oko licz no ściach wzbu dza ją one u Bo -
ga? Jak jest to po ka za ne? Co On wów czas czy ni i przez ja kie pra -
wo? Jak jest to po ka za ne? Ko mu oka zu je On mi ło sier dzie? Jak
jest to po ka za ne? Co to przy ka za nie na ka zu je? Przez co szcze gól -
nie Bóg wy po wie dział to „sło wo”, a przez co bar dziej kon kret -
nie – ja kie przy kła dy to po twier dza ją? Na wet kto i w ja ki spo sób
uczest ni czył w nie któ rych z tych rze czy?

(7) Co trze cie sło wo po tę pia – ogól nie i w szcze gól no ści? Jak
jest to po ka za ne? Jak to się od by wa? Co sło wo to na ka zu je?
Przez ja kie środ ki zo sta ło ono po da ne? Co Bóg uczy nił i uczy ni
z tą for mą zła? Cze go w an ty ty pie za ka zu je czwar te sło wo? Jak
jest to po ka za ne? Co w an ty ty pie ono na ka zu je? Jak jest to po -
ka za ne? Cze go w za sa dzie za bra nia ono lu do wi Bo że mu Wie ku
Ewan ge lii, a co na ka zu je?

(8) Co to ozna cza? Jak dłu go trwa ich sa bat? Ja kie dwie rze czy
ozna cza to dla kla sy re sty tu cyj nej? Co ma być utrzy my wa ne w an -
ty ty picz nym od po czyn ku sa ba tu? Jak jest to po ka za ne? Co ja ko
po wód prze strze ga nia sa ba tu po da je 2 Moj. 20:11, a co 5 Moj.
5:15? Cze go ty pem jest dru gi po wód, a cze go ten z 2 Moj. 20? Przez
co Bóg prze ka zał czwar te sło wo i skąd wy szły te na uki? Cze go ty -
pem jest pierw sza ta bli ca Za ko nu i ko go do ty czą jej za sa dy? Co
tak że wi dzi my? Dla cze go chrze ści ja nie nie pod le ga ją na ka zo wi sa -
ba tu? Jak ma my od po wie dzieć na twier dze nie świę tu ją cych siód -
my dzień, że jest on czę ścią pra wa mo ral ne go i ja ko ta ki obo wią -
zu je wszyst kich lu dzi? Jak jest to po twier dzo ne? Ja ki jest do wód,
że chrze ści ja nie z Ży dów nie pod le ga ją Moj że szo wi? Co jest peł -
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nym do wo dem na to, że chrze ści ja nie zo sta li uwol nie ni od praw
Moj że sza, choć pod le ga ją pra wu mo ral ne mu?

(9) Do cze go te raz prze cho dzi my i ko go do ty czy ten typ
– przede wszyst kim i z za sa dy? Od cze go za cznie my i co ta za -
sa da ozna cza dla nas? Jak jest to po ka za ne? Co za sa da ta ozna -
cza z ludz kie go punk tu wi dze nia? Co na ka zu je i cze go za bra nia
jej an ty typ? Przez ko go Bóg wy po wia da to sło wo? Co ono obie -
cu je? Jak jest to po ka za ne? Ja kie jest szó ste sło wo i cze go za bra -
nia? Jak jest to po ka za ne? Ja ki na kaz z nie go wy pły wa? Przez co
Bóg po da je je go za ka zy i na ka zy?

(10) Ko go do ty czy siód me sło wo ja ko za sa da i w ja kim za kre -
sie? Jak jest to po ka za ne? Cze go za bra nia pod le ga ją cym Przy mie -
rzu Po twier dzo ne mu Przy się gą? Cze go je go an ty typ za bra nia
kla sie re sty tu cyj nej w Wie ku Ty siąc le cia i Ma łym Okre sie? Ja ki
wy ni ka z nie go na kaz dla wszyst kich, w tym mał żon ków? Co to
ozna cza dla znaj du ją cych się pod Przy mie rzem Po twier dzo nym
Przy się gą? W ja ki spo sób za ka zy te go sło wa są po da wa ne w Pa -
ru zji i Epi fa nii, je śli cho dzi o na rzę dzia nie po świę co ne? W ja ki
spo sób przez na rzę dzia po świę co ne? 

(11) Cze go za bra nia ósme sło wo? Jak jest to po ka za ne? Co na -
ka zu je za war ty w nim na kaz i ko go do ty czą te na ka zy i za ka zy?
Cze go je go za sa da za bra nia lu do wi Bo że mu i przez ko go by ła
ona po waż nie na ru sza na? Kie dy jest wy peł nia ny na kaz te go
sło wa? Ja kie bę dą an ty ty py te go sło wa w je go za ka zach i wy ni -
ka ją cych z nich na ka zach? W ja ki spo sób je go za ka zy są po da wa -
ne przez na rzę dzia po świę co ne i nie po świę co ne? Kto i co ujaw -
niał? Co wie lu z nich po ru sza ło? Ja ki udział miał w tym lud Bo -
ży w praw dzie i po za nią?

(12) Cze go do ty czy dzie wią te sło wo i cze go za ka zu je? Jak jest
to po ka za ne? Ja ki wy pły wa z nie go na kaz? Ko go ta za sa da obo -
wią zu je, a ko go obo wią zu je jej an ty typ? W ja ki spo sób sło wo to
jest po da wa ne, zwłasz cza przez ko go i przez ko go jesz cze? Ja kie
oso by są ob ja wia ne i co w tym za kre sie czy ni lud Bo ży?

(13) Do cze go na ko niec prze cho dzi my? Jak jest ono sfor mu -
ło wa ne – cze go za bra nia, a cze go nie za bra nia? Co jest chci wo -
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ścią i do cze go ona czę sto pro wa dzi? Pod ja ki mi wzglę da mi za -
ka za na jest chci wość? Co sło wo to na ka zu je? Ja ki mi spo so ba mi
i przez ja kie na rzę dzia Bóg wy po wia da to sło wo? Na ja ką wła -
ści wość chci wo ści one wska zu ją? Co po ka zu je na sza krót ka ana -
li za za sad i an ty ty pów tych dzie się ciu słów i dla cze go tak jest?
Co za tem one po twier dza ją?

(14) Świad kiem ja kich czte rech rze czy są lu dzie w okre sie Pa -
ru zji i Epi fa nii? Ja ki jest te go typ w każ dym przy pad ku? Ja ki był
te go sku tek? Jak jest on po ka za ny w ty pie? Ja kie są nie któ re
przy kła dy rze czy od da la ją cych od two rzą ce go się po za za sło ną
Kró le stwa? W czym po zo sta ną oni przez dłuż szy czas? Jak jest
to po ka za ne? Ja ka jest i bę dzie ich pierw sza proś ba – jak przed -
sta wio na? Jak po ka za na w ty pie? Ja ką obiet ni cę skła da ją i bę dą
skła dać, je śli ich proś ba zo sta nie speł nio na? Jak jest to po ka za ne?
Ja ka jest i bę dzie dru ga proś ba – jak przed sta wio na? Jak po ka za -
na w ty pie? Cze go się oba wia li? Jak jest to po ka za ne w ty pie i po -
twier dzo ne? Co nie któ rzy już w tym za kre sie uczy ni li, co uczy -
nią in ni i w ja kich oko licz no ściach, a co i kie dy uczy nią wszy scy?
Co i kie dy w tym za kre sie czy ni Je zus po za za sło ną? Jak jest to
po ka za ne? Co przy tym czy ni i ja kie są Bo skie ce le od po wied nich
do świad czeń? Ja ki jest te go typ w każ dym przy pad ku? Do cze -
go skło ni ich strach? Jak jest to po ka za ne? Co w mię dzy cza sie
czy ni kla sa Chry stu sa i wśród cze go? Jak jest to po ka za ne? Co
Bóg na ka zu je kla sie Chry stu sa prze ka zać lu dziom? Jak jest to po -
ka za ne w ty pie?

(15) Jak i dla cze go mo że my na zwać po le ce nia z 2 Moj. 20:23-
23:19, po mi mo fak tu, że w rze czy wi sto ści są ty pem zo bo wią zań
No we go Przy mie rza? Kie dy zo sta ły po da ne po le ce nia z w.23-26
i ja kie jest pierw sze z nich? Jak jest to po ka za ne? Po mi mo ja kich
dwóch po zo rów i jak są one po ka za ne w każ dym przy pad ku?
Ko go do ty czy ten za kaz i ja kie wy pły wa z nie go za le ce nie? Cze -
go za ka zu je i co na ka zu je na Wiek Ty siąc le cia? Ja kie jest na stęp -
ne po le ce nie i ja kich ofiar do ty czy? Jak jest to po ka za ne? Cze go
mia ło to do ty czyć, w zgo dzie z czym i ja ko wa ru nek cze go? Jak
jest to po ka za ne? Ja ka jest re la cja mię dzy dwo ma ro dza ja mi oł -
ta rza? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób po wi nien być przy ję -
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ty przez kla sę re sty tu cyj ną i co jest za bro nio ne w sto sun ku
do nie go? Jak jest to po ka za ne? Ja ki ostat ni za kaz przed sta wia
Bóg w związ ku z Oł ta rzem? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Co
spo ty ka tych gwał cą cych ten za kaz? Jak jest to po ka za ne? Co mó -
wi do świad cze nie o tym ostrze że niu i je go lek ce wa że niu oraz co
wy ni ka z za ka zów te go tek stu?

(16) Cze go do ty czy 2 Moj. 21? Co po da my, a cze go nie po da -
my w na szym opi sie i dla cze go? Co Je zus i Ko ściół po za za sło ną
otrzy mu ją od Bo ga? Jak jest to po ka za ne i ja kie trzy za sto so wa -
nia one po sia da ją? Co opi su ją w.2-6 ja ko ty py? Jak dłu go bra cia
z Wiel kiej Kom pa nii ma ją prze by wać w nie wo li Aza ze la, grze chu
i błę du? Jak jest to po ka za ne? Kie dy i na ja kich wa run kach uzy -
sku ją oni wol ność? Jak jest to po ka za ne? W ja kim sta nie od zy ska -
ją wol ność, je śli utra ci li ją, gdy by li sa mi, a w ja kim, gdy by li z in -
ny mi? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku?

(17) Jak od zy ska wol ność czło nek lub gru pa Wiel kiej Kom pa -
nii, je śli otrzy ma ła zwo len ni ków, ru chy i urzę dy Aza ze la, grze -
chu i błę du pod czas prze by wa nia w nie wo li? Jak jest to po ka za -
ne w ty pie? Ja ki przy kład to ilu stru je? Ja ki mi czy na mi i po sta wą
czło nek Wiel kiej Kom pa nii mo że prze szko dzić swe mu oczysz -
cze niu i wol no ści? Jak jest to po ka za ne? Przez ja kie dwie rze czy
Aza zel, grzech i błąd uczy nią go człon kiem wtó rej śmier ci? Jak
jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku?

(18) Dla cze go nie któ rzy pod da ją w nie wo lę swe wła dze urzę -
do we? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób uczy ni ła to więk szość
Za rzą du i wie lu ich zwo len ni ków? Co nie sta nie się z ta ki mi
wła dza mi, gdy ci, któ rzy je sprze da li, od zy ska ją wol ność? Jak jest
to po ka za ne? Co dzie je się z ta ki mi wła dza mi i kto ni gdy nie od -
zy ska utra co nych władz w Ma lucz kim Stad ku, gdy zo sta nie
uwol nio ny od Aza ze la, grze chu i błę du? Co moż na by ło uczy nić
z wła dza mi sprze da ny mi no we mu pa nu, je śli sta wa ły mu się one
nie mi łe? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Ja ki przy kład to ilu stru -
je? Ko mu i dla cze go wła dze ta kie nie mo gą być od da ne? Jak jest
to po ka za ne? Ja ki przy kład to ilu stru je? Co gru pa zo bo wią za -
na by ła czy nić z wła dza mi, któ re do łą czy ła do jed ne go ze swych
ru chów? Jak jest to po ka za ne? Ja ki przy kład to ilu stru je? Je śli ja -
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kaś gru pa po sia da ją ca pew ne wła dze po sią dzie in ne, jak po -
win na trak to wać te pierw sze? Jak jest to po ka za ne? Ja ki przy kład
to ilu stru je? Co po win no się stać z pierw szy mi wła dza mi w przy -
pad ku na ru sze nia tych wa run ków? Jak jest to po ka za ne? Ja ki
przy kład to ilu stru je?

(19) Jak an ty typ w.12-14 wią że się z an ty ty pem 4 Moj. 35:10-
30? Co oso ba grze szą ca z peł ną świa do mo ścią czy ni ze spra wie dli -
wo ścią i ja ka cze ka ją ka ra? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Ja kie są
in ne ro dza je grze chu i dla cze go są po peł nia ne? Jak jest to po ka -
za ne? Ja ki spo sób po stę po wa nia prze wi dział Bóg dla ta kich
grzesz ni ków? Jak jest to po ka za ne? Co prze wi du je Bóg dla pysz -
nych, roz myśl nych i cał ko wi cie świa do mych grzesz ni ków? Ja ki
jest los no we go stwo rze nia, któ re świa do mie grze szy prze ciw ko
Bo gu ja ko Oj cu i prze ciw ko Przy mie rzu Po twier dzo ne mu Przy -
się gą ja ko Mat ce? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób w an ty ty -
pie mo gą być po ry wa ni i sprze da wa ni bra cia? Jak jest to po ka za -
ne? Co dzie je się z sym bo licz ny mi zło dzie ja mi, je śli oka żą się win -
ni i ja kie przy kła dy po twier dza ją, że mia ło to miej sce do 1920 r.?

(20) Co sta nie się z no wym stwo rze niem, któ re prze sie waw czy -
mi błę da mi bluź ni Bo gu i Przy mie rzu Po twier dzo ne mu Przy się gą?
Jak jest to po ka za ne w ty pie? Je śli dwie gru py to czą spór i jed -
na z nich źle uży wa ną na uką lub za rzą dze niem ra ni dru gą, do pro -
wa dza jąc do po mniej sze nia jej zdol no ści słu że nia, bez cał ko wi te -
go od cię cia jej od ta kiej służ by, co ten krzyw dzą cy ma, a cze go nie
ma czy nić? Co jest ty pem róż nych aspek tów ta kie go przy pad ku?
Ja kie przy kła dy ilu stru ją róż ne aspek ty ta kie go przy pad ku? Kie dy
koń czy się wy rów ny wa nie uczy nio ne go zła i kie dy sta nie się to dla
po da nych wy żej przy kła dów? Jak jest to po ka za ne? 

(21) Ja ka ka ra zo sta nie wy mie rzo na te mu, któ ry źle uży wa -
nym urzę dem na uczy cie la od su wa człon ków Wiel kiej Kom pa -
nii lub Mło do cia nych God nych od sta no wi ska przed Bo giem?
Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne? Ja kie przy kła dy to ilu stru ją?
Jak wy glą da to w przy pad ku, gdy nad uży cie ta kie nie pro wa dzi
do utra ty sta no wi ska – dla cze go nie otrzy ma ją szcze gól ne go ka -
ra nia, a ja kie otrzy ma ją? Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne? Ja ki
przy kład to ilu stru je? Ja ka ka ra wy mie rza na jest spie ra ją cym się
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gru pom, któ re szko dzą owoc no ści ko go kol wiek z lu du Bo że go,
lecz nie wy rzą dza ją żad nej in nej szko dy – kto o niej de cy du je
i kto od da je? Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne? Ja kie przy kła dy
to ilu stru ją? Cze go do dat ko we go wy ma ga spra wie dli wość, je śli
zo sta je wy rzą dzo na ja ka kol wiek in na szko da? Ja kie są te go przy -
kła dy i jak są one po ka za ne w ty pie?

(22) Jak to wy glą da w przy pad ku utra ty zdol no ści przy swa ja -
nia praw dy? Jak jest to po ka za ne i ja ki jest te go przy kład? Jak to
wy glą da w przy pad ku po zba wia nia moż li wo ści słu że nia? Jak jest
to po ka za ne i ja ki jest te go przy kład? Jak to wy glą da w przy pad -
ku pod wa ża nia cha rak te ru i do bre go po stę po wa nia? Jak jest to po -
ka za ne i ja ki jest te go przy kład? Jak to wy glą da w przy pad ku
nisz cze nia do bra, ra nie nia no wych stwo rzeń i udzie la nia im słow -
nej chło sty? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku i ja kie są
te go przy kła dy? Co mu si utra cić ten, któ ry ośle pia znaj du ją cych
się pod je go opie ką człon ków Wiel kiej Kom pa nii lub Mło do cia -
nych God nych? Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne w ty pie i ja ki jest
te go przy kład? Jak to wy glą da w przy pad ku szko dze nia ich zdol -
no ści przy go to wa nia do przy swa ja nia du cho we go po kar mu? Jak
jest to szcze gó ło wo po ka za ne i ja ki jest te go przy kład?

(23) Ja ka ogól na uwa ga jest po da na na te mat w.28-36? W ja -
kich czte rech ty picz nych zna cze niach uży wa ny jest w Bi blii wół?
Jak po twier dza ją to przy to czo ne tek sty? Jak Apo stoł Pa weł po -
twier dza czwar te zna cze nie? Co po win no być czy nio ne wo bec
fał szy wych na uczy cie li, któ rzy zwo dzą aż do utra ty przez zwo -
dzo nych sta no wi ska przed Pa nem? Jak jest to szcze gó ło wo po -
ka za ne? Cze go nie na le ży czy nić z ich przy wi le ja mi, urzę da mi
itp.? Jak jest to po ka za ne? Czy je pierw sze błę dy, czy je chro no -
lo gicz ne błę dy i ko go oba le nie jest tu taj sto sow nym przy kła -
dam? Ja ka jest od po wie dzial ność tych, któ rzy nie uczest ni czą
w ta kim fał szy wym na ucza niu? Jak jest to po ka za ne?

(24) Pod ja ki mi trze ma wa run ka mi sta ją się oni od po wie dzial -
ni za kon kret ne for my zła? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy -
pad ku? Co na le ży czy nić z ta ki mi fał szy wy mi na uczy cie la mi i kon -
tro lu ją cy mi ich? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Ja kie czte ry przy kła -
dy to ilu stru ją? Pod ja ki mi trze ma wa run ka mi i w ja ki spo sób
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spra wu ją cy nad ta ki mi kon tro lę mo gą być uwol nie ni od ta kie go
od cię cia? Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne? Co na le ży czy nić
z fał szy wy mi na uczy cie la mi, któ rzy zwo dzą na te mat ru chu praw -
dy lub władz praw dy, do pro wa dza jąc do ich od su nię cia? Jak jest
to szcze gó ło wo po ka za ne i ja ki przy kład to ilu stru je?

(25) Co mu szą uczy nić spra wu ją cy kon tro lę nad fał szy wym na -
uczy cie lem, któ ry zwo dzi bra ci z Wiel kiej Kom pa nii lub Mło do cia -
nych God nych, aż do utra ty przez nich sta no wi ska przed Pa nem?
Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne? Ja kie są te go ilu stra cje? Ja kie trzy
rze czy po win na uczy nić gru pa, któ ra roz po wszech nia lub two rzy
fał szy we in for ma cje prze ciw ko praw dzi we mu na uczy cie lo wi lub
na uce, w wy ni ku cze go po pa da ją oni w złą re pu ta cję? Jak jest to
szcze gó ło wo po ka za ne i ja kie są te go przy kła dy?

(26) Ja kie dwie rze czy po win ni uczy nić spra wu ją cy kon tro -
lę nad fał szy wy mi na uczy cie la mi, któ rzy zwo dzą na uczy cie li
z in nej gru py, do pro wa dza jąc do utra ty przez nich sta no wi ska
przed Pa nem? Jak jest to szcze gó ło wo po ka za ne w ty pie i ja kie
przy kła dy to ilu stru ją? W ja kich oko licz no ściach spra wu ją cy
kon tro lę mu szą wy rów nać wy żej wspo mnia ną for mę zła? Jak
jest to szcze gó ło wo po ka za ne i ja ki jest te go przy kład?

(27) Co zo sta ło przed sta wio ne po wy żej ja ko an ty ty picz na wal -
ka i bo dze nie? Co po ka za no tam ja ko an ty typ wo łu, w ja ki an ty -
ty picz ny spo sób uży ty jest wół w 2 Moj. 22, a w ja ki – owca? Co jest
an ty ty picz ną kra dzie żą? Cze go ty pem jest zło dziej wo łu? Jak jest
to po ka za ne? Cze go ty pem jest zło dziej owcy? Jak jest to po ka za -
ne? Jak po da ne jest w ty pie za prze cza nie oku po wi, jak zdra dza nie
Chry stu sa dla zy sku i ko go jest to na śla do wa niem? Jak jest to po -
ka za ne? Co na to wska zu je? Kie dy po peł nia ne są ta kie grze chy? Co
nie jest ko niecz nie po peł nia ne przy za prze cza niu udzia ło wi Ko -
ścio ła w ofie rze za grzech lub zdra dza niu Ko ścio ła dla zy sku? Jak
to jest tu taj po da ne w ty pie, a jak – w bun cie Ko re go? Ja kie trzy rze -
czy są po ka za ne w czte rech owcach? Co przy czte rech owcach
skon tra sto wa nych z pię cio ma wo ła mi wska zu je na ła god niej sze
i su row sze ka ry w an ty ty pie?

(28) Co na ten te mat by ło ogła sza ne w Pa ru zji i Epi fa nii
i szcze gól nie przez ko go? Na czym mógł być przy ła pa ny an ty -
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ty picz ny zło dziej i cze go nie na le ży czy nić wo bec oba la ją ce go?
Jak jest to po ka za ne w ty pie? Prze ciw ko cze mu mo że wy stę po -
wać ta ki uzur pa tor i ja ka jest sto sow na ka ra? Jak jest to po ka za -
ne? Co się dzie je, je śli prze kro czy to je go moż li wo ści? Jak jest to
po ka za ne? Co się dzie je, je śli za prze cze nie ta kie jest w for mie ata -
ku lub jest opar te na wy raź nie błęd nym przed sta wia niu zna cze -
nia za prze cza nej rze czy? Ja ki jest te go przy kład? Jak ta kie uzur -
pa cje są po ka za ne? Bez wzglę du na ja kie trzy rze czy jest to
praw dzi we? Jak jest to po ka za ne w każ dym z trzech przy pad -
ków? Ja ka po dwój na ka ra sto so wa na jest w ta kich przy pad -
kach? Jak jest to po ka za ne?

(29) Ja kie dwie rze czy kry ją się za an ty ty picz nym po zba wia -
niem praw dy? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Ja kie dwie rze czy
mo gą być wy pa sa ne? Jak jest to po ka za ne? Co jest an ty ty pem
wy pa sa nia po la dru gie go i dla czy jej ko rzy ści jest to czy nio ne?
Ja kie przy kła dy ilu stru ją ta kie wy pa sa nie i cze go ta cy do ko na li?
Jak jest to po ka za ne? Ja ką ka rę bę dą mu sie li po nieść? Jak jest to
po ka za ne? Jak przed sta wio ne jest w ty pie nisz czą ce prze sie wa -
nie i na ja kich trzech kla sach się ono do ko nu je? Jak jest to po ka -
za ne? Ja ka ka ra spo tka prze sie wa cza? Jak po ka za na w ty pie i po -
twier dzo na? Co wie my o rze czach po da nych w ty pie w w.1-6?

(30) O czym trak tu ją w.7-15? Ja kie dwie rze czy Je zus im po -
wie rza? Jak jest to po ka za ne w ty pie w każ dym przy pad ku?
W ja kim ce lu jest to po wie rza ne? Jak po twier dzo ne? Co nie kie -
dy dzie je się z tym, co zo sta ło po wie rzo ne? Jak jest to po ka za ne?
Na ja kie dwa spo so by przy ła pa ny uzur pa tor mu si wy rów nać
szko dy? Jak jest to po ka za ne? Co się dzie je, je śli fał szy wy na -
uczy ciel nie jest no wym stwo rze niem i kim mo że on być? Jak jest
to po ka za ne? Cze go ty pem jest to, że nie mo że on być zna le zio -
ny? Co jesz cze na le ży roz strzy gnąć? Ja kie dwie gru py bra ci mo -
gą po dej mo wać de cy zje? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Co na le -
ży w tej kwe stii roz strzy gnąć? Jak jest to po ka za ne?

(31) Kie dy mu si być prze strze ga ny ta ki spo sób po stę po wa nia
– w ja kich przy pad kach? Jak jest to po ka za ne dla każ de go z nich?
Ja kie py ta nie po cią ga za so bą każ dy z tych pię ciu przy pad ków?
Jak jest to po ka za ne? Przed kim ta ki przy pa dek mu si sta nąć? Jak
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jest to po ka za ne? Kto tak na praw dę po tę pia, je śli do te go do cho -
dzi? Jak jest to po ka za ne i jak po twier dza to po praw ne tłu ma cze -
nie? Ja ką po dwój ną re kom pen sa tę mu si uczy nić uzna ny za win -
ne go? Jak jest to po ka za ne w ty pie?

(32) Ko mu Je zus po wie rza dok try ny i ko go do ty czą ce? Jak
jest to po ka za ne? Co się dzie je, je śli ta ka dok try na prze sta je być
na ucza na? Jak jest to po ka za ne? Ja kie przy kła dy w an ty ty pie po -
twier dza ją rze czy wi stość wy peł nia ją ce go się ty pu? Na ja kie dwie
rze czy wska zu je ka le cze nie by dlę cia? Ja kie przy kła dy w an ty ty -
pie po twier dza ją rze czy wi stość wy peł nia ją ce go się ty pu? Na co
wska zu je wzię cie by dlę cia w nie wo lę? Ja kie przy kła dy w an ty -
ty pie po twier dza ją rze czy wi stość wy peł nia ją ce go się ty pu? W ja -
kich oko licz no ściach każ da z tych trzech rze czy mo że mieć miej -
sce? Jak jest to po ka za ne? Ja ka po win na być wów czas pro ce du -
ra po stę po wa nia? Jak po ka za na w ty pie? W ja ki spo sób człon ko -
wie gwiezd ni udzie la li ta kie go za pew nie nia za swo ją kla sę i co
Je zus z nim czy nił? Jak jest to po ka za ne? Co nie by ło wy ma ga -
ne od od no śne go po wier ni ka? Jak jest to po ka za ne w ty pie?

(33) Co się dzia ło, gdy po wie rzo ne na uki do zna wa ły jed nej,
dwóch lub trzech z tych form zła z po wo du to le ro wa nia te go
przez po wier ni ka? Jak jest to po ka za ne? Od ko go mo gło po cho -
dzić to zło i ja kie są nie któ re przy kła dy ta kich dok tryn? Jak jest
to po ka za ne? Kto bę dzie zwol nio ny z od po wie dzial no ści za to
i pod ja kim wa run kiem? Jak jest to po ka za ne? Cze go ty pem jest
czło wiek po ży cza ją cy zwie rzę od bliź nie go – na ja kie dwa spo -
so by do ko nu je się ta kie wy po ży cze nie i ja kim dwóm gru pom
sług? Na ja kie dwa spo so by mógł on źle uży wać wy po ży czo ny
urząd i bez czy jej zgo dy? Jak jest to po ka za ne w ty pie w każ dym
przy pad ku? Na ja kie dwa spo so by mu si to wy na gro dzić? Jak jest
to po ka za ne? Ja kie przy pad ki to ilu stru ją? Ja kie są nie któ re na -
uki, szko dze nie któ rym Pan ak cep tu je? Jak jest to po ka za ne?
Cze go w ta kich przy pad kach nie mu si czy nić oba la ją cy? Co obie -
cał Pan ro bot ni kom pra cu ją cym w win ni cy? Jak jest to po ka za -
ne i po twier dzo ne? Ja kie nie po praw ne tłu ma cze nie za ciem nia
ten przed miot? Ja kie zna cze nia po sia da sło wo sa chir i ile z nich
wy stę pu je w tym tek ście?
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(34) Co mo że być i jest czy nio ne kla som nie po ślu bio nym Je zu -
so wi i ja kie są nie któ re przy kła dy ta kich klas? Jak jest to po ka za -
ne w ty pie? Co ta ka gru pa po win na uczy nić ze zwie dzio ną i spla -
mio ną kla są? Jak jest to po ka za ne? Co uczy nił Je zus w wy mie nio -
nych przy pad kach i co wów czas po win na uczy nić grze szą ca gru -
pa? Jak jest to po ka za ne? Ja ki jest te go przy kład? Co lud Bo ży ma
czy nić z ko ścio ła mi na ucza ją cy mi błę dów i co one prak ty ku ją? Jak
jest to po twier dzo ne? Ja kie sta no wi sko po wi nien zaj mo wać lud
Bo ży wo bec unii ko ścio ła z pań stwem? Jak jest to po ka za ne? Ja ka
bę dzie ka ra, je śli zgrze szy on w tym wzglę dzie, i ja kie są nie któ -
re te go przy kła dy? Jak jest to po ka za ne? Cze mu nie mo że być od -
da wa na je go ofiar ni cza służ ba i dla cze go? Jak jest to po ka za ne
w ty pie? Je dy nie ko mu ma się on ofia ro wać i co się sta nie z ty mi,
któ rzy lek ce wa żą to na po mnie nie? Jak jest to po ka za ne? 

(35) Ko mu ma nie szko dzić lud Bo ży i dla cze go ta cy zwa ni są
przy chod nia mi? Jak jest to po ka za ne? Jak moż na im szko dzić i kto
tak czy ni? Co po win no po móc du cho we mu Izra elo wi w pa mię ta -
niu o tym na po mnie niu? Jak jest to po ka za ne? Ko go jesz cze nie po -
wi nien tra pić? Kto jest przy czy ną ich nie szczę ścia? Co czy ni człon -
ków Ko ścio ła sym bo licz ny mi wdo wa mi i sie ro ta mi? Kto jest ich
nie szczę ściem? Cze go mo gą być win ni lo kal ni lub ge ne ral ni star si?
Jak jest to po ka za ne? Ja kie dwie rze czy u uci ska nych spo wo du je ta -
kie tra pie nie i gdzie ma to miej sce? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg
uczy ni w wy ni ku ta kie go pła czu? Jak jest to po ka za ne? Ja kie bę dą
te go skut ki? Ja kie przy kła dy to po twier dza ją i jak jest to po ka za ne? 

(36) Co lud Bo ży po wi nien czy nić wo bec ubo gich w zna jo -
mość, ła skę i moż li wo ści służ by? Jak jest to po ka za ne w ty pie?
Cze go po moc ni cy ta cy nie po win ni czy nić wo bec nich? Jak jest to
po ka za ne? Ja kie są nie któ re przy kła dy an ty ty picz nych li chwia -
rzy? Jak moż na zde fi nio wać li chwia rza w an ty ty pie? W ja ki spo -
sób i dla cze go po wie rza ne są urzę dy zbo ru lo kal ne go i ko ścio ła po -
wszech ne go? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Jak dłu go tak przy ję te
urzę dy po win ny być spra wo wa ne? Jak jest to po ka za ne? Ja kie są
te go po wo dy? Jak po ka za ne? Ja ki cha rak ter no szą czy ny lek ce wa -
żą cych ten na kaz w zbo rze lo kal nym, a ja ki w ko ście le po wszech -
nym? Co Pan z ni mi uczy ni i dla cze go? Jak jest to po ka za ne? 
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(37) Cze go lud Bo ży nie po wi nien czy nić wo bec piel grzy -
mów, star szych ani wład ców świec kich czy du chow nych, a w ja -
ki spo sób po wi nien się do nich od no sić? Jak jest to po ka za ne
w ty pie i po twier dzo ne? Szcze gól nie prze ciw ko ko mu nie po wi -
nien mó wić ni cze go złe go? Jak jest to po ka za ne? O ja kich dwóch
rze czach po wi nien pa mię tać? Jak jest to po twier dzo ne? Co moż -
na po wie dzieć o tłu ma cze niu w.29 w A.V. i A.R.V? Ja kie jest po -
praw ne tłu ma cze nie i o co tu taj cho dzi? Cze go ty pem są ofia ry
śnied ne, z na po ju i z oli wy? Ja ki an ty typ jest tu taj po ka za ny? Jak
po da ny w ty pie? Cze go za ka zu je to po le ce nie i dla cze go? Ja kie
dwie rze czy re pre zen tu je dla pier wo rod nych typ od da nia ich Bo -
gu, a ja ką – dla no mi nal ne go lu du Bo że go? Jak jest to po ka za ne?

(38) Od no śnie ko go Pan po da je in struk cje w w.30 i z ja kich
dwóch klas mo gą się oni skła dać? Ja kie dwie rze czy ma ją być z ni -
mi czy nio ne? Jak jest to po ka za ne? Ja kie uwa gi od no śnie an ty ty -
pu wy ja śnią ten przed miot co do Je zu sa i Ko ścio ła w re la cji
do świa ta? Kto był sym bo licz ną mat ką do sko na łe go czło wie czeń -
stwa Je zu sa? Jak jest to po ka za ne w in nym miej scu i gdzie? Kie -
dy się po świę cił? Kto jest an ty ty picz ną mat ką czło wie czeń stwa Ko -
ścio ła? Ja kie są an ty ty picz ne sie dem dni, a ja ki ósmy dzień? Ja ki
jest zwią zek uspra wie dli wio nych z wia ry z sied mio ma dnia mi
oraz dniem ósmym i w któ rym dniu na stę pu je po świę ce nie?
O czym ma my pa mię tać w związ ku z Je zu sem i Ko ścio łem oraz
ósmym dniem i do cze go w związ ku z tym Bóg na po mi na Swój
lud? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Cze go ty pem jest mię so roz szar -
pa ne przez be stie i gdzie znaj du ją się ta kie dok try ny? Jak jest to
po ka za ne i po twier dzo ne? Ja kie dwie rze czy ma czy nić lud Bo ży
z ta ki mi dok try na mi? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? Ja ką
uwa gę na su wa nam ana li za 2 Moj. 22 i dla cze go?

(39) O czym po win ni śmy pa mię tać, ba da jąc 2 Moj. 23,24 i ja -
kie świa tło rzu ca to na 2 Moj. 23? Cze go lu do wi Bo że mu nie
wol no czy nić? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Ko go i w czym nie
wol no mu po pie rać? Jak jest to po ka za ne? Ja ki jest te go przy -
kład? Jak jest on po ka za ny w ty pie? Ko mu nie po wi nien ule gać
i ja ki jest te go przy kład? Jak jest to po ka za ne? Za czym nie po -
wi nien się opo wia dać i ja ki jest te go przy kład? Jak jest to po ka -
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za ne? Ko go nie po wi nien fa wo ry zo wać ja ko ca ło ści lub czę ści?
Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? Co i dla cze go po wi nien czy -
nić, je śli ze tknie się z fał szy wym na uczy cie lem prze ciw ni ka lub
fał szy wą na uką? Jak jest to po ka za ne? Co po wi nien uczy nić
z nad mier nie eks po no wa ną na uką? Jak jest to po ka za ne w ty pie?
Ja kie są te go przy kła dy? Cze go nie mo że od ma wiać? Jak jest to
po ka za ne? Co po wi nien w szcze ro ści uczy nić? Jak jest to po ka -
za ne i ja ki jest te go przy kład?

(40) Cze go nie po win ni czy nić ka pła ni i Mło do cia ni God ni
wo bec Wiel kiej Kom pa nii? Jak jest to po ka za ne? Cze go ma się
wy strze gać lud Bo ży? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Cze go nie
mo że czy nić z nie win ny mi? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Kto,
kie dy i w czym po gwał cił ten na kaz? Cze go nie uczy ni Bóg
w sto sun ku do nich? Jak jest to po ka za ne w ty pie? Cze go nie mo -
gą brać słu dzy praw dy i dla cze go? Jak jest to po ka za ne w ty pie?
Kto i dla cze go upadł na tym punk cie? Przed czym jesz cze ostrze -
ga ne są no we stwo rze nia? Jak jest to po ka za ne w ty pie i po -
twier dzo ne? Dla cze go nie po win ni te go czy nić? Jak jest to po ka -
za ne w ty pie?

(41) Ja ki przy wi lej i ogra ni cze nie służ by po ka zu ją w.10 i 11?
Cze go nie do ty czą, o czy jej pra cy ra czej trak tu ją i w ja kim okre -
sie? Ja ką służ bę mia ło wy ko ny wać Ma lucz kie Stad ko w pierw -
szych sze ściu okre sach Wie ku Ewan ge lii? Kto re ali zo wał to po -
le ce nie? Jak jest to po ka za ne? Co w tym za kre sie mia ło uczy nić
Ma lucz kie Stad ko w okre sie La ody cei? Jak jest to po ka za ne?
O czym ten tekst nie mó wi i co po ka zu je? Jak jest to po ka za ne?
Kto mógł pod jąć pra cę nie wy ko na ną przez utra cju szy ko ron? Jak
jest to po ka za ne? Cze go mia ło to do ty czyć? Jak jest to po ka za ne?

(42) Co mia ło być zno szo ne przez sześć ty siąc let nich dni i co
na stą pi w siód mym ty siąc let nim dniu? Jak jest to po ka za ne? Jak
te dwie rze czy sto su ją się do tych, któ rzy uzy sku ją uspra wie dli -
wie nie z wia ry? Jak jest to po ka za ne? Dla cze go tak się dzie je i dla
ko go? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Do cze go na -
po mi na ny jest lud Bo ży Wie ku Ewan ge lii? Jak jest to po ka za ne?
Z czym nie mo że się on ni ko mu ko ja rzyć? Jak jest to po ka za ne?
Cze go jesz cze nie mo że czy nić? Jak jest to po ka za ne?
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(43) Ja kie są trzy szcze gól ne eta py, sta ny chrze ści jań skie go
ży cia? Jak jest to po ka za ne? Co za tem lud Bo ży po wi nien przede
wszyst kim utrzy my wać? Jak jest to po ka za ne? Ja kie dwa ro dza -
je rze czy to ozna cza? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? Dla -
cze go ma to czy nić? Jak jest to po ka za ne? Kie dy po sta wa ta ka ma
być prak ty ko wa na? Jak jest to po ka za ne? Przez co po win na prze -
cho dzić? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób i w ja kich trzech sta -
nach lud Bo ży nie po wi nien po ja wiać się przed Nim? Jak jest to
po ka za ne? Ja ki jest dru gi z do świad cza nych sta nów? Jak jest to
po ka za ne i ja ką ma rów no le głość? Ja ki jest trze ci i ja ko wy nik
cze go? Jak jest to po ka za ne? Cze go lud Bo ży mo że do świad -
czyć w tych trzech sta nach? Jak jest to po ka za ne?

(44) Kie dy, cze mu i dla cze go lu do wi Bo że mu nie wol no słu -
żyć? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? Co za tem na le ży wo -
bec Nie go czy nić? Jak jest to po twier dzo ne? Do kie dy nie po wi -
nien on zwle kać z ofia ro wa niem swe go po świę ce nia i je go wy -
peł nia niem? Jak rze czy te są po ka za ne? Co jest wy ni kiem tych
dwóch za bro nio nych spo so bów po stę po wa nia? Kto jest pierw -
szym z pier wiast ków? Jak jest to po twier dzo ne? Do cze go był On
na po mi na ny? Jak jest to po ka za ne? Ja kie dwie rze czy to ozna cza -
ło? Na ja kie dwa spo so by mo że my ro zu mieć wy ra że nie „nie bę -
dziesz go to wał koź lę cia w mle ku mat ki je go”? W któ rym z tych
dwóch zna czeń zro zu mie li je ra bi ni, cze go za bra nia li i co
przy tym twier dzi li? Co wy pro wa dzi li z tej teo rii, co w tej spra -
wie zlek ce wa ży li i cze go jest to do brą ilu stra cją? Jak my to ro zu -
mie my? Cze go jest to ty pem? Co moż na po wie dzieć o tym po -
glą dzie, a co o tym dru gim?

(45) Co Bóg obie cu je du cho we mu Izra elo wi? Jak jest to po -
ka za ne? Ja kich na po mnień mu udzie la? Jak jest to po ka za ne
i po twier dzo ne? Na co w ta kich przy pad kach Je zus nie po zwo -
li i dla cze go? Jak jest to po ka za ne? Dla cze go po słu szeń stwo ta -
kie bę dzie po słu szeń stwem Bo gu? Pod ja kim wa run kiem udzie -
la mu dwóch obiet nic i ja kie one są? Jak jest to po ka za ne? Co im
to za pew ni? Jak jest to po twier dzo ne? Co Bóg po nad to obie cu -
je? Jak jest to po ka za ne? Prze ciw ko ja kim sze ściu for mom zła?
Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Co Bóg uczy ni z ni -

457P r z y  g ó r z e  S y n a j



mi w wier nych? Jak jest to po ka za ne? Do cze go na stęp nie Bóg
zo bo wią zu je? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Cze -
go jesz cze za bra nia i co na ka zu je? Jak jest to po ka za ne? 

(46) Co jest przed sta wio ne w w.23 i 24 oraz w.25 i 26? Pod ja -
ki mi dwo ma wzglę da mi i przez co szcze gól nie? Jak jest to po ka -
za ne? Ja kie dwie rze czy obie cu je tym, któ rzy tak czy nią? Jak jest
to po ka za ne w każ dym aspek cie? Z cze go ich ule czy? Jak jest to
po ka za ne? Co jesz cze im obie cu je? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? Co obie cu je zro bić z ich nie przy ja ciół mi i kim
oni są? Jak rze czy te są po ka za ne? Co jesz cze obie cu je? Jak jest
to po ka za ne? Z ja ki mi trze ma wy ni ka mi? Jak jest to po ka za ne
w każ dym przy pad ku?

(47) Co Bóg na stęp nie po ka zu je? Jak jest to po ka za ne? Ja ki
jest pierw szy po wód? Jak jest to po ka za ne? Ja kie są in ne po wo -
dy? Ja kie twier dze nie jest w ten spo sób oba lo ne? Ja ki mi trze ma
szcze gól ny mi spo so ba mi wier ni od no szą stop nio we zwy cię -
stwo? Jak jest to po ka za ne? Ja kie trzy efek ty stop nio wo przy nie -
sie ta ki spo sób po stę po wa nia? Jak są one su ge ro wa ne w ty pie?
Ja ki bę dzie wspa nia ły te go re zul tat? Jak jest to po ka za ne?

(48) Co sta nie się ich wła sno ścią i czy ją mo cą? Jak jest to po ka -
za ne? W ja kich czte rech gra ni cach? Jak jest to po ka za ne w każ dym
przy pad ku? Co Bóg zde cy do wa ny jest uczy nić dla Swe go lu du?
Co w tym ce lu uczy nił, przez czy ją służ bę, w kim i kie dy? Jak jest
to po ka za ne? Co ma ją uczy nić, gdy uzy sku ją nad ni mi kon tro lę?
Gdzie zo sta ły przed sta wio ne od po wied nie me to dy? Jak jest to
po ka za ne? Przed ja ki mi dwo ma ro dza ja mi po stę po wa nia są
ostrze ga ni? Ja kie by ły by dwa krań co we re zul ta ty czy nie nia tych
dwóch za bro nio nych rze czy, a ja ki re zul tat po śred ni? Jak jest to
po ka za ne? Z kim szcze gól nie nie wol no im czy nić tych dwóch rze -
czy? Jak jest to po ka za ne? Ja ka jest róż ni ca mię dzy ostrze że nia mi
pierw szej i dru giej czę ści w.32 i dla cze go? Co za tem po win ni śmy
szcze gól nie czy nić? Cze go, gdzie i dla cze go nie po win no się tym
nie przy ja cio łom udzie lać? Jak jest to po ka za ne? Do ja kich dwóch
rze czy pro wa dzi ta ka służ ba? Jak jest to po ka za ne? 

(49) Cze go ty pem jest 2 Moj. 24:1-11, a cze go w.12-18? Cze -
go ty pem jest na po mnie nie z w.1? Kim są te czte ry wy bra ne
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kla sy? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Co i kie dy
otrzy ma 70-ciu naj bar dziej wy bit nych Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych? Jak jest to po ka za ne? Jak dłu go bę dzie trwa ło za -
wie ra nie i pie czę to wa nie No we go Przy mie rza? Cze go i dla cze -
go te trzy gru py, łącz nie z naj wy bit niej szy mi z klas God nych, nie
bę dą mo gły czy nić? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? W ja -
kim urzę dzie nie bę dą słu żyć? Jak jest to po ka za ne? Kto oczy wi -
ście tak że nie bę dzie miał w tym udzia łu? Jak jest to po ka za ne?
Co i kie dy uczy ni Po śred nik wo bec kla sy re sty tu cyj nej? Jak jest
to po ka za ne i po twier dzo ne? W ja ki spo sób bę dą one przed sta -
wia ne lu dziom i z ja ki mi wy ni ka mi? Jak jest to po ka za ne? 

(50) Co zo sta nie uczy nio ne z ob ja wie nia mi Ty siąc le cia? Jak
jest to po ka za ne? Ja kie na zwy ko ściół no mi nal ny nadał oby dwu
czę ściom Bi blii? Co by ło by o wie le lep szą na zwą ob ja wień sprzed
Wie ku Ewan ge lii? Co być mo że by ło by do brą na zwą ob ja wie nia
Wie ku Ewan ge lii ja ko rów no le głość tych po przed nich? Jak na -
zwy te pod wzglę dem traf no ści moż na po rów nać z na zwą nada -
ną przez ko ściół no mi nal ny? Z ja kich trzech po wo dów ta ostat -
nia nie jest na zwą traf ną? Przed czym po wi nien po wstrzy mać
nas fakt po wszech ne go uży wa nia tej na zwy i z ja kich dwóch po -
wo dów? Co Chry stus uczy ni na po cząt ku Ty siąc le cia pod Bo -
skim kie run kiem? Jak jest to po ka za ne? Co i zgod nie z czym
utwo rzy? Jak jest to po ka za ne i z cze go to rów nież wy ni ka?

(51) Co po win no po prze dzić wy ja śnie nie w.5? Ja ka jest pierw -
sza z tych uwag i co ją po twier dza? Ja ka jest dru ga uwa ga i ja kie
fak ty ją po twier dza ją? Ja ka jest trze cia? Ja kie my śli ją po twier -
dza ją? Cze go to do wo dzi i dla cze go na le ży pa mię tać o tych trzech
uwa gach? Co po le ci Gło wa i Cia ło? Jak jest to po ka za ne? Co po -
twier dza fakt, że nie wszy scy mło dzień cy z Izra ela otrzy ma li ty -
picz ne po le ce nie? Ja kie bę dą an ty ty picz ne ofia ry ca ło pa le nia? Jak
jest to po ka za ne? Ja kie bę dą an ty ty picz ne ofia ry spo koj ne? Jak jest
to po ka za ne i ja ki bę dzie te go re zul tat w an ty ty pie?

(52) Na co i dla cze go nie wska zu ją dwie rów ne czę ści krwi,
a cze go są ty pem? Ja kie dwie rze czy po ka za ne są w po kro pie niu
oł ta rza krwią? Cze go ty pem jest wle wa nie krwi do czasz i co to
ozna cza? Co wów czas uczy ni Chry stus? Jak jest to po ka za ne
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i po twier dzo ne? Ja ka bę dzie re ak cja kla sy re sty tu cyj nej? Jak jest
to po ka za ne i po twier dzo ne? Co i dla cze go nie któ rzy nie dłu go
po tem uczy nią? Jak jest to po twier dzo ne? Co sta nie się z ni mi
póź niej? Jak jest to po twier dzo ne?

(53) Cze go ty pem jest w.8? Ja ką uwa gę z przed ostat nie go
aka pi tu po win ni śmy tu taj pa mię tać i dla cze go uwa ga ta jest
po trzeb na? Ko go re pre zen tu je Moj żesz kro pią cy księ gę Za ko -
nu? Co czy ni od da na Bo gu za słu ga Chry stu sa i czym ona dla
Nie go jest? Kie dy to się sta nie, jak dłu go po trwa i jak dłu go bę -
dzie sku tecz ne? Cze go do ko na pa no wa nie Po śred ni ka? Jak
rze czy te są po ka za ne w ty pie i po twier dzo ne? Cze go ty pem
jest kro pie nie przez Moj że sza krwią lu du? Co jest tą za słu gą?
Ja ka jest róż ni ca w sto so wa niu i skut ku mię dzy za słu gą Wie -
ku Ewan ge lii i Wie ku Ty siąc le cia? Na wet ko go za sto so wa nie
to do pro wa dzi do ludz kiej do sko na ło ści? Czym bę dzie jej da -
wa nie dla No we go Przy mie rza i co to ozna cza dla świa ta? Co
przez pie czę to wa nie Przy mie rza Po śred nik bę dzie czy nił
w sto sun ku do oby dwu stron te go Przy mie rza i ja ką umo wą
sta je się wo bec te go to Przy mie rze? Dla cze go Po śred nik jest
nie zbęd ny do wza jem ne go gwa ran to wa nia oby dwu stron te -
go Przy mie rza wo bec sie bie? 

(54) Co w Ty siąc le ciu bę dzie czy nio ne wo bec lu dzi w związ -
ku z tym dwu stron nym gwa ran to wa niem i dla cze go? Ja kie aspek -
ty za słu gi bę dą wów czas pod kre śla ne? Jak jest to po ka za ne? Co
i dla cze go bę dzie szcze gól nie pod kre ślo ne? Jak jest to po ka za ne?
Co jesz cze bę dzie pod kre śla ne? Jak jest to po ka za ne? O czym na -
le ży w tym wzglę dzie pa mię tać? Ja ka jest róż ni ca w cza sie mię dzy
pie czę to wa niem Przy mie rza wo bec Bo ga i wo bec świa ta? Jak dłu -
go po trwa za tem pie czę to wa nie Przy mie rza wo bec czło wie ka?
Na co bę dą wów czas go to we oby dwie stro ny Przy mie rza? Do cze -
go Przy mie rze to zo bo wią że Bo ga, a do cze go czło wie ka? Kie dy
umo wa ta ka zo sta nie przy ję ta przez oby dwie stro ny? Ja ki czyn Po -
śred ni ka bez po śred nio to po prze dzi i dla cze go? Ja kie ana lo gie
z co dzien ne go ży cia to ilu stru ją? Do pie ro kie dy Bóg i czło wiek
wej dą w re la cję No we go Przy mie rza, ja ko kto nie bę dzie już wte -
dy Chry stus dzia łał, a ja ko kto bę dzie dzia łał?

460 E x o d u s



(55) Co przed sta wia ją w.9-11? Jak jest to po ka za ne z punk tu
wi dze nia bio rą cych w tym udział klas? Co re pre zen tu je wcho dze -
nie przez nich na gó rę i co każ da z tych pię ciu klas bę dzie mia ła?
Gdzie jest mo wa o nie któ rych z nich? Ja ki jest pierw szy z nich? Jak
jest to po ka za ne? O ja ki ro dzaj wzro ku tu taj cho dzi? Ja ki ro dzaj
wzro ku bę dzie po za tym po sia dać Chry stus i Wiel ka Kom pa nia?
Dla cze go cho dzi tu taj o wzrok umy sło wy? Ja kie in ne po wo dy to
po twier dza ją? Cze go ty pem są, a cze go nie są Bo skie sto py? Czym
bę dzie Bo skie po stę po wa nie w Ty siąc le ciu? Co jest ty pem te go po -
stę po wa nia? Co jest ty pem przy mio tu mi ło ści, a co mo cy? W ja ki
spo sób do cho dzi my do po glą du, że wy ra że nie „jak nie bo” ozna -
cza moc? Ja ki mi bę dą się ja wić czy ny Bo ga w Ty siąc le ciu dla czte -
rech wy bra nych klas? Co w ar ce po twier dza fakt, że mi łość i moc
są ko lej no re pre zen to wa ne przez chod nik z ka mie nia sza fi ro we -
go i ja sne nie bo? Cze go ta wi zja Bo ga nie wy rzą dzi żad nej z wy -
bra nych klas? Co bę dą one czy nić? Jak jest to po ka za ne? Co otrzy -
ma ją na wła sność? Jak jest to po ka za ne?

(56) Co czy nią i co ob ra zu ją w.12-18? Na pod sta wie ja kich
czte rech rze czy do cho dzi my do te go wnio sku? Do cze go Bóg za -
pro sił Je zu sa na po cząt ku Wie ku Ewan ge lii i jak dłu go ma On tam
po zo stać? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg miał Mu tam po wie rzyć?
Jak jest to po ka za ne? Jak Bóg okre śla tu taj ka mien ne ta bli ce i cze -
go to do wo dzi? Jak jest to po ka za ne? Co Je zus ma uczy nić z ni mi
wo bec Izra ela Ty siąc le cia? Jak jest to po ka za ne? Co uczy nił Je zus
zgod nie z tym za pro sze niem i wraz z kim? Jak jest to po ka za ne?
Przy ja kich dwóch oka zjach wszedł On do Kró le stwa? Przez ko -
go prze ma wiał Je zus i dla ko go prze ka zał przez nich po le ce nie?
Jak jest to po ka za ne? Ja kie to by ło po le ce nie i z cze go ono ich wy -
klu cza ło? Jak jest to po ka za ne? Na co mie li cze kać? Jak jest to po -
ka za ne? Kto miał na uczać bra ci pod nie obec ność an ty ty picz ne go
Moj że sza i Jo zu ego? Jak jest to po ka za ne? Jak po go dzić to z fak -
tem nie obec no ści Jo zu ego w an ty ty pie? Dla cze go Apo sto ło wie są
tu taj za li cze ni do an ty ty picz ne go Jo zu ego i ogra ni cze ni do an ty -
ty picz ne go Aaro na? Jak jest to po ka za ne? Dla cze go Po słan nik La -
ody cei jest tu taj za li czo ny do an ty ty picz ne go Jo zu ego i ogra ni czo -
ny do an ty ty picz ne go Chu ra? Jak jest to po ka za ne?
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(57) Kie dy w okre sie efe skim Je zus osią gnął na gro dę wy so -
kie go po wo ła nia? Czym się to za koń czy ło? Jak jest to po ka za ne?
Przed kim i czym stan Kró le stwa po zo sta łej czę ści kla sy Kró le -
stwa był za kry ty cał ko wi cie, a przed kim czę ścio wo? Co obej mu -
je ucisk? Jak jest to po ka za ne? Co zo sta ło ob ja wio ne po mi mo te -
go uci sku i nad czym po zo sta wa ło? Jak jest to po ka za ne? Jak
chwa ła ta miesz ka ła nad Gło wą kla sy Kró le stwa? Co Mu da ła i co
umoż li wi ła? Jak spo czy wa ła ona nad Kró le stwem za rod ko wym
i skąd ta róż ni ca? W ja ki spo sób jed nak nad ni mi ro sła?

(58) Jak dłu go cier pie nia do ty ka ły Ko ściół? Jak jest to po ka -
za ne? Ja kie by ły ich dwa ro dza je i co niósł ze so bą każ dy z okre -
sów? Ja kie by ły szcze gól ne trud no ści okre su Efe zu? Smyr ny?
Per ga mu? Tia ty ry? Sar des? Fi la del fii? W ja ki spo sób cier pie nia te
po twier dza ją sto sow ność ty pu ob ło ku okry wa ją ce go gó rę? Do ja -
kie go okre su trwa ły te cier pie nia? Jak jest to po ka za ne? Do cze -
go Bóg we zwał Je zu sa i kie dy to na stą pi ło?

(59) Przez ja ki okres ob ja wia ły się Bo skie przy mio ty, jak dłu -
go i ja ko co? W ja ki spo sób ob ja wia ły się od 1874 do 1914, a w ja -
ki od 1914 do 1954-56? Jak jest to po ka za ne? Skąd i przez ko go po -
cho dzi nisz cze nie? Jak jest to po ka za ne? Przez ko go jest do strze -
ga ne? Jak jest to po ka za ne? Co Je zus uczy nił wśród cier pień Ko -
ścio ła, w czym uczy nił to po wsta ją cy Ko ściół, po cząw szy od kie -
dy i przez jak dłu go? Jak rze czy te są po ka za ne? Przez jak dłu go
Je zus i wzbu dze ni bra cia, ja ko Nisz czy cie le głów nych świec kich
i re li gij nych błę dów kró le stwa sza ta na, kon ty nu ować bę dą swe
dzie ło? Co po twier dza ją an ty ty py 2 Moj. 15:22-24:18, a szcze gól -
nie 2 Moj. 19-24, je śli cho dzi o czas usta no wie nia i dzia ła nia No -
we go Przy mie rza? Dla cze go w.12-18 prze cho dzą od usta no wie nia
No we go Przy mie rza w Ty siąc le ciu do Wie ku Ewan ge lii?

(60) Co znaj du je się mię dzy wy ka zem in struk cji bu do wy
Przy byt ku a je go rze czy wi stą bu do wą? Ja kie an ty ty py obec -
nie omó wi my, a ja kie nie omó wi my? Co 1 Kor. 10:7 mó wi
o 2 Moj. 32? Co po ka zu je po rów na nie 1 Kor. 10:5-7 z Żyd. 3:1-
4:8, je śli cho dzi o 2 Moj. 32? Co wi dzie li śmy już w związ ku
z In te rim? Cze go pod tym wzglę dem do wo dzą sto sow ne fak -

462 E x o d u s



ty In te rim? Co już wi dzie li śmy? Co wy ka że po rów na nie sto -
sow nych wy da rzeń okre su per ga meń skie go z 2 Moj. 32?

(61) Co by ło na dzie ją cza sów apo stol skich i zgod nie z ja ki mi
tek sta mi? Cze go nie po wie dzia no bra ciom z cza sów apo stol -
skich i ja kie po le ce nie zo sta ło im da ne na okres dzie lą cy oby dwa
ad wen ty? Przez jak dłu go od kła da ny był po wrót na sze go Pa na?
Co sta ło się z Je go po by tem w nie bie i do ja kie go wnio sku do szli
w związ ku z tym lu dzie mie nią cy się być chrze ści ja na mi? Jak jest
to po ka za ne? Do ko go, o co i w ja kim ce lu za ape lo wa li? Jak jest
to po ka za ne? Co mó wi li o dzie le Je zu sa i cze go nie wie dzie li? Jak
jest to po ka za ne? Czym by ło po le ce nie hie rar chii i ka pła nów
i co ozna cza ło dla praw dy? Jak jest to po ka za ne? Co po le co no im
uczy nić z ich ro zu mie niem? Jak jest to po ka za ne? Co za tem
uczy ni li? Jak jest to po ka za ne? Ja kich dwóch rze czy do ko nał an -
ty ty picz ny Aaron? Jak jest to po ka za ne? Ja kiej trze ciej rze czy
on do ko nał i z ja kim skut kiem? Jak jest to po ka za ne? 

(62) Ja kie by ły głów ne błę dy an ty ty picz ne go zło te go ciel ca?
Co ogła sza li hie rar chia i księ ża po wpro wa dze niu każ de go z nich
i co od rzu ca li? Jak jest to po ka za ne? Co przy tym utrzy my wa li?
Jak jest to po ka za ne? Kim się sta li i co stwo rzy li? Co roz wi nę li,
za sta na wia jąc się nad swą nie wia rą? Jak jest to po ka za ne?
Za czym za czę li na stęp nie agi to wać? Jak jest to po ka za ne? Co
o nim twier dzi li i jak jest to po ka za ne? Ja ka by ła re ak cja i jak jest
to po ka za ne? Cze go się spo dzie wa li i jak jest to po ka za ne? Co po -
dej mo wa li i do trzy my wa li? Jak jest to po ka za ne? Co na stęp nie
uczy ni li? Jak jest to po ka za ne? Do cze go w peł ni przy stą pi li? Jak
jest to po ka za ne i po twier dzo ne? Wkrót ce po czym mia ło to
swój po czą tek? Co uczy nio no z ty mi for ma mi zła?

(63) Ja kim ob ser wa to rem tej apo sta zji nie był Bóg i ja ki sku -
tek to na Nim wy war ło – ja kie środ ki po le cił pod jąć Je zu so wi? Jak
jest to po ka za ne? Co Je zus wcze śniej uczy nił dla lu du? Jak jest
to po ka za ne? Co i dla cze go uczy nił lud? Jak jest to po ka za ne? Co
od rzu ci li i z ja kim skut kiem? Jak jest to po ka za ne? Co stwo rzy -
li i ja kie dwie rze czy wo bec nie go czy ni li? Jak jest to po ka za ne?
Co twier dzi li? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg tak że po wie dział
i z ja kim skut kiem? Jak jest to po ka za ne? Cze go pra gnę ła Bo ska
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spra wie dli wość? Jak jest to po ka za ne? Co ona by uczy ni ła i jak
jest to po ka za ne? Jak czę ścio wo prze ja wił się ten gniew? Kie dy
te na jaz dy roz po czę ły się i kie dy za koń czy ły? Jak jesz cze czę ścio -
wo on się prze ja wił i co by się sta ło, gdy by Bo ska spra wie dli wość
do peł ni ła swój gniew? Jak jest to po ka za ne?

(64) Cze go do ko nał Je zus na pod sta wie Swej za słu gi i ja ki był
te go wy nik? Jak jest to po ka za ne? Co czy ni ła Je go za słu ga? Jak
jest to po ka za ne? O czym Je zus oświad czył ja ko o fak cie do ko -
na nym? Jak jest to po ka za ne? Ja ki in ny po wód po dał? Jak jest to
po ka za ne? O ja kie dwie for my zła mo gli oni oskar żać? Jak jest to
po ka za ne w każ dym przy pad ku? O co więc usil nie pro sił? Jak
jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Na co oprócz te go się
po wo łał? Jak jest to po ka za ne? Przez co Bóg zo bo wią zał sie bie
wo bec nich i do ja kich dwóch rze czy? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? Ja kie trzy po wo dy obej mo wa ło wsta wien nic -
two Je zu sa? Ja kie dwie ce chy mia ło Je go wsta wien nic two? Jak
jest to po ka za ne? Od cze go i do cze go prze szedł Je zus? Jak jest
to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Jak zo sta ła przed sta wio -
na praw da Ży dow skie go Żni wa i co obej mo wa ła? Jak jest to po -
ka za ne? Jak praw dy te zo sta ły po da ne? Jak jest to po ka za ne? Kto
był jej Au to rem i cze go On do ko nał w związ ku z ty mi dwo ma
zba wie nia mi? Jak jest to po ka za ne? 

(65) Ja ko kto dzia ła li człon ko wie gwiezd ni okre su per ga -
meń skie go i kto był ich ty pem? Co uczy ni li i co tyl ko do strze gli
w ru chu nie wia ry Wie ku Ewan ge lii? Jak jest to po ka za ne? W co
by li za an ga żo wa ni? Kto jest po da ny tu taj ja ko pierw szy i cze go
do ty czył je go spór? Kto ja ko dru gi i ja ki był je go spór? Kto trze -
ci i ja ki spór? Kto czwar ty i ja ki spór? Kto pią ty i ja ki spór? Kto
szó sty i ja ki spór? Jak jest po ka za ne ich spoj rze nie na te wa run -
ki? Co nasz Pan od po wie dział na ich po gląd z dwóch punk tów
wi dze nia? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Co ro zu -
miał? Jak jest to po ka za ne? Co na stęp nie uczy nił i ja kie dwie rze -
czy do strzegł? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku?
Zwłasz cza w ja kiej for mie zła i ja ka by ła je go szcze gól na ce cha?
Gdzie zo sta ły one po da ne i ja kie tek sty po twier dza ją te twier dze -
nia? Jak wi dok ten wpły nął na Je zu sa? Jak jest to po ka za ne? Ja -
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ki był stop nio wy re zul tat Je go po wo li ro sną ce go nie za do wo le -
nia? Jak jest to po ka za ne? Ja ki okres cza su to ob ję ło? Co i przez
ko go nasz Pan czy nił z każ dym ele men tem tej nie wia ry? Jak
jest to po ka za ne? Na ja kie dwa spo so by? Jak jest to po ka za ne? Co
czy nił z oba la ny mi rze cza mi i na co po zwa lał lu dziom? Jak jest
to po ka za ne? 

(66) Co nasz Pan na stęp nie uczy nił? Jak jest to po ka za ne?
Przez ko go i przez co? Co naj pierw uczy ni li pro wa dzą cy do błę -
du? Jak jest to po ka za ne? Co po dru gie? Jak jest to po ka za ne? Co
po win ni by li uczy nić przy wód cy po mi mo na le gań lu dzi i dla cze -
go te go nie uczy ni li? Co uczy ni li po trze cie? Co uczy ni li ze swo -
imi sło wa mi z w.2 i ja ka jest re la cja oby dwu tych stwier dzeń? Co
przy zna li i dla cze go to uczy ni li? Ja kie są nie któ re te go ilu stra cje?
Jak rze czy te są po ka za ne? Jak po trak to wa li swój udział w tym
i co utrzy my wa li? Jak jest to po ka za ne? Co Je zus wi dział u tych
lu dzi? Jak jest to po ka za ne? Jak błą dzi cie le błę dem za szko dzi li lu -
dziom i dla cze go tak się sta ło? Jak jest to po ka za ne? Ja kie by ły te -
go wy ni ki? Jak jest to po ka za ne? 

(67) Przy kim sta nął Je zus? Jak jest to po ka za ne? Co czy nił? Jak
jest to po ka za ne? Przez co ogła szał to we zwa nie? Kto i kie dy zbie -
rał się wo kół Nie go? Jak jest to po ka za ne? Jak z ni mi roz ma wiał
i co im na ka zał? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Jak
i kie dy wy ko ny wa no ten na kaz? Jak jest to po ka za ne? Ja ki był te -
go wy nik? Jak jest to po ka za ne? Dla cze go wnio sku je my, że wśród
oba lo nych znaj do wa li się utra cju sze ko ron i uspra wie dli wie ni?
Z ja kich dwóch grup an ty ty picz nych Le wi tów po cho dzi li oba le -
ni? Co su ge ru je, że na le że li oni do na tur niż szych niż Bo ska i ja -
kie to by ły na tu ry? Co su ge ru je, że by li wy bit ni? Ko go i do cze go
na po mi nał nasz Pan? Jak jest to po ka za ne? Na wet prze ciw ko ko -
mu? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Ja kiej Bo skiej re -
ak cji moż na się by ło spo dzie wać? Jak jest to po ka za ne? Co Je zus
czy nił w in nym za kre sie Swe go dzie ła, w prze ci wień stwie do roz -
ka zu wy da ne go w związ ku z błą dzi cie la mi – ja kie go za pew nie nia
dla za chę ty udzie lił? Jak jest to po ka za ne w oby dwu za ry sach?

(68) Co więc Je zus uczy nił? Jak jest to po ka za ne? Co uczy nił
z grze chem lu du i co w związ ku z tym pro sił? Jak jest to po ka -
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za ne? Do cze go wa run ko wo się na wet po su nął? Jak jest to po ka -
za ne? Ja ka by ła Bo ska od po wiedź i jak na le ży ją ro zu mieć wo -
bec róż nych klas? Jak jest to po ka za ne? Co Je ho wa po le cił Je zu -
so wi? Jak jest to po ka za ne? Ja kie go za pew nie nia Mu udzie lił? Jak
jest to po ka za ne? Co Bóg w Swej spra wie dli wo ści oświad czył?
Jak jest to po ka za ne? Co by ło czę ścią tej ka ry i dla cze go? Jak jest
to po ka za ne? W czym wi dzi my wy ko na nie tej ka ry i ja kie by ły
te go re zul ta ty? 

(69) Co na stęp nie roz ka zał Bóg na sze mu Pa nu? Jak jest to po -
ka za ne? Z cze go mia ła być oczysz czo na sfe ra praw dy i jej du cha?
Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? W co ta sfe ra ob fi -
tu je i co lud Bo ży ma z nią uczy nić? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? Cze go ty pem wy da je się być tu taj ta obiet ni ca
i dla cze go? Co Bóg oznaj mia i dla cze go? Jak jest to po ka za ne?
Dla cze go w tym po sta no wie niu Bóg oka zał mi ło sier dzie? Jak
jest to po ka za ne? Przez ko go ogło sił Swą de cy zję i z ja kim wy -
ni kiem? Jak jest to po ka za ne? Na co i dla cze go nie po zwo lił ich
żal? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg pra gnie, aby Je go lud uczy nił
przez po zna nie grze chu i co za tem roz ka zał Je zu so wi? Jak jest to
po ka za ne? Czym za gro ził? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób
i dla cze go Bóg spo wo do wał, że nie przy wdzia li oni do strze gal -
nych na ze wnątrz łask? Jak jest to po ka za ne? Ja ka mia ła być re -
ak cja Bo ga na pod da nie lub nie pod da nie się przez nich ta kie mu
smut ko wi? Jak jest to po ka za ne? Ja ki był sku tek tych na uk u tych
o do brym uspo so bie niu? Jak jest to po ka za ne? 

(70) Co jesz cze pra gnął Bóg, by Je zus uczy nił na znak Je go
nie za do wo le nia? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? Jak da le -
ko? Jak jest to po ka za ne? Czym uczy nił praw dę, sto su ją cych ją
sług i in nych bra ci i ja ki był te go re zul tat? Jak jest to po ka za ne?
Co Je zus od cza su do cza su czy nił, co się wte dy dzia ło i jak dłu -
go? Jak jest to po ka za ne? Co się dzia ło, gdy nasz Pan zaj mo wał
się spra wa mi praw dy? Jak jest to po ka za ne? Co tam czy nił Bóg?
Jak jest to po ka za ne?

(71) Co na stęp nie czy nio no z praw dą? Jak jest to po ka za ne?
Jak by ła re ak cja? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób Bóg prze -
ka zał Swe ob ja wie nie Je zu so wi? Jak jest to po ka za ne? Co jesz cze
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czy nił Je zus, kie dy by ło to wła ści we i co to za wsze obej mo wa ło?
Jak jest to po ka za ne? Co moż na po wie dzieć o od no śnych człon -
kach gwiezd nych? Jak jest to po ka za ne? Co Je zus człon kach
gwiezd nych przy wo łu je w tro sce o lud Bo ży? Jak jest to po ka za -
ne? Cze go Bóg nie po wie dział Mu w człon kach gwiezd nych
i po mi mo ja kich fak tów? Jak każ dy z nich jest po ka za ny? O co
i w kim pro sił? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? 

(72) Ja kich dwóch za pew nień udzie lił Bóg Je zu so wi w człon -
kach gwiezd nych? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku?
Ja kie dwa ele men ty za wie ra ło dru gie z nich? O co Je zus w nich
pro sił Bo ga i dla cze go? Jak jest to po ka za ne? Jak uj mo wał się On
za lu dem Bo żym przed Bo giem? Jak jest to po ka za ne w oby dwu
przy pad kach? Co po win ni śmy od no to wać we wsta wien nic twie
Je zu sa? Jak jest to po twier dzo ne? Co ono uzy ska ło? Jak jest to po -
ka za ne? Ja kie dwa po wo dy te go po da je Bóg? Jak jest to po ka za -
ne w każ dym przy pad ku?

(73) Co na le ży rów nież za uwa żyć i dla cze go tak jest? Gdzie
za sa da ta jest po ka za na? Ja kie sześć po wo dów to po twier dza?
O kim moż na tak mó wić? Co by ło wy ni kiem tych sze ściu po wo -
dów i zgod nie z ja ki mi in ny mi fak ta mi? Ja ki przy kład zo ba czy -
my nie co póź niej i co nim jest? Ko go nie do ty czy, a ko go do ty -
czy ta proś ba i od po wiedź? Na ja kie nie bez pie czeń stwo na ra zi -
ły ich ta kie do cie ka nia i ja ki jest te go przy kład? 

(74) O co na ko niec po pro sił Je zus w człon kach gwiezd nych
okre su Fi la del fii? Co skła da się na Bo ską chwa łę? Do cze go dą -
ży li w swo ich stu diach i cze go by ły one an ty ty pem? Co w związ -
ku z tym Bóg obie cał? Jak jest to po ka za ne? Kim oka za li się ci
człon ko wie gwiezd ni i ja kie dwa po wo dy to po twier dza ją? Co
ozna cza tu taj Je go imię? Jak dłu gie go okre su wy ma ga ta pra ca?
Jak jest to po ka za ne? W ja kich dwóch za ry sach jest ten plan
stresz czo ny? Jak jest to po ka za ne i ja kie we dług an ty ty pu jest an -
ty ty picz ne zna cze nie tych dwóch ty picz nych wy ra żeń? Co się
Bo gu upodo ba ło w tych przy pad kach? Ja ki był po gląd więk szo -
ści człon ków gwiezd nych okre su Fi la del fii co do wy bo ru i wol -
nej ła ski, a ja ki – mniej szo ści? Z ja ki mi sied mio ma pew ni ka mi nie
mo gli oni zhar mo ni zo wać swych po glą dów? Co by ło te go wy -
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ni kiem, po mi mo cze go i co wo bec te go nie zo sta ło im udzie lo ne?
Dla ko go zo sta ło to za re zer wo wa ne?

(75) Ja kiej od mo wy udzie lo no wszyst kim człon kom gwiezd -
nym i w ja kim okre sie? Jak jest to po ka za ne? Do ja kich wy ni ków
mia ły do pro wa dzić upar te pró by spe ku lo wa nia na ten te mat?
Jak wy glą da ło to w przy pad ku człon ków róż nych klas? Jak jest
to po ka za ne? O czym na stęp nie in for mu je Bóg? Jak jest to po -
ka za ne? Cze go urząd ten bę dzie wy ma gał od nich – w sto sun -
ku do Gło wy oraz w sto sun ku do Gło wy i Cia ła? Jak jest to po -
ka za ne i po twier dzo ne? Co i jak Bóg miał uczy nić ze Swym
cha rak te rem? Jak jest to po ka za ne? Pod ja kim mia ło to być uczy -
nio ne wa run kiem? Jak jest to po ka za ne? Ja ką szcze gól ną rzecz
im obie cał i dla cze go? Jak jest to po ka za ne? Co zo sta ło przed ni -
mi ukry te, cze go oni nie czy ni li i co Bóg miał usu nąć? Jak jest to
po ka za ne? Co miał wów czas uczy nić? Jak jest to po ka za ne i ro -
zu mia ne? Cze go nie mie li do strzec i co oni od rzu ca li? Jak jest to
po ka za ne? Co ich spo tka ło, co bę dzie kon ty nu owa ne w przy -
pad ku dru gie go z nich, jak dłu go i co za tem wszy scy po win ni
uczy nić i dla cze go?

(76) Na co Je zus do zwo lił w przy pad ku prawd wy so kie go po -
wo ła nia i re sty tu cji? Ko go zo bo wią zał Bóg do ich przy wró ce nia?
Jak jest to po ka za ne? Ja kie go za pew nie nia udzie lił? Jak jest to po -
ka za ne? W ja kim zna cze niu i kie dy Je zus je usu nął? Jak jest to po -
ka za ne? Co Bóg roz ka zał? Jak jest to po ka za ne? Kto nie mo że
wejść do uwiel bio nej kla sy Kró le stwa? Jak jest to po ka za ne? Wo -
bec ja kich dwóch klas Bóg udzie lił na ka zu i co nim by ło? Jak jest
to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Co więc przy go to wał Je zus?
Jak jest to po ka za ne? Co Je zus uczy nił w paź dzier ni ku 1874
i zgod nie z czym? Jak jest to po ka za ne? Co w związ ku z tym
uczy nił Bóg? Jak jest to po ka za ne? 

(77) Co roz po czął Bóg i pod ja ki mi dwo ma wzglę da mi? Jak jest
to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Co na stęp nie uczy nił oraz ko -
mu i cze go udzie lił? Co naj pierw po ka zał? Jak jest to po ka za ne
w każ dym przy pad ku? Co uczy nił na stęp nie? Jak jest to po ka za -
ne? Co po trze cie, a co na ko niec? Jak jest to po ka za ne? W czym
ta ki cha rak ter się ob ja wia? Ko mu póź niej udzie lił Bóg ob ja wie nia
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i co uka zał? Cze go wy ni kiem jest ta ka moż li wość? Jak jest to po -
ka za ne? Co za słu ga czy ni obec nie i w Ty siąc le ciu? Jak jest to po -
ka za ne w każ dym przy pad ku? Ja ka jest w tym ro la spra wie dli wo -
ści, a ja ka mi ło ści? Ja kie trzy rze czy ona prze ba cza? Jak jest to po -
ka za ne w każ dym przy pad ku? Jak ona te go nie uczy ni i dla cze -
go? Jak jest to po ka za ne? Co spra wie dli wość mu si otrzy mać, by
prze ba czyć i na czym to po le ga? Co Bo ska spra wie dli wość czy ni
przez pra wa dzie dzi cze nia? Jak jest to po ka za ne? Ja kie dwa re zul -
ta ty ta ma ni fe sta cja Bo skie go cha rak te ru w praw dzie La ody cei
mia ła na Je zu sa w człon kach gwiezd nych? Jak jest to po ka za ne?
Co na stęp nie uczy nił Je zus w Po słan ni ku La ody cei? Jak jest to po -
ka za ne? Ja kie trzy po wo dy po dał dla uza sad nie nia tej proś by? Jak
jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku?

(78) Co jesz cze Bóg oznaj mił, ko mu i w kim? Jak jest to po -
ka za ne? Co tak że oświad czył? Ja kich sie dem rze czy sta no wi te
cu da? Jak jest to po ka za ne? O czym na ko niec za pew nił On
Chry stu sa w tych dwóch człon kach gwiezd nych? Jak jest to po -
ka za ne? Jak okre ślo ny jest tu taj lud Bo ży? Ja kich dwóch rze czy
do ko nu ją te dzie ła? Jak jest to po ka za ne? Co Bóg czy ni w w.11-
26 z wy jąt kiem w.16 i 24? W ja ki spo sób zo sta ną po trak to wa ne
tu taj te wy po wie dzi i gdzie moż na zna leźć po wta rza ją ce się
stwier dze nia? Z wy jąt kiem ilu i gdzie zo sta ły one wy ja śnio ne?
W ja kich roz dzia łach i wer se tach znaj du ją się my śli od po wia da -
ją ce ko lej no w.11-26? Cze go ty pem są szcze gó ły w.16? Cze go
– szcze gó ły w.24?

(79) Co roz ka zał Bóg Je zu so wi w człon kach gwiezd nych La -
ody cei i co po wie dział? Jak jest to po ka za ne? Ja ki jest kon tra sto -
wy an ty typ dwóch po by tów Moj że sza na gó rze przez 40 dni? Ja -
ki – an ty typ chro no lo gicz ny? Cze go nasz Pan w człon kach
gwiezd nych w tym okre sie cza su nie przyj mo wał? Jak jest to po -
ka za ne? Co sta nie się przed koń cem te go okre su? Jak jest to po -
ka za ne? Ile za sto so wań ma ją w.29-35 – cze go do ty czy pierw sze,
a cze go dru gie? Gdzie jest po da ne to dru gie i w ja ki spo sób
wpły wa to na na sze wy ja śnie nia? Ko go re pre zen tu je tu taj Moj -
żesz? Co w od po wied nim Po słan ni ku czy nił On z każ dym ele -
men tem praw dy na cza sie? Jak jest to po ka za ne?
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(80) Od ko go otrzy mał On te ob ja wie nia i ja ką praw da nie
by ła dla Nie go? Jak jest to po ka za ne i wy ja śnio ne? Ja ko co przed -
sta wiał On bra ciom ele men ty praw dy? Ja ka by ła po cząt ko wa
re ak cja Po słan ni ków i bra ci? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo -
ne? Kie dy mia ło to szcze gól nie miej sce i jak praw da by ła wte dy
przed sta wia na? Jak jest to po ka za ne i zi lu stro wa ne? Ja kie by ło
po cząt ko we dzia ła nie praw dy na wszyst kich i dla cze go? Ja kie
trzy rze czy by ły przed mio tem te go lę ku? Jak jest to po ka za ne?
Co Je zus na dal czy nił i przez ko go? Jak jest to po ka za ne? Kto od -
po wie dział na to pierw szy, a kto na stęp nie? Jak jest to po ka za -
ne? Co Je zus wo bec nich czy nił i w ja kiej ko lej no ści? Jak jest to
po ka za ne? Kto po znał je ja ko trze ci? Jak jest to po ka za ne? W ja -
ki spo sób Je zus uży wał ko lej nych Po słan ni ków, gdy tyl ko do -
strze gli oni po stę pu ją cą praw dę? Jak jest to po ka za ne? Mię dzy
kim Po słan ni cy ci nie słu ży li i dla cze go? Jak jest to po ka za ne?
Kie dy i do cze go uży wał On tych dwóch Po słan ni ków w sto sow -
nych dla nich okre sach? Jak jest to po ka za ne? Jak dłu go to czy -
nił? Jak jest to po ka za ne? Cze mu w ten spo sób za po bie gał? Jak
jest to po ka za ne?
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ROZ DZIAŁ VII

PRZY BY TEK WIE KU EWAN GE LII
2 Moj. 25:1-9; 28:9-12; 30:22-37:18; 35:1-38:20

OFIA RY I BU DOW NI CZO WIE – SA BAT – KON STRUK CJA – SPRZĘ TY I NA CZY -
NIA – DZIE DZI NIEC

ZGOD NIE z obiet ni cą z po przed nie go roz dzia łu, da ną
przy koń cu oma wia nia 2 Moj. 23 i 24, po dej mu je my obec nie

ana li zę Przy byt ku Wie ku Ewan ge lii z 2 Moj. 25-40. Nie jest na szym
za mia rem za jąć się każ dym wy stę pu ją cym tam szcze gó łem, po -
nie waż nasz Pa stor omó wił je go głów ne za ry sy i po now ne ich
oma wia nie by ło by zby tecz nym po wta rza niem. Na szym za mia rem
jest ra czej uczy nić ni niej szy przed miot uzu peł nie niem je go sto -
sow nych ko men ta rzy, by w ten spo sób roz wa żyć te za ry sy, któ rych
on nie wy ja śnił w Cie niach Przy byt ku. Pod wie lo ma wzglę da mi pi -
sma br. Rus sel la na te mat Przy byt ku na le żą do jed nych z naj waż -
niej szych w je go do rob ku ja ko pi sa rza. Ści śle mó wiąc, Księ ga Ob -
ja wie nia wska zu je, iż je go Wy kła dy Pi sma Świę te go wy ro sły z wy ja -
śnień na te mat Przy byt ku, z cze go mo że my wno sić o ich wiel kiej
waż no ści. W 2 Moj. 25-31 naj pierw znaj du je my Bo skie po le ce nie da -
ne Moj że szo wi od no śnie te go, co uczy nić w związ ku z Przy byt kiem
i je go wy po sa że niem. Na stęp nie po da ny jest opis, jak wy ko nać
Przy by tek i je go wy po sa że nie, a na stęp nie opis je go bu do wy, usta -
wie nia i po świę ce nia ka płań stwa. W roz dzia le tym z nie licz ny mi
wy jąt ka mi bę dzie my po mi jać te frag men ty 2 Moj., któ re za wie ra ją
po le ce nie na te mat wy ko na nia Przy byt ku i je go sprzę tów (2 Moj. 25-
30), a omó wi my uzu peł nia ją ce rze czy za war te w po zo sta łej czę ści
tej księ gi. Wszy scy pro śmy o Bo skie bło go sła wień stwo dla przy go -
to wa nia i ba da nia tych uzu peł nia ją cych ko men ta rzy, po nie waż
od Je go bło go sła wień stwa za le ży wszel kie do bro: ko go bo wiem
On bło go sła wi, praw dzi wie jest bło go sła wio ny, a ko go prze kli na,
praw dzi wie jest prze klę ty (1 Moj. 12:3). Ufa jąc w Je go obie ca ną ła -
skę, roz pocz nij my w Je go imie niu to ba da nie, ku Je go chwa le. 

(2) W na głów ku ni niej sze go roz dzia łu wy mie nio ne są frag men -
ty 2 Moj że szo wej, ja kie ma ją być roz wa żo ne w tej czę ści na szych ko -



men ta rzy. Przede wszyst kim zaj mie my się więc ana li zą 2 Moj. 25:1-
9. Jest tu taj przed sta wio ne po le ce nie Bo ga da ne Je zu so wi ja ko Je go
Wy ko naw cy w re ali za cji Bo skie go pla nu (rzekł Pan do Moj że sza
– w.1). Gdy roz wa ża my rze czy przed sta wio ne w wer se tach 2-9, wi -
dzi my, że Je zus ja ko Wy ko naw ca otrzy mał pew ne po le ce nia i że nie -
któ re z nich do ty czy ły Je go sa me go. W Na za re cie otrzy mał za chę tę
do po świę ce nia się, a na stęp nie do od da nia Bo gu ca łe go Swe go czło -
wie czeń stwa dla ce lów an ty ty picz ne go Przy byt ku. Po le ce nie z wer -
se tu 2, by zwró cił się On do an ty ty picz nych Izra eli tów, ozna cza bo -
wiem za pro sze nie ich do po świę ce nia Pa nu wszyst kie go, co po sia -
da li, a na stęp nie do od da nia te go Je mu dla ce lów an ty ty picz ne go
Przy byt ku. Bę dąc pierw szym an ty ty picz nym Izra eli tą, któ ry otrzy -
mał ta kie za pro sze nie, ja ko Wy ko naw ca skie ro wał je do Sie bie ja ko
an ty ty picz ne go Izra eli ty w Na za re cie, za nim się po świę cił. Bóg oczy -
wi ście za czął wy po wia dać sło wa z wer se tu 1, za nim Je zus roz po czął
to wy ko naw cze dzie ło, któ re – jak przed chwi lą wy ka za li śmy – roz -
po czął od Sie bie ja ko an ty ty picz ne go Izra eli ty, za chę ca jąc Sie bie
do cią głe go uży wa nia dla ce lów Przy byt ku wszyst kie go, co ja ko
czło wiek po sia dał, aż do koń ca Swej dro gi. Ja ko an ty ty picz ny Moj -
żesz, tzn. Wy ko naw ca, po po wro cie z pu sty ni Je zus kon ty nu ował za -
pra sza nie in nych przez ca ły czas ziem skiej służ by. Co wię cej,
po zmar twych wsta niu, wnie bo wstą pie niu i uwiel bie niu na dal to
czy nił w oby dwu aspek tach: (1) ja ko za pro sze nie do po świę ce nia
oraz (2) za chę tę do wy peł nia nia go. Cho ciaż w paź dzier ni ku 1914 za -
koń czył za pra sza nie no wych po świę ca ją cych się dla ce lów wy so kie -
go po wo ła nia, od te go cza su za chę ca po świę co ne no we stwo rze nia
do ofia ro wa nia dla ce lów an ty ty picz ne go Przy byt ku wszyst kie go,
czym są i co po sia da ją, tzn. na dal wy ko nu je dru gi aspekt tej pra cy.
W od mien nym ce lu wciąż za pra sza uspra wie dli wio nych do po świę -
ca nia się do kla sy Mło do cia nych God nych, a na stęp nie za chę ca ich,
by sto sow nie do moż li wo ści uży wa li wszyst kie go, co po sia da ją ja ko
lu dzie, do roz wi ja nia tych za ry sów Przy byt ku, któ re na le żą do Dzie -
dziń ca. Mo że my na wet pójść da lej i stwier dzić, że przy ich po świę -
ce niu dla spra wie dli wo ści – in nym od po świę ce nia dla ofia ry – te dwa
aspek ty sto sow ne go wy ko naw cze go dzie ła Je zu sa obej mu ją uspra -
wie dli wio nych z wia ry ja ko Le wi tów Wie ku Ewan ge lii, w ce lu słu -
że nia za ry som zwią za nym z an ty ty picz nym Dzie dziń cem Przy byt -
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ku i je go sprzę ta mi. Ro zu mie my za tem, że wła ści wa pra ca Je zu sa ja -
ko Wy ko naw cy na rzecz an ty ty picz ne go Przy byt ku i je go sprzę tów
bę dzie kon ty nu owa na z Ma lucz kim Stad kiem, Wiel ką Kom pa nią
i Mło do cia ny mi God ny mi, do pó ki ko lej no nie za koń czą oni swe go
bie gu, lecz usta nie w sto sun ku do uspra wie dli wio nych z wia ry, gdy
skoń czy się ich uspra wie dli wie nie, co we dług Obj. 22:11 w każ dym
przy pad ku praw do po dob nie na stą pi do paź dzier ni ka 1954.

(3) Sło wo od da ne tu taj po da rek, dar ofiar ny (po da rek – w.2) po win -
no być prze tłu ma czo ne ja ko ofia ra pod no sze nia. Zo sta ła tak na zwa na,
po nie waż ofia ru ją cy wie lo krot nie pod no sił ją do gó ry w kie run ku
Bo ga, co od róż nia ło ją od ofia ry ob ra ca nia, któ ra by ła ko ły sa na z jed -
nej stro ny na dru gą, ja ko typ trwa łe go uży wa nia ofia ro wa nej Bo gu
rze czy. Skła da nie ofia ry pod no sze nia wy da je się przed sta wiać: (1)
ofia ro wa nie Bo gu skła da nej rze czy i (2) co raz wznio ślej sze uży wa -
nie ofia ro wa nych Bo gu rze czy, ku Je go więk szej chwa le i czci. W har -
mo nii z ty mi dwo ma punk ta mi po zo sta je uży wa nie rze czy ofia ro -
wa nych Bo gu przez an ty ty picz nych Izra eli tów dla ce lów roz wo ju
an ty ty picz ne go Przy byt ku i je go sprzę tów. Nie mia ły być one wy -
mu sza ne, lecz mia ły po cho dzić z chęt nych serc (któ re go po bu dzi ser -
ce je go). Lud Pa na po wi nien przyj mo wać je od każ de go, kto w ten
spo sób je ofia ru je (zbierz cie). Mó wiąc ogól nie, ta ofia ra pod no sze nia
jest tu taj ty pem wszyst kie go te go, co po sia da my ja ko lu dzie, a co mo -
że być przy dat ne w roz wi ja niu an ty ty pów rze czy wy mie nio nych
w wer se tach 3-7, tzn. nasz czas, ta len ty, wy kształ ce nie, zdro wie, si -
ły, ży cie, środ ki, wpły wy, re pu ta cja, sta no wi sko, za le ty itp. Nie ofia -
ru je my Bo skich rze czy (zło ta), ani praw dy (sre bra), ani no wych
stwo rzeń (bi sio ru [„Przyj mu je się, że wszyst kie tka ni ny nie -
wełniane, wy mie nio ne w Bi blii, by ły wy ko na ne z lnu, gdyż ba weł -
na na tych te re nach nie by ła zna na. Płót no lnia ne w za leż no ści
od prze zna cze nia by ło róż nej ja ko ści. Naj czyst szy len, tłu ma czo ny
ja ko bi sior, to tka ni na cien ka, de li kat na i naj biel sza, by ła wy ko rzy -
sty wa na do wy stro ju Świą ty ni i ja ko ubiór ka pła nów i kró lów.
Z płót na lnia ne go wy ko ny wa no po wszech nie co dzien ny strój dla
wszyst kich lu dzi” – stro na in ter ne to wa Ogro du Bo ta nicz ne go UJ
w Kra ko wie; w ni niej szym tłu ma cze niu ter mi ny len i bi sior uży wa -
ne są wy mien nie w tym sa mym zna cze niu – przy pis tł.]), ani du cha
zro zu mie nia (oli wy), ani rze czy na by wa nych w na masz cze niu (won -
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no ści do olej ku na masz cza nia), ani dwu na stu głów nych łask (ka mie -
ni na pier śni ka) itp., gdyż są to rze czy, któ rych udzie la Bóg, nie my.
An ty ty picz ną ofia rą pod no sze nia jest na to miast wszyst ko to, co po -
świę ci li śmy, co po sia da my ja ko lu dzie i co jest uży wa ne w służ bie
na rzecz te go, co udzie la Bóg. Tak więc wszyst ko, co ma my ja ko lu -
dzie, jest przy dat ne Bo gu dla an ty ty picz ne go Przy byt ku i je go sprzę -
tów – dla Bo skich spraw (zło to – w.3), praw dy (sre bro), spraw uspra -
wie dli wio nych lu dzi (miedź), a tak że spraw wier no ści (fio le to wa [wg
Ro ther ha ma nie bie ska; we wszyst kich na stęp nych przy pad kach wy -
stą pie nia te go ko lo ru w tym to mie bę dzie my go od da wa li ja ko nie -
bie ski, gdyż to wła śnie on jest uzna nym sym bo lem wier no ści – przy -
pis tł.] pur pu ra – w.4), kró lew skie go sta nu (czer wo na pur pu ra),
ofiar za grzech (kar ma zyn), no wych stwo rzeń (bi sior), uspra wie dli -
wio ne go czło wie czeń stwa (sierść ko zia), oku pu (skó ry ba ra nie czer -
wo no far bo wa ne – w.5), na sze go czło wie czeń stwa wi dzia ne go przez
świat (skó ry bor su cze [fok]), na sze go upa dłe go czło wie czeń stwa
(drze wo sy tym, aka cjo we), du cha zro zu mie nia (oli wa do świe ce nia
– w.6), głów nych war to ści (praw dy, zro zu mie nia, wie dzy, tak tu
i zna jo mo ści) Du cha Świę te go (won no ści do olej ku na masz cza nia),
wy bor nych ludz kich zdol no ści (won ne ka dzi dło), na uk Przy mie rza
Abra ha mo we go i No we go (ka mie nie onyk so we – w.7) oraz dwu na -
stu głów nych łask (ka mie nie do osa dze nia w na ra mien ni ku i na pier -
śni ku). Uży wa jąc w związ ku z ty mi spra wa mi wszyst kie go, co po -
sia da li ja ko lu dzie, Je zus i Ko ściół roz wi ja ją Przy by tek Wie ku Ewan -
ge lii i je go sprzę ty dla Bo ga, ja ko Je go miej sce miesz ka nia wśród du -
cho we go Izra ela (uczy nią świą ty nię, abym za miesz kał – w.8), wśród
lu du Bo że go (po śród nich). Lud Bo ży ma roz wi jać Ko ściół i je go
wszyst kie sprzę ty we dług pla nu, ja ki Bóg miał po ka zać Je zu so wi
(we dług wzo ru Przy byt ku i wszyst kich je go sprzę tów, któ re ci po -
ka żę; tak uczy ni cie – w.9). 

(4) Na ile zdo ła li śmy stwier dzić, nasz Pa stor ni gdzie nie wy -
ja śnił an ty ty pu dwóch ka mie ni onyk su osa dzo nych na na ra -
mien ni kach efo du. Wska zał nam jed nak, że efod jest ty pem
dwóch wiel kich przy mie rzy – przed nia część Przy mie rza Abra ha -
mo we go, a tyl na – No we go Przy mie rza. Te dwa ka mie nie onyk -
su wska zu ją za tem na coś zwią za ne go z ty mi dwo ma przy mie rza -
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mi. Na ty picz nych ka mie niach wy ry te, do słow nie otwo rzo ne
(wy kła dał – Łuk. 24:27,32) by ły imio na dwu na stu po ko leń Izra ela
(dwa ka mie nie onyk so we i wy ry jesz na nich imio na sy nów izra -
el skich – 2 Moj. 28:9). To, że wy ra że nie „sy nów izra el skich” ozna -
cza tu taj dwa na ście po ko leń jest oczy wi ste ze słów wer se tów 10-
12 (sześć imion... sześć po zo sta łych – w.10... imio na – w.11... imio -
na – w.12). Jed nym ze zna czeń sło wa imię w Bi blii jest cha rak ter;
i ta kie też jest je go zna cze nie w tym miej scu, po nie waż każ de
z dwu na stu po ko leń sym bo li zo wa ło świę ty cha rak ter, sku pia ją -
cy się na szcze gól nej za le cie. Dla te go ro zu mie my, że dwa na ście
imion są tu taj ty pem te go sa me go, co sym bo li zu je dwa na ście
dro gich ka mie ni w na pier śni ku są du oraz dwa na ście ro dza jów
ka mie ni w mu rach No we go Je ru za lem. In ny mi sło wy, tych dwa -
na ście imion przed sta wia tu taj dwa na ście wiel kich łask. Na pod -
sta wie tych fak tów wy cią ga my wnio sek, że te dwa ka mie nie
onyk su są ty pem prawd Przy mie rzy Abra ha mo we go i No we go.
W praw dach tych znaj du je się tych dwa na ście łask, wy ry tych
przez Je zu sa, tzn. wpi sa nych przez Nie go w praw dy tych dwóch
przy mie rzy (wy ry jesz imio na sy nów izra el skich – w.11). 

(5) Na pod sta wie fak tu, iż by ły dwa ka mie nie, a na każ dym
z nich wy ry tych sześć imion, nie po win ni śmy wno sić, że każ -
de z tych przy mie rzy po sia da je dy nie sześć łask. Po win ni śmy
ra czej ro zu mieć, że każ dy z ka mie ni jest ty pem na oby dwa
przy mie rza i stąd wszyst kie dwa na ście łask jest wpi sa ne w każ -
de z tych przy mie rzy, a wier nym w każ dym z nich bę dą udzie -
lo ne wszyst kie te ła ski, po nie waż każ dy z ka mie ni za bez pie czał
oby dwa te przy mie rza (sześć... na jed nym ka mie niu... sześć
na dru gim ka mie niu – w.10). Sło wo prze tłu ma czo ne w wer se -
cie 10 na ro dze nia (to le doth) wie lo krot nie jest uży wa ne w zna cze -
niu hi sto rii, do świad czeń, choć zwy kle jest od da wa ne ja ko po ko -
le nia, np. to są po ko le nia (to le doth [hi sto rie] nie ba i zie mi
– 1 Moj. 2:4). Zo bacz tak że 1 Moj. 5:1; 6:9; 10:1; 11:10,27;
25:12,19; 36:1; 37:2. Za uważ my, że w 1 Moj że szo wej po da nych
jest 10 to le doth – hi sto rii. Hi sto ria jed nost ki skła da się z jej do -
świad czeń roz wi ja ją cych cha rak ter. Dla te go w wer se cie 10
cho dzi o to, że cha rak te ry te za le żą od do świad czeń an ty ty picz -
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ne go Izra ela (we dług na ro dze nia [hi sto rii, do świad czeń] ich).
Jest to dzie ło Je zu sa przez praw dę (jak ry tow nik rżnie pie czę -
cie – w.11) i ozna cza cha rak ter, tak jak w prze szło ści sy gne ty
by ły uży wa ne ja ko pod pis, ozna cza ją cy cha rak ter da nej oso by.
Tak wy two rzo ne cha rak te ry mia ły być za bez pie cza ne przez
Bo ga (osa dzisz je w zło te opra wy). Praw dy oby dwu przy mie -
rzy ma ją być wspie ra ne przez słu żeb ne czy ny Chry stu sa (ra -
mio na Aaro na – w.12) w in te re sie tych przy mie rzy (na ra mien -
ni ki efo du) oraz być wiecz ną pa miąt ką i wspo mnie niem an ty -
ty picz ne go Izra ela (ka mie nie pa miąt ko we dla sy nów izra el -
skich). W urzę dzie naj wyż sze go ka pła na naj pierw Je zus, a po -
tem Je zus i Ko ściół (Aaron) ma ją słu żyć ty mi praw da mi i wy -
ni ka ją cy mi z nich ła ska mi (no sić bę dzie Aaron imio na ich
na obu ra mio nach) w spra wach zwią za nych z Je ho wą
(przed Pa nem), sta le przy po mi na jąc an ty ty picz ne mu Izra elo -
wi o nich (na pa miąt kę). Cho ciaż br. Rus sell nie wy ja śnił ich ty -
picz ne go zna cze nia, a my obie ca li śmy uzu peł nić je go in ter -
pre ta cje Przy byt ku, po zo sta wia my omó wie nie isto ty tych dwu -
na stu łask – re pre zen to wa nych przez imio na wy ry te na tych
dwóch ka mie niach, przez dwa na ście dro go cen nych ka mie ni
w na pier śni ku oraz dwa na ście dro go cen nych ka mie ni w sym -
bo licz nych mu rach No we go Je ru za lem – do cza su, gdy bę -
dzie my pi sać o Obj. 21 w na szej in ter pre ta cji ca łej tej księ gi. 

(6) A za tem prze cho dzi my obec nie do wy ja śnie nia 2 Moj.
31, któ rej nasz Pa stor tak że nie wy tłu ma czył. Bóg ob ja wił Je zu -
so wi ja ko Swe mu Wy ko naw cy przez ko go roz wi nie an ty ty -
picz ny Przy by tek i je go sprzę ty (rzekł Pan do Moj że sza – w.1).
W tym wzglę dzie naj pierw po wie dział Je zu so wi, że za pro sił Go
(we zwał – w.2), by z po wo du Swo je go cha rak te ru (imie nia) był
głów nym Bu dow ni czym Je go Przy byt ku i sprzę tów, przede
wszyst kim ja ko Ob raz Bo ga (Be sa le el – cień Bo ga), peł ny Bo skiej
wie dzy (Ur – mo je świa tło), szla chet ne go, bez grzesz ne go po cho -
dze nia (Chur – szla chet ny), god ne go wiel kiej chwa ły (Ju da
– chwa ła). Na stęp nie opi su je On na sze go Pa na ja ko peł ne go
Du cha Bo że go, któ rym na peł nił Go sam Bóg, dzię ki cze mu
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jest zu peł nie przy go to wa ny, by być głów nym Bu dow ni czym
an ty ty picz ne go Przy byt ku i je go sprzę tów (na peł ni łem Go du -
chem Bo żym – w.3), co obej mu je po sia da nie przez Nie go peł -
ni praw dy na cza sie (mą drość), peł ne go zro zu mie nia (ro zum)
i po zna nia (umie jęt ność) praw dy, a tak że tak tu i zręcz no ści
do osią gnię cia do brych wy ni ków w na ucza niu i cha rak te rze
z tak ro zu mia nych i po zna nych prawd (we wszel kim rze mio -
śle). Je go takt i umie jęt ność de fi nio wa nia, wy ja śnia nia, ana li -
zo wa nia, po twier dza nia, bro nie nia i sto so wa nia praw dy są
rze czy wi ście bar dzo wy bit ne. Te ce chy są rów nież ta kie w roz -
wi ja niu cha rak te ru u in nych zgod nie z praw dą, tak jak w cza -
sie po by tu w cie le przy ich po mo cy roz wi nął Swój wła sny cha -
rak ter (ku two rze niu zmyśl nych [wy ma ga ją cych zręcz no ści]
dzieł – w.4). Zręcz ność ta jest do sto so wa na do pra cy z Bo ski -
mi spra wa mi i na tu rą (zło to), z Bo ską praw dą (sre bro), we
wszyst kich aspek tach i re la cjach wo bec czło wie czeń stwa
(miedź), w spra wach zwią za nych z przy mie rza mi i ła ska mi
(w szli fo wa niu dro gich ka mie ni – w.5), by wzmoc nić je sa me
w so bie i wza jem nie zrów no wa żyć ze so bą (by osa dzić je) oraz
roz wi nąć ludz kie isto ty aż do do sko na ło ści (wy ra bia nie z drew -
na). Krót ko mó wiąc, po sia da On takt i umie jęt ność do zręcz ne -
go wy ko na nia wszyst kie go w za kre sie an ty ty picz ne go Przy byt -
ku (we wszel kiej ar ty stycz nej pra cy). 

(7) Dzię ki spe cjal ne mu za rzą dze niu Bo ga (oto Ja przy da -
łem [do słow nie: wy zna czy łem] mu – w.6) Je zu so wi to wa rzy -
szą szcze gól ni po moc ni cy – człon ko wie gwiezd ni – ja ko ci,
w któ rych Bóg szcze gól nie prze by wa i przez któ rych dzia ła
wo bec an ty ty picz ne go Przy byt ku i je go sprzę tów (Acho liab
– na miot oj ca). Ich szcze gól nym za da niem jest wspie ra nie i po -
ma ga nie Je zu so wi przy bu do wie an ty ty picz ne go Przy byt ku
i je go wy po sa że nia (Achy sa mech – wspar cie bra ta). Ja ko ta cy są
oni umiesz cze ni w Ko ście le, by re pre zen to wać Je zu sa ja ko je -
go Wład cę (Dan – sę dzia). Głów ny mi po sta cia mi tych człon ków
gwiezd nych są ci z okre su efe skie go i la ody cej skie go. Człon -
ko wie gwiezd ni In te rim by li ogra ni cze ni do funk cji rzecz ni -
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ków Je zu sa, na to miast człon ko wie gwiezd ni koń ców Wie ków
są nie tyl ko rzecz ni ka mi Je zu sa, lecz tak że Je go wy ko naw ca -
mi. Po za tym otrzy ma li urząd rzecz ni ka w za kre sie znacz nie
więk szych ilo ści sza far skich prawd niż ci z okre su In te rim.
Oprócz tych człon ków gwiezd nych Bóg wy zna czył Je zu so wi
tak że in nych po moc ni ków do two rze nia an ty ty picz ne go Przy -
byt ku i je go sprzę tów, tzn. (1) szcze gól nych po moc ni ków
człon ków gwiezd nych; (2) po zo sta łych „dru go rzęd nych pro -
ro ków”, któ rych przed sta wi cie le w Pa ru zji i Epi fa nii zwa ni są
piel grzy ma mi; oraz (3) po moc ni ków tych, któ rzy w punk cie
(2) zo sta li na zwa ni „po zo sta ły mi dru go rzęd ny mi pro ro ka mi”
a któ rych przed sta wi cie le w Pa ru zji i Epi fa nii zwa ni są piel -
grzy ma mi po moc ni czy mi, w ich funk cji by cia ta ki mi w rze czy -
wi sto ści lub pro spek tyw nie (ser ce każ de go zręcz ne go ob da -
rzy łem mą dro ścią, praw dą; Mat. 13:52). Po nad to każ dy po -
świę co ny, któ ry przez swo ją służ bę przy pro wa dza in nych
do po świę ce nia, a po tem roz wi ja tych po świę co nych, pra cu -
je przy two rze niu an ty ty picz ne go Przy byt ku, lecz nie two rzy
ani nie po ma ga two rzyć na czyń, po nie waż ta cy nie po da ją
„no wych rze czy”, co za wie ra się w two rze niu na czyń. Za -
uważ my róż ni cę w bu dow ni czych: (1) Je zus jest przed sta wio -
ny ja ko głów ny Bu dow ni czy (w.2-5); (2) człon ko wie gwiezd -
ni – ja ko Je go szcze gól ni po moc ni cy „z nim” (mu, w A.V. z nim
– w.6) oraz (3) ich wszy scy po zo sta li po moc ni cy – ja ko dru go -
rzęd ni współ pra cow ni cy. Za uważ my zróż ni co wa nie opi su
człon ków gwiezd nych oraz tych z punk tów (1), (2) i (3) w trze -
cim zda niu po wy żej, co po ka zu je wy raź ną róż ni cę w ich od -
po wied nich związ kach z Je zu sem, głów nym Bu dow ni czym.
Spo sób, w ja ki prze kład A.V. od da je he braj skie sło wo ve
po sło wie mą drość (w.6), su ge ru je że je dy nie ta trze cia gru pa
zbu du je Przy by tek i je go wy po sa że nie, pod czas gdy w rze czy -
wi sto ści wy ko nu je ona przy nim naj mniej szą i naj mniej od po -
wie dzial ną część pra cy. Ve zwy kle ozna cza i, i po win no być tu -
taj prze tłu ma czo ne ja ko i; a za tem zda nie to po win no brzmieć:
„i zro bią”. To po pra wio ne tłu ma cze nie wska zu je, iż wszy scy
wy mie nie ni w wer se tach 2-6 two rzą an ty ty picz ny Przy by tek
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i wszyst kie je go sprzę ty, a nie je dy nie ci okre śle ni w wer se cie
6 ja ko „ob da rze ni mą dro ścią”. 

(8) Wer se ty 7-11 po da ją głów ne rze czy, ja kie mie li wy ko -
nać pra cu ją cy przy an ty ty picz nym Przy byt ku i je go wy po sa -
że niu. Ty picz ne czę ści przed sta wia ją: Ko ściół (na miot zgro ma -
dze nia – w.7), Chry stu sa po za za sło ną (skrzy nia świa dec twa),
Bo ga w Je go przy mio tach spra wie dli wo ści, mo cy i mi ło ści
(ubła gal nia i dwa che ru bi ny), wszyst kie dok try nal ne, zbi ja ją -
ce, na pra wia ją ce i etycz ne na uki Ko ścio ła (wszyst kie na czy nia
na mio tu); Ko ściół w je go zdol no ści kar mie nia ka pła nów roz -
wi ja ją cy mi i wzmac nia ją cy mi praw da mi w wę drów ce do nie -
ba (stół – w.8), je go od no śne dok try nal ne, zbi ja ją ce, na pra wia -
ją ce i etycz ne na uki (na czy nia je go); praw dzi wy Ko ściół w je -
go zdol no ści oświe ca nia ka pła nów (świecz nik czy sty), je go
od no śne dok try nal ne, zbi ja ją ce, na pra wia ją ce i etycz ne na -
uki (ze wszyst ki mi na czy nia mi); Ko ściół w je go zdol no ści po -
cie sza nia i za chę ca nia ofia ru ją cych się ka pła nów w ich ogni -
stych pró bach wer se ta mi Bi blii ja ko an ty ty picz ną ka dziel ni cę
(oł tarz ka dze nia); czło wie czeń stwo Chry stu sa w je go zdol no -
ści wspie ra nia ofia ro wa ne go czło wie czeń stwa ka pła nów (oł -
tarz ca ło pa le nia – w.9), je go sto sow ne dok try nal ne, zbi ja ją ce,
na pra wia ją ce i etycz ne na uki, przy czym je go ka dziel ni ce są
ty pem od no śnych tek stów Bi blii (wszyst kie na czy nia je go); Bi -
blię (umy wal nia) – No wy Te sta ment ja ko mi sę an ty ty picz nej
umy wal ni, Sta ry Te sta ment ja ko pod sta wę an ty ty picz nej
umy wal ni (jej pod sta wa); ce chy ka płań stwa, któ re za kry wa -
ły przed ty mi na ze wnątrz praw dzi we zna cze nie sprzę tu i na -
czyń an ty ty picz ne go Przy byt ku (sza ty do służ by – w.10); ludz -
ką spra wie dli wość Chry stu sa ja ko ofiar ni czą sza tę an ty ty picz -
ne go Aaro na oraz ty siąc let nie wła dze, pre ro ga ty wy, przy wi -
le je itp. Chry stu sa (świę te sza ty dla Aaro na), a tak że spra wie -
dli wość Je zu sa ja ko ofiar ni czą sza tę ka pła nów (sza ty sy nów je -
go) – a wszyst ko to by ło do sto so wa ne do ich służ by ja ko ka -
płań stwa Pa na (do służ by ka płań skiej) – praw dę i jej zdol no -
ści: ro zu mia ne, zna ne i umie jęt nie sto so wa ne do udzie la nia
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Świę te go Du cha praw dy w zna jo mo ści, zro zu mie niu i umie -
jęt no ści (olej na masz cza nia – w.11) oraz wy bor ną do sko na łość
Chry stu sa – Je zu sa w rze czy wi sto ści, a Ko ścio ła w spo sób
przy pi sa ny (won ne ka dzi dło dla świąt ni cy). Pra cu ją cy
przy an ty ty picz nym Przy byt ku i je go sprzę tach mie li wy ko nać
wszyst ko zgod nie z in struk cja mi, ja kie Bóg prze ka zał Je zu so -
wi ja ko Swe mu Wy ko naw cy (uczy nią, jak ci na ka za łem). 

(9) Pa mię ta jąc, iż ba da my an ty ty py 2 Moj. na Wiek Ewan -
ge lii, mu si my ogra ni czyć za sto so wa nie wer se tów 12-18 do cza -
su trwa nia te go Wie ku. Za uwa ży li śmy, że an ty ty picz ny sa bat,
ja ko siód my ty siąc let ni dzień, to Ty siąc le cie. Sa ba tem Wie ku
Ewan ge lii jest w spo sób przy pi sa ny Wiek Ty siąc le cia, tzn. po -
czy ta ny od po czy nek od prze kleń stwa, ja ki uspra wie dli wie nie
z wia ry przy pi su je jed nost kom uspra wie dli wio nym. Uspra -
wie dli wie nie z wia ry przy pi su je bo wiem ko rzy sta ją cym z nie -
go wszyst kie bło go sła wień stwa re sty tu cji Ty siąc le cia – od po czy -
nek, czy li uwol nie nie od klą twy. Bóg roz ka zu je Je zu so wi, aby
na ka zał za cho wy wa nie an ty ty picz ne go sa ba tu (rzekł do Moj że -
sza mó wiąc – w.12). Prze strze ga nie sa ba tu Wie ku Ewan ge lii
ozna cza dwie rze czy: (1) że jed nost ka sta le ufa Bo skiej obiet ni -
cy prze ba cze nia grze chów w wy ni ku za słu gi Chry stu sa, przy -
pi sa nia jej za słu gi Chry stu sa i za cho wa nia w spo łecz no ści
z Nim; oraz (2) ży cie zgod ne z tym, co wy ni ka z tych trzech po -
wy żej wy mie nio nych bło go sła wieństw uspra wie dli wie nia, tzn.
pra we ży cie w po sta ci od ra zy do grze chu, uni ka nia i prze ciw -
sta wia nia się mu oraz spra wie dli we po stę po wa nie w sto sun ku
do Bo ga i bliź nie go (sa ba tów mo ich [licz ba po je dyn cza lub
mno ga te go sło wa jest za mien nie uży wa na w zna cze niu licz by
po je dyn czej] prze strze gać bę dzie cie – w.13). Bóg z na ci skiem
mó wi o tym po le ce niu (za iste, prze strze gać). Ja ko po wód po da -
je fakt, że sa bat przy mie rza Za ko nu mię dzy Bo giem a Izra elem
przez je go wszyst kie po ko le nia był ty pem (znak po wszyst kie
po ko le nia [Kol. 2:16,17]), tak jak sa bat Wie ku Ewan ge lii ja ko an -
ty typ jest do wo dem na to, że Bóg uświę ca Swój lud w uspra wie -
dli wie niu i po świę ce niu (aby ście wie dzie li, żem Ja Pan, któ ry
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was po świę ca). Lud Bo ży Wie ku Ewan ge lii po wi nien prze strze -
gać ta kie go przy pi sa ne go i prze zna czo ne go dla nich od po czyn -
ku Ty siąc le cia (prze strze gaj cie sa ba tu, bo jest dla was świę ty
– w.14). Kto kol wiek z lu du Bo że go Wie ku Ewan ge lii pro fa nu -
je go, co moż na czy nić al bo przez za prze cza nie oku po wi (pod -
sta wie tych trzech bło go sła wieństw, któ re da ją nam przy pi sa -
ny od po czy nek Ty siąc le cia) al bo przez za prze cza nie udzia ło wi
Ko ścio ła w ofie rze za grzech (po wo do wi ist nie nia przy pi sa ne -
go od po czyn ku Ty siąc le cia w Wie ku Ewan ge lii), al bo przez od -
wró ce nie się do cał ko wi cie sa mo wol ne go grze chu, co jest znisz -
cze niem świę te go du cha – ta ki umrze wtó rą śmier cią (kto go
znie wa ży, śmier cią umrze). Trzy for my zła wspo mnia ne w po -
przed nim zda niu to pra ca, o któ rej mó wi ostat nie zda nie wer -
se tu 14 (wy ko nu je ja ką kol wiek pra cę). Tak czy nią cy na za wsze
są odłą cza ni od lu du Bo że go (wy tra co ny spo śród lu du). 

(10) Ci znaj du ją cy się pod prze kleń stwem Ada ma mo gą
za prze czać oku po wi, udzia ło wi Ko ścio ła w ofie rze za grzech
i sa mo wol nie grze szyć, nie na ra ża jąc się na ka rę wtó rej śmier -
ci, choć do zna ją klą twy Ada mo wej (sześć dni bę dzie się pra -
co wać – w.15), lecz uspra wie dli wio ny stan lu du Bo że go Wie -
ku Ewan ge lii prze no si go do an ty ty picz ne go siód me go dnia
(w dniu siód mym jest sa bat), któ ry ma być cał ko wi cie po -
świę co ny Pa nu (świę ty Pa nu). By pod kre ślić zna cze nie po peł -
nie nia trzech wspo mnia nych grze chów i isto tę ka ry za nie,
Bóg po now nie za ka zu je ich ja ko pra cy w dniu an ty ty picz ne -
go sa ba tu (kto wy ko nu je ja ką kol wiek pra cę, śmier cią umrze).
Dla te go lud Bo ży Wie ku Ewan ge lii po wi nien prze strze gać
po czy ta ne go sa ba tu Ty siąc le cia przez ży wą wia rę w okup, do -
ce nia nie udzia łu Ko ścio ła w ofie rze za grzech oraz pra we ży -
cie (bę dą prze strze gać sy no wie izra el scy sa ba tu – w.16) przez
wszyst kie okre sy roz wo ju Ko ścio ła (w po ko le niach swo ich),
ja ko trwa ją ce ca ły Wiek zo bo wią za nie, któ re przy ję li na sie -
bie przed Bo giem (przy mie rze wiecz ne). Jest to do wód trwa -
ją ce go ca ły Wiek przy mie rza mię dzy Bo giem a Je go lu dem
Wie ku Ewan ge lii (zna kiem na wie ki – w.17). Do wo dzi to, że
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głów ne za ry sy i za rzą dze nia Swe go pla nu Bóg po da wał pod -
czas sze ściu ty siąc let nich dni, w cza sie któ rych do zwo lił na zło
(w sze ściu dniach uczy nił Pan nie bo i zie mię), a w cza sie siód -
me go ty siąc let nie go dnia za prze sta nie i od pocz nie, pod czas
gdy kla sa Chry stu sa bę dzie prze pro wa dzać re sty tu cję ja ko
rze czy wi sty od po czy nek Je go lu du Ty siąc le cia – od po czy -
nek, któ ry przez wia rę Chry stus przy pi su je Swe mu przed ty -
siąc let nie mu lu do wi (siód me go dnia prze stał i od po czął).
Szcze gó ły na te mat an ty ty picz nych sze ściu dni twór czych
oraz an ty ty picz ne go dnia od po czyn ku znaj du ją się w P’43,
45-47 (a tak że w TP’50, 24-26 – przy pis tł.]. Gdy Bóg za koń czył
po da wa nie na sze mu Pa nu po le ceń co do bu do wy Przy byt ku
Wie ku Ewan ge lii i je go sprzę tów (do koń czył roz mo wę z nim
– w.18), ja ko dzie dzi co wi Kró le stwa (na gó rze Sy naj), bę dą ce -
mu w cza sie Wie ku Ewan ge lii po za za sło ną, dał Mu Bo skie
pra wo spra wie dli wo ści – naj wyż szej obo wiąz ko wej mi ło ści
do Bo ga i mi ło ści do bliź nie go rów nej mi ło ści do sie bie (dał
mu dwie ta bli ce świa dec twa), któ re bę dzie wy pi sa ne na ludz -
kich ser cach (ta bli ce ka mien ne; 2 Kor. 3:3), ja ko za pla no wa -
ne ob ja wie nie Bo skiej wo li co do po stę po wa nia czło wie ka
(pi sa ne pal cem Bo żym). 

(11) Nasz Pan zgro ma dził ra zem lud Bo ży (ze brał sy nów
izra el skich – 2 Moj. 35:1) i spra wił, że wy słu cha li po sel stwa
Bo że go (i rzekł do nich: Oto, co Pan na ka zał czy nić), któ re -
go mie li prze strze gać (czy ni li je). Szcze gól ną kwe stią, na ja -
ką tu taj zwró cił im uwa gę, by ła na uka o tym, iż ludz kość cier -
pi pod prze kleń stwem przez sześć ty siąc let nich dni (sześć dni
wy ko ny wać się bę dzie pra cę – w.2) i że przez je den ty siąc let -
ni dzień od pocz nie od prze kleń stwa (siód my dzień... świę ty,
sa bat od pocz nie nia). Ten od po czy nek wol ny od klą twy jest
od po czyn kiem po czy ta nym – od po czyn kiem uspra wie dli -
wie nia z wia ry, a bę dzie tak że rze czy wi stym – od po czyn kiem
Ty siąc le cia, od po czyn kiem uspra wie dli wie nia przez uczyn -
ki. W tym pierw szym, do świad cze nia przed uspra wie dli wie -
niem z wia ry są za tem an ty ty picz nym okre sem pra cy, cier -
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pie niem pod prze kleń stwem; na to miast w uspra wie dli wie -
niu przez uczyn ki an ty ty picz nym cza sem pra cy, cier pie niem
pod klą twą, są do świad cze nia przed Ty siąc le ciem. Kto kol -
wiek świa do mie grze szy pod czas te go po czy ta ne go lub rze -
czy wi ste go okre su od po czyn ku, zo sta nie po zba wio ny uspra -
wie dli wie nia (kto wy ko ny wał by pra cę, umrze). Lud Pa na ma
mię dzy in ny mi uwa żać, by nie po peł nić śmier tel ne go grze -
chu lub błę du (nie bę dzie cie roz pa lać ognia – w.3), wza jem -
nie wo bec sie bie lub każ dy w swym wła snym ser cu i umy śle
(we wszyst kich miesz ka niach), ze szko dą dla swe go po czy -
ta ne go lub rze czy wi ste go od po czyn ku (w dzień sa ba tu). Na -
le ży te go uni kać, po nie waż to wpro wa dza ło by ele men ty
prze kleń stwa – błąd i grzech – pod czas gdy lud Bo ży po wi -
nien prze strze gać po czy ta ne go lub rze czy wi ste go od po czyn -
ku od wszyst kich skład ni ków prze kleń stwa – grze chu, błę -
du, pro ce su umie ra nia i śmier ci. Wię cej szcze gó łów na te mat
rze czy za war tych w wer se tach 1 i 2 po da li śmy oma wia jąc
2 Moj. 20:8-11 oraz 31:12-14, do kąd od sy ła my czy tel ni ka
po ta kie szcze gó ły. 

(12) Oma wia jąc 2 Moj. 25:2-7, wy ja śni li śmy an ty ty picz ne
my śli za war te w wer se tach 4-9, a oma wia jąc 2 Moj. 31:6 – an -
ty ty picz ne rze czy za war te w wer se cie 10, dla te go po mi nie my
je bez dal sze go ko men ta rza, któ ry był by je dy nie po wtó rze -
niem już wy ja śnio nych kwe stii. Tak więc na szą dal szą ana li -
zę bę dzie my kon ty nu ować od wer se tu 11. Pa mię ta jąc, że Moj -
żesz mó wi w tym miej scu Izra elo wi to, co Bóg na gó rze po le -
cił mu po wie dzieć, je ste śmy przy go to wa ni po stą pić da lej
w na szym ba da niu. W za sa dzie Moj żesz wzy wał do te go, by
Izra el ofia ro wał rze czy po trzeb ne do wznie sie nia Przy byt ku
i je go sprzę tów ja ko typ te go, co an ty ty picz ny Izra el w swym
czło wie czeń stwie miał w po świę ce niu ofia ro wać na rzecz bu -
do wy an ty ty picz ne go Przy byt ku. Rze czy te zo sta ły wy mie -
nio ne w wer se tach 5-9, na to miast wer set 10 an ty ty picz nie na -
wo łu je zdol nych do pra cy przy Przy byt ku do dzia ła nia w ce -
lu wy ko na nia pra cy po ka za nej w ty pie w wer se tach 11-16.
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Pierw szą rze czą, nad któ rą oni – Je zus i Je go po moc ni cy – mie -
li pra co wać, by ła sa ma kla sa Chry stu sa (Przy by tek – w.11),
tzn. an ty typ dzie się ciu lnia nych za słon, któ re two rzy ły pierw -
sze, we wnętrz ne przy kry cie Przy byt ku, a tak że zwi sa ły na ze -
wnątrz po za de ski na dłu gość oko ło 9 łok ci po pół noc nej i po -
łu dnio wej stro nie bu dow li i pra wie 10 łok ci po jej stro nie za -
chod niej. Gru bość de sek spra wia ła, że te lnia ne przy kry cia nie
mia ły 9 łok ci w czę ściach zwi sa ją cych po tych dwóch stro nach
ani 10 łok ci w czę ści zwi sa ją cej po stro nie za chod niej. Po dru -
gie, mie li tak że pra co wać nad an ty ty picz nym na mio tem, an -
ty ty pem 11 za słon z sier ści ko ziej, tzn. uspra wie dli wio nym
czło wie czeń stwem kla sy Chry stu sa (na miot). Po trze cie, mie -
li pra co wać nad an ty ty pa mi skór ba ra nich far bo wa nych
na czer wo no, tzn. oku pem. Po czwar te, nad an ty ty pa mi skór
bor su czych, fo czych – czło wie czeń stwem kla sy Chry stu sa,
tak jak jest ono wi dzia ne przez świat (przy kry cie). Po pią te,
mie li pra co wać nad an ty ty pa mi ha czy ków – Bo ską mo cą spa -
ja ją cą no we stwo rze nia i ich uspra wie dli wio ne czło wie czeń -
stwo dla Bo skich ce lów (ha czy ki, za pin ki). Po szó ste, mie li
pra co wać nad an ty ty pa mi de sek – dru go rzęd ny mi księ ga mi
Bi blii z punk tu wi dze nia ich przy dat no ści dla Ko ścio ła (de ski).
Po siód me, nad an ty ty pa mi drą gów – księ ga mi Bi blii o trze -
cio rzęd nym zna cze niu dla Ko ścio ła (drą gi). Po ósme, nad an -
ty ty pa mi słu pów – księ ga mi Bi blii o pierw szo rzęd nym zna -
cze niu dla Ko ścio ła (słu py). Po dzie wią te, mie li pra co wać
nad an ty ty picz ny mi srebr ny mi pod staw ka mi, tzn. przy go to -
wy wać praw dę ja ko pod sta wę ksiąg Bi blii, oraz an ty ty picz ny -
mi pod staw ka mi mie dzia ny mi, tzn. przy go to wy wać na uki
Bi blii na te mat uspra wie dli wio ne go czło wie czeń stwa, któ re
mia ło być po świę co ne zgod nie z pię cio ma księ ga mi po ka za -
ny mi w pię ciu słu pach świąt ni cy. Cho ciaż nie są tu taj wy mie -
nio ne czo py, uchwy ty, re pre zen tu ją one dwie wiel kie praw -
dy Bi blii: wy so kie po wo ła nie i re sty tu cję, któ re moc no utwier -
dza ją każ dą księ gę Bi blii w an ty ty picz nych pod staw kach
– praw dzie Bo ga. 
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(13) Je zus i Je go po moc ni cy mie li tak że pra co wać nad an -
ty ty picz ną Ar ką (w.12). Skrzy nia ar ki jest ty pem Chry stu sa
po za za sło ną i od no śnych na uk, na to miast jej gór na część
jest ty pem Bo ga w Je go przy mio tach i od no śnych na ukach.
Mie li oni pra co wać nad sto sow ny mi tek sta mi Sta re go i No we -
go Te sta men tu, roz wi ja ją cy mi an ty ty picz ną Ar kę w jej na -
ukach (drąż ki), nad przy mio tem Bo skiej spra wie dli wo ści w jej
od no śnych na ukach (ubła gal nia) oraz nad śmier cią ludz kie -
go cia ła kla sy Chry stu sa i sto sow ny mi na uka mi (okry wa ją ca
za sło na). Po po da niu po le ce nia od no śnie te go, co Je zus i Je -
go po moc ni cy mie li wy ko nać przy an ty ty picz nym Przy byt ku
(w.11) ogól nie oraz przy an ty ty picz nej Świąt ni cy Naj święt szej
w szcze gól no ści (w.12), Bóg przez Je zu sa ja ko Wy ko naw cę
(Moj żesz – w.4) mó wi o tym, co Je zus i Je go po moc ni cy (wszy -
scy wpra wie ni w rze mio śle – w.10) mie li czy nić wo bec Świąt -
ni cy i jej sprzę tów (w.13-15), co też obec nie bę dzie my roz wa -
żać. Po pierw sze, Je zus i Je go po moc ni cy mie li pra co wać
nad Ko ścio łem w funk cji wzmac nia nia bra ci w każ dym do -
brym sło wie i czy nie oraz nad od no śny mi na uka mi (stół
– w.13); po dru gie – nad sto sow ny mi tek sta mi Sta re go i No -
we go Te sta men tu ([dwa] drąż ki); po trze cie, nad od no śny mi
na uka mi dok try nal ny mi, zbi ja ją cy mi, oczysz cza ją cy mi
i etycz ny mi (wszyst kie na czy nia je go); i po czwar te, nad an -
ty ty picz nym po kar mem – Sło wem Bo żym ja ko chle bem ży -
wo ta, któ ry wzmac nia bra ci w każ dym do brym sło wie i czy -
nie w ich wę drów ce do nie ba (chle by po kład ne). Mie li tak że
pra co wać nad Ko ścio łem w je go funk cji oświe ca nia bra ci oraz
nad od no śny mi na uka mi (świecz nik – w.14), by umoż li wić
mu udzie la nie praw dy w jej oświe ca ją cym dzia ła niu na umy -
sły bra ci (świa tło). Za rów no stół, jak i świecz nik przed sta -
wia ją Ko ściół i sto sow ne na uki, lecz w in nej funk cji – stół
w funk cji udzie la nia bra ciom nie biań skich uczuć i łask dla ser -
ca przez wzmac nia ją ce za ry sy Sło wa, a świecz nik – w funk cji
udzie la nia bra ciom oświe ca ją cych za ry sów Sło wa dla gło wy.
Mie li tak że pra co wać nad od no śny mi na uka mi dok try nal ny -
mi, zbi ja ją cy mi, oczysz cza ją cy mi i etycz ny mi, do ty czą cy mi
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Ko ścio ła w je go funk cji oświe ca nia umy słów bra ci (na czy -
nia), nad Ko ścio łem w je go funk cji oświe ca nia w sied miu
czę ściach – po jed nej w każ dym z sied miu okre sów Wie ku
Ewan ge lii (lam py), a tak że nad du chem zro zu mie nia w Ko -
ście le ja ko oświe ca ją cym bra ci (oli wa), przez co wy ko ny wa -
ne jest oświe ca ją ce dzie ło Ko ścio ła (do świe ce nia). 

(14) Chry stus i Je go po moc ni cy otrzy ma li trze cie ogól ne za -
da nie do wy ko na nia na rzecz sta nu spło dze nia z Du cha Ko -
ścio ła, zwią za ne z Ko ścio łem i je go sto sow ny mi na uka mi ja ko
an ty ty picz nym Oł ta rzem do ka dze nia – Ko ścio łem w je go
funk cji po cie sza nia, za chę ca nia, ostrze ga nia i ko ry go wa nia
bra ci w ich sta no wi sku ja ko ka pła nów ofia ru ją cych wśród
ogni stych prób, w in te re sie Pań skiej spra wy i Je go lu du (oł tarz
do ka dze nia – w.15). Być mo że na miej scu by ło by tu taj zwró -
ce nie uwa gi na pew ne roz róż nie nia, by wy ja śnić związ ki
i funk cje Ko ścio ła przed sta wio ne w świąt ni cy. Jest tam w rze -
czy wi sto ści po ka za nych sie dem ta kich funk cji: dwie przy an -
ty ty picz nym Sto le, dwie przy an ty ty picz nym Świecz ni ku,
dwie przy an ty ty picz nym Oł ta rzu i jed na przy dru giej Za sło -
nie. Po za wła ści wy mi na uka mi róż ni ce mię dzy Sto łem,
Świecz ni kiem i Oł ta rzem są na stę pu ją ce: ty picz ny stół re pre -
zen tu je Ko ściół w funk cji wzmac nia nia bra ci w ich ser cach
przy po mo cy nie biań skie go chle ba ży wo ta, Sło wa Bo że go, we
wszel kim do brym sło wie i czy nie w ich wę drów ce do nie ba;
ty picz ny świecz nik re pre zen tu je Ko ściół w je go funk cji oświe -
ca nia bra ci w ich umy słach przy po mo cy świa tła praw dy ja ko
Sło wa Bo że go; na to miast ty picz ny zło ty oł tarz re pre zen tu je
Ko ściół w je go funk cji po cie sza nia, za chę ca nia, ostrze ga nia i ko ry -
go wa nia bra ci w ich ogni stej, peł nej prób ofie rze; krót ko mó -
wiąc – wzmac nia nie, oświe ca nie i na po mi na nie Ko ścio ła. Słu -
żąc bra ciom z pew no ścią po sia da my ta kie trzy róż ne funk cje
ja ko słu dzy praw dy. Zwróć my po nad to uwa gę na róż ni cę an -
ty ty pów tych trzech sprzę tów świąt ni cy i ka pła na w je go
związ ku z ty mi trze ma sprzę ta mi. Stół przed sta wia Ko ściół
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w je go funk cji po da wa nia chle ba ży wo ta, Sło wa Bo że go, ja ko
du cho we go po kar mu dla Ko ścio ła w ce lu wzmac nia nia go
w ser cu, w każ dym do brym sło wie i czy nie w je go wę drów ce
do nie ba, pod czas gdy ka płan, spo ży wa ją cy chle by po kład ne
bę dą ce na sto le ja ko po karm, jest ty pem Ko ścio ła w funk cji
przy swa ja nia nie biań skie go po kar mu po da wa ne go mu przez
Ko ściół w ce lu wzmoc nie nia sie bie w ser cu w każ dym do -
brym sło wie i czy nie w wę drów ce do nie ba. Świecz nik przed -
sta wia Ko ściół w funk cji oświe ca nia człon ków Ko ścio ła w ich
umy słach przy po mo cy praw dy ja ko sym bo licz ne go świa tła,
pod czas gdy ka płan, wi dzą cy w świe tle świecz ni ka przed -
mio ty w świąt ni cy, jest ty pem Ko ścio ła w funk cji do strze ga nia
du cho wych rze czy w sta nie spło dze nia z Du cha, po przez
praw dę na ucza ną przez Ko ściół. Zło ty oł tarz z ka dziel ni cą
przed ka pła nem ofia ru ją cym ka dzi dło przed sta wia Ko ściół
w funk cji uka zy wa nia ofia ru ją cym i pró bo wa nym w ogniu
człon kom Ko ścio ła za chę ca ją cych, po cie sza ją cych, ostrze ga ją -
cych i ko ry gu ją cych wer se tów Bi blii; na to miast ka płan sy pią -
cy ka dzi dło na wę gle pa lą ce się w ka dziel ni cy, spo czy wa ją cej
na oł ta rzu ka dze nia, przed sta wia Ko ściół po cie sza ny, za chę -
ca ny, ostrze ga ny i ko ry go wa ny tek sta mi Bi blii, uka zy wa ny mi
mu przez człon ków Ko ścio ła, któ rzy w swej ka płań skiej funk -
cji do pro wa dza ją do ze tknię cia się je go wy bor nych ludz kich
władz z ogni sty mi pró ba mi w cza sie ofia ro wa nia wszyst kie go,
co po sia da ją, dla spra wy Pa na i Je go lu du. Roz róż nie nia te po -
ka zu ją Ko ściół w sze ściu je go funk cjach. Siód ma jest po ka za -
na w ka pła nie przy dru giej za sło nie pod no szą cym ją i prze -
cho dzą cym pod nią, co jest ty pem trud ne go dzie ła w ofiar ni -
czym umie ra niu Ko ścio ła do sa me go koń ca – śmier ci. 

(15) Chry stus i Je go po moc ni cy mie li pra co wać nad na uka -
mi Sta re go i No we go Te sta men tu, do ty czą cy mi roz wi ja nia Ko -
ścio ła w funk cji po cie sza nia, za chę ca nia, ostrze ga nia i ko ry go -
wa nia do świad cza nych w ogni stych pró bach i ofia ru ją cych się
je go człon ków (drąż ki). Nie ma tu taj żad nej wzmian ki o pra cy
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nad ty picz ny mi na czy nia mi zło te go oł ta rza, o któ rych mo wa
jest gdzie in dziej (4 Moj. 4:11,12). Ich wła ści wą an ty ty picz ną pra -
cą by ło przed sta wia nie dok try nal nych, zbi ja ją cych, oczysz cza -
ją cych i etycz nych na uk do ty czą cych Ko ścio ła w je go funk cji
po cie sza nia, za chę ca nia, ostrze ga nia i ko ry go wa nia je go człon -
ków w ofia ro wa niu się wśród ogni stych prób dla spra wy Bo ga
i Je go lu du. Chry stus i Je go po moc ni cy mie li pra co wać nad ele -
men ta mi, któ ry mi mie li być na masz cza ni an ty ty picz ni ka pła ni
(olej do na masz cza nia), tzn. nad du chem mą dro ści i zro zu mie -
nia, du chem ra dy i mo cy, du chem zna jo mo ści i bo jaź ni Pań skiej
(Iz. 11:2), lub uj mu jąc to in ny mi sło wy – du chem mą dro ści,
mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści. Mie li tak że pra co wać przy an -
ty ty picz nym won nym ka dzi dle (won ne ka dzi dło). Nie spa lo ne
won ne ka dzi dło re pre zen tu je przede wszyst kim wy bor ne rze -
czy wi ście do sko na łe ludz kie zdol no ści Je zu sa, do bro wol nie zło -
żo ne w ofie rze; po spa le niu ich woń re pre zen tu je ła ski Je zu sa
udo sko na lo ne w ofiar ni czych cier pie niach, uno szą ce się
przed Bo giem ja ko nad zwy czaj słod ka woń z Je go ofia ry i z re -
zul ta tu Je go do sko na łej ofia ry. Po dru gie, w sta nie nie spa lo nym
re pre zen tu je ono do bro wol nie od da ne w ofie rze wy bor ne zdol -
no ści Ko ścio ła, po czy ta ne za do sko na łe; po spa le niu, ja ko woń
re pre zen tu je ła ski Ko ścio ła w spo sób przy pi sa ny uzna ne za do -
sko na łe przez za słu gę Chry stu sa i wier nie uży wa ne, choć w rze -
czy wi sto ści nie do sko na łe, któ re w ofiar ni czych cier pie niach
wzno szą się przed Bo giem ja ko słod ka woń z je go ofia ry i z re -
zul ta tu je go ofia ry, uzna nej za do sko na łą. W sta nie spło dze nia
z Du cha Chry stus i Je go po moc ni cy pra co wa li też nad ludz ką
wo lą po świę co nych – w ak cie po świę ce nia mar twą dla sie bie
i świa ta – po ma ga jąc po świę co nym utrzy mać ją mar twą w sta -
nie po świę ce nia (za sło na u wej ścia do Przy byt ku). 

(16) Je zus i Je go współ pra cow ni cy mie li pra co wać nad kla są
Chry stu sa ja ko Oł ta rzem wi dzia nym przez uspra wie dli wio nych
(oł tarz ca ło pa le nia – w.16), a po dru gie, nad tek sta mi Bi blii uży -
wa ny mi przez kla sę Chry stu sa do po cie sza nia, za chę ca nia, ostrze -
ga nia i na po mi na nia ka pła nów z punk tu wi dze nia uspra wie dli -
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wio nych (mie dzia na kra ta, któ ra dla wę gli i ofia ry na oł ta rzu ca -
ło pa le nia by ła tym sa mym, czym ka dziel ni ca dla wę gli i ka dzi dła
na oł ta rzu do ka dze nia; dla te go, tak jak ka dziel ni ca, wy da je się
ona być ty pem tek stów Bi blii, przy czym ka dziel ni ca w świąt ni -
cy jest ich ty pem z punk tu wi dze nia Bo ga i no wych stwo rzeń
znaj du ją cych się w an ty ty picz nej Świąt ni cy, a na dzie dziń cu
– z punk tu wi dze nia uspra wie dli wio nych znaj du ją cych się na an -
ty ty picz nym Dzie dziń cu). Po trze cie, pra co wa li oni rów nież
nad na uka mi Sta re go i No we go Te sta men tu, któ re roz wi ja ły an -
ty ty picz ny Oł tarz ca ło pa le nia (drąż ki), a tak że na uka mi dok try -
nal ny mi, zbi ja ją cy mi, oczysz cza ją cy mi i etycz ny mi, zwią za ny mi
z an ty ty picz nym Oł ta rzem (na czy nia). Po czwar te, pra co wa li
nad Bi blią (umy wal nia), któ rej pod sta wą (pod sta wa) jest Sta ry Te -
sta ment, a an ty ty picz nym po jem ni kiem na wo dę – No wy Te sta -
ment. Po pią te, pra co wa li nad na uka mi o spra wie dli wo ści Chry -
stu sa, któ ra dla an ty ty picz nych Obo zow ców jest mu rem nie wia -
ry, a dla an ty ty picz nych Ka pła nów i Le wi tów – mu rem wia ry (za -
sło ny dzie dziń ca – w.17). Po szó ste, pra co wa li nad sześć dzie się -
cio ma gru pa mi uspra wie dli wio nych z wia ry (słu py); po siód me,
nad od no śną praw dą o uspra wie dli wie niu (pod sta wy); i po ósme,
nad praw dą o Je zu sie ja ko spra wie dli wo ści uspra wie dli wia ją cej
wie rzą ce go (za sło nę na bra mę dzie dziń ca). Po dob nie pra co wa li
nad Bo ską praw dą (koł ki – w.18, któ re, tak jak pod sta wy, słu ży -
ły do pod trzy my wa nia de sek), któ ra pod trzy my wa ła no we stwo -
rze nia (Przy by tek), oraz nad Bo ską praw dą (koł ki), któ ra pod trzy -
my wa ła uspra wie dli wio nych w ich 60 gru pach (dzie dziń ca),
a tak że nad pi sma mi wspie ra ją cy mi te dwie czę ści Bo skiej praw -
dy (z ich sznu ra mi). Mie li tak że pra co wać nad zdol no ścia mi i ce -
cha mi uży wa ny mi do ukry cia (przed wzro kiem tych nie bę dą -
cych w an ty ty picz nej Świąt ni cy) Ko ścio ła ja ko an ty ty picz ne go
Sto łu, Świecz ni ka i Oł ta rza oraz ich na uk dok try nal nych, zbi ja ją -
cych, oczysz cza ją cych i etycz nych (sza ty do służ by w świąt ni cy
– w.19), a tak że nad ofiar ni czy mi zdol no ścia mi i przy mio ta mi
oraz zdol no ścia mi i przy mio ta mi po uwiel bie niu Naj wyż sze go
Ka pła na Świa ta (świę te sza ty dla Aaro na), jak rów nież ty mi zdol -
no ścia mi i przy mio ta mi człon ków Je go Cia ła (sza ty sy nów je go),
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ja kich po trze bu ją oni do spra wo wa nia swe go urzę du w cie le
i du chu (do peł nie nia służ by ka płań skiej). 

(17) Gdy lud Bo ży Wie ku Ewan ge lii w swych róż nych po ko -
le niach usły szał na po mnie nia i in struk cje bę dą ce an ty ty pem te -
go, co jest przed sta wio ne w wer se tach 4-19, przy stą pił do wy ko -
na nia za le co nej pra cy (od szedł Izra el sprzed ob li cza Moj że sza
– w.20). Szcze rze (po bu dzi ło ser ce – w.21) i chęt nie (ko go duch
po bu dził) po świę ci li sie bie (dar ofiar ny; do słow nie: ofia ra pod -
no sze nia), od da jąc w służ bie an ty ty picz ne go Przy byt ku wszyst -
ko, co ja ko lu dzie po sia da li (na miot), dla służ by Pa nu (po trze by)
oraz dla świę tych zdol no ści i przy mio tów (sza ty świę te). Wer se -
ty 22-29 wy mie nia ją trzy kla sy po świę ca ją cych się: mę żów (w.22-
24), nie wia sty (w.25,26) i prze ło żo nych (w.27,28). Ro zu mie my, że
prze ło że ni ozna cza ją ge ne ral nych na uczy cie li Ko ścio ła ja ko naj -
zdol niej szych bra ci, mę żo wie – star szych lo kal nych, dia ko nów
oraz wy bit nych człon ków zbo rów nie spra wu ją cych żad nych
urzę do wych funk cji ja ko tych o śred nich zdol no ściach wśród
bra ci, na to miast nie wia sty – mniej wy bit nych człon ków zbo -
rów, ja ko tych naj mniej zdol nych spo śród bra ci. Po rów na nie
wer se tów 22-24, wer se tów 25 i 26 oraz wer se tów 27 i 28 wy ka -
zu je, że w każ dej kla sie, w za leż no ści od zdol no ści, prze ło że ni
przy no si li na uży tek Przy byt ku naj waż niej sze da ry, mę żo wie
– rze czy o śred nim zna cze niu, na to miast nie wia sty – rze czy
o naj mniej szym zna cze niu. Błęd ne tłu ma cze nie pierw sze go zda -
nia wer se tu 22 za ciem nia tę myśl, po nie waż we dług prze kła du
A.V. [z któ rym zga dza się Bi blia War szaw ska – przy pis tł.] nie -
wia sty da wa ły rze czy o rów nym zna cze niu, zdol no ściach co
mę żo wie. Prze kład A.V. nie po trzeb nie do dał do tek stu sło wo za -
rów no oraz jak, nie ma ją ce żad ne go od po wied ni ka w he braj -
skim, (i nie zgod nie z wła sną za sa dą dla ta kich in ter po la cji nie
umie ścił tych dwóch słów w kur sy wie). Co wię cej, nie prze tłu -
ma czo no he braj skie go sło wa al, któ re mię dzy in ny mi ozna cza
nad, po nad. We dług nas pra wi dło wy prze kład jest na stę pu ją cy:
„Przy cho dzi li, mę żo wie po nad nie wia sty”, co wska zu je na ich
prze wa gę nad nie wia sta mi. 
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(18) W an ty ty pie su ge ro wa ło by to, że star si, dia ko ni i bar -
dziej wy bit ni nie urzę do wi człon ko wie zbo ru z po wo du więk -
szych zdol no ści w ofiar ni czej służ bie są wy żsi od mniej wy bit nych
nie urzę do wych człon ków zbo ru. Z ty mi nie zbęd ny mi przy go to -
waw czy mi wy ja śnie nia mi przy stę pu je my obec nie do in ter pre ta -
cji wer se tów 22-29. Star si, dia ko ni i bar dziej wy bit ni bra cia nie
spra wu ją cy urzę dów w swym czło wie czeń stwie chęt nie (ochot -
ne go ser ca – w.22) po świę ca li rze czy na da ją ce się do służ by.
Po pierw sze, na rzecz oce nie nia do bra (ob rącz ki; do słow nie: kol -
czy ki do no sa); po dru gie, na rzecz słu chu wia ry (kol czy ki);
po trze cie, na rzecz do bre go cha rak te ru (pier ście nie; do słow nie:
sy gne ty [słu żą ce ja ko pie czę ci]); i po czwar te, na rzecz pięk ne go
peł nie nia Bo skiej wo li (na szyj ni ki; szy ja jest sym bo lem wo li,
a więc na szyj nik przed sta wia ta ką wo lę pięk nie ozdo bio ną).
Wszyst kie one by ły do sto so wa ne i przy dat ne dla Bo skich rze czy
(wszel kie przed mio ty zło te). Wszy scy ofiar ni cy (kto kol wiek przy -
no sił ofia rę) przy no si li usta wicz ną ofia rę (ofia rę; do słow nie: ofia -
rę pod no sze nia), przy sto so wa ną i uży tecz ną w Bo skich spra -
wach (ze zło ta), w służ bie Bo gu (Pa nu). Po nad to ci, któ rzy mo gli
(każ dy kto miał – w.23), ofia ro wa li ze wszyst kie go, co ja ko lu dzie
po sia da li (przy no sił), po pierw sze, to, co by ło przy sto so wa ne
i przy dat ne do za cho wa nia wier no ści (nie bie ska pur pu ra);
po dru gie, do kró lew sko ści (czer wo na pur pu ra); po trze cie,
do ofiar za grzech (kar ma zyn); po czwar te, dla sta nu no wych
stwo rzeń i spra wie dli wo ści (bi sior); po pią te, uspra wie dli wie nia
(sierść ko zia); po szó ste, oku pu (skó ry ba ra nie czer wo no far bo wa -
ne); i po siód me, utrzy ma nia w nie wie dzy przed świa tem praw -
dzi we go cha rak te ru kla sy Chry stu sa (skó ry bor su cze, fo cze). Ci,
któ rzy w swym czło wie czeń stwie po sia da li coś, co by ło przy sto -
so wa ne i przy dat ne dla praw dy (sre bro – w.24) i uspra wie dli wie -
nia z wia ry (miedź), uży wa li te go ofiar ni czo (przy no sił) dla Pa na.
Każ dy, kto miał coś (każ dy kto miał) przy sto so wa ne go i przy dat -
ne go dla upa dłe go czło wie czeń stwa (drze wo sy tym, aka cjo we),
uży wał te go (ku usłu dze) ofiar ni czo dla Pa na (przy no sił). 

(19) Te raz an ty typ prze cho dzi do rze czy ofia ro wa nych dla
an ty ty picz ne go Przy byt ku przez naj mniej zdol nych z tych trzech
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klas. Naj mniej zdol ni z trzech wy żej wy mie nio nych klas mą -
drze, szcze rze (bie głe – w.25) i sku tecz nie pra co wa li (rę ka mi
swy mi przę dły) nad naj ła twiej szy mi kwe stia mi dla Ko ścio ła
i ofia ro wa li (przy no si ły) rze czy od po wied nie i przy dat ne przede
wszyst kim dla wier no ści (nie bie ska pur pu ra); po dru gie, kró -
lew sko ści (czer wo na pur pu ra); po trze cie, ofiar za grzech (kar ma -
zyn); i po czwar te, dla spraw sta nu no wych stwo rzeń po ka za -
nych w za sło nach i ofiar ni czych sza tach ka pła nów (bi sior). Ta sa -
ma gru pa tych dro gich bra ci mą drze i szcze rze (ser ce ich umie -
jęt ne – w.26) wy pra co wy wa ła i ofia ro wa ła rze czy przy sto so wa -
ne i przy dat ne dla uspra wie dli wio ne go czło wie czeń stwa Ko -
ścio ła (przę dły sierść ko zią). Naj zdol niej si bra cia – Je zus, człon -
ko wie gwiezd ni, ich szcze gól ni po moc ni cy i in ni ge ne ral ni słu -
dzy praw dy (prze ło że ni – w.27) – skła da li ofia ry w sfe rze rze czy
przy sto so wa nych i po ży tecz nych, po pierw sze, dla Bo skich
prawd i ich od no śnych łask za war tych w Przy mie rzu Abra ha ma
i No wym (ka mie nie onyk so we do efo du); a po dru gie, dwu na -
stu głów nych łask Ko ścio ła, z któ rych każ da by ła szcze gól nie po -
ka za na w od po wied nim po ko le niu (ka mie nie do na pier śni ka).
Po trze cie, ofia ro wa li rze czy przy sto so wa ne i po ży tecz ne dla
mą dro ści i zro zu mie nia, ra dy i mo cy, zna jo mo ści i bo jaź ni Pań -
skiej (rze czy won ne – w.28; 30:22-24; Iz. 11:2); po czwar te, dla du -
cha zro zu mie nia w ce lu oświe ca nia praw dą (oli wa do świe ce nia);
po pią te, dla no wej wo li i zdol no ści du cho wych w każ dym or -
ga nie mó zgu, na peł nio nym mą dro ścią, mo cą, spra wie dli wo ścią
i mi ło ścią (olej na masz cza nia); i po szó ste, dla wy bor nych zdol -
no ści ludz kich – w przy pad ku Je zu sa rze czy wi ście do sko na łych,
a w przy pad ku Ko ścio ła w spo sób po czy ta ny (won ne ka dzi dło).
Tak więc wszy scy po świę ce ni zło ży li Bo gu do bro wol ną ofia rę
(sy no wie Izra ela ofia rę Pa nu – w.29), i to każ dy z nich – wiel cy
i ma li – któ rzy do bro wol nie i chęt nie (ochot ne ser ce), z wszyst -
kie go, co mie li, przy no si li rze czy nie zbęd ne do ogól nej pra cy
(przy no si li na ro bo tę), tak jak Bóg na ka zał przez Je zu sa (roz ka -
zał Pan Moj że szo wi). 

(20) Po nie waż przy wy ja śnia niu 2 Moj. 31:1-6 omó wi li śmy
rze czy po da ne w for mie na ka zu, po wtó rzo ne w stwier dze niu
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wer se tów 30-35 i przed sta wio ne ja ko fak ty w 2 Moj. 36:1 i 2 – po -
mi nie my te wer se ty obec nie i na sze roz wa ża nia bę dzie my kon -
ty nu ować od 2 Moj. 36:3. Wszy scy słu dzy praw dy – Je zus (Be sa -
le el), człon ko wie gwiezd ni (Acho liab) i ich po moc ni cy (każ dy
zręcz ny mąż) – otrzy ma li od Je zu sa ja ko Bo skie go Wy ko naw cy
wszyst kie rze czy po świę co ne przez lud Pa na ja ko do sto so wa ne
i przy dat ne do bu do wy an ty ty picz ne go Przy byt ku (wzię li po dar -
ki, któ re przy nie śli sy no wie izra el scy na ro bo tę ku usłu dze świąt -
ni cy, aby ją wy ko nać – w.3). Przy pad ki ta kie go po świę ce nia wy -
stę po wa ły przez ca ły Wiek, przy wszyst kich sto sow nych oka -
zjach (przy no si li da ry każ de go ra na). Lecz po cząw szy od br. Rus -
sel la w sce nie z to gą w po cząt ko wym okre sie Epi fa nii i kon ty nu -
ując po przez wy da nie i roz po wszech nia nie Do ko na nej ta jem ni cy
(1917) (przez co przede wszyst kim słow nie zo stał ogło szo ny ko -
niec wej ścia do wy so kie go po wo ła nia, i wraz z uwie rze niem w tę
myśl przez przyj mu ją cych ją i po stę pu ją cych zgod nie z nią (Obj.
16:17), łącz nie z brać mi Epi fa nii, któ rzy uczy ni li po dob nie, roz po -
czy na jąc swo ją część pra cy na wio snę 1918) – na ra sta ją co po stę -
pu je dzie ło skła da nia przez sym bo licz nych bu dow ni czych ra -
por tu na sze mu Pa nu o za mknię ciu wej ścia do wy so kie go po wo -
ła nia. Ra port ten czę ścio wo skła da ny jest słow nie, a czę ścio wo
czy nem – przez za prze sta nie szu ka nia no wych kan dy da tów
do wy so kie go po wo ła nia (ze szli się zręcz ni … i rze kli do Moj że -
sza... da le ko wię cej lud przy no si, niż po trze ba – w.4,5). W ten spo -
sób do ko na ło się na ka za ne przez Bo ga dzie ło bu do wy Przy byt -
ku Wie ku Ewan ge lii. 

(21) Dzie łem Pa na, po stę pu ją cym od te go cza su, jest bu do wa
Przy byt ku Epi fa nii, co mia ło swój po czą tek w po wo ła niu Mło do -
cia nych God nych, po cząw szy od 1914 ro ku, i co jest kon ty nu -
owa ne w pra cy z Wiel ką Kom pa nią w ce lu przy go to wa nia jej
na wie cze rzę we sel ną, a ko niec tej bu do wy na stą pi w la tach 1954-
1956, gdy oby dwie te kla sy zo sta ną za koń czo ne w zna cze niu ich
od na le zie nia i przy pro wa dze nia do praw dy (Obj. 22:11), lecz nie
w zna cze niu cał ko wi te go przy go to wa nia ich do sta no wisk w Ty -
siąc le ciu. Przy by tek Epi fa nii bę dzie więc trwał jesz cze przez nie -
okre ślo ną licz bę lat po ro ku 1956, choć wła śnie wte dy zo sta nie za -
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koń czo ny. Gdy ra port ten sło wem i czy nem zo stał zło żo ny na sze -
mu Pa nu przez sym bo licz nych bu dow ni czych, Je zus po le cił
– szcze gól nie, lecz nie wy łącz nie przez li te ra tu rę Epi fa nii – by nie
po dej mo wa no już no wych po świę ceń dla po trzeb Przy byt ku Wie -
ku Ewan ge lii (roz ka zał te dy Moj żesz – w.6). W wy ni ku te go bra -
cia, wiel cy i ma li, w ru chu Epi fa nii i po za nim, wszę dzie przed sta -
wia li sto sow ne ogło sze nia (aby ogło szo no w obo zie), mó wiąc, by
nie po dej mo wa no już po świę ce nia do wy so kie go po wo ła nia (ani
mąż, ani nie wia sta niech wię cej nie przy no szą ofiar na rzecz świą -
ty ni). Gdy bra cia we wła ści wym świe tle do strze ga ją tę spra wę, po -
wstrzy mu ją się od ta kiej pra cy (za bro nio no lu do wi przy no sić). Te
no we stwo rze nia, któ re upie ra ją się przy na uce, iż uspra wie dli wie -
ni mo gą po świę cać się do wy so kie go po wo ła nia i że ta cy po świę -
ca ją cy się są do nie go przyj mo wa ni, w ża den spo sób nie pra cu ją
przy Przy byt ku Wie ku Ewan ge lii, lecz ja ko an ty ty picz ny Lot po -
peł nia ją w ten spo sób sym bo licz ne ka zi rodz two ze swy mi sym bo -
licz ny mi cór ka mi (uspra wie dli wio ny mi, któ rzy upar cie twier dzą,
że wy so kie po wo ła nie jest wciąż dla nich otwar te, oraz po świę ca -
ją cy mi się, któ rzy upar cie twier dzą, że są w wy so kim po wo ła -
niu). Two rzą oni an ty ty picz nych bę kar tów – an ty ty picz nych Am -
mo ni tów i Mo abi tów, któ rzy znaj dą się w kla sie re sty tu cyj nej
(1 Moj. 19:30-38; 5 Moj. 23:2-6). W za kre sie zdo by wa nia Ma lucz kie -
go Stad ka do sta tecz na ilość po świę ceń wy star cza ją ca dla bu do wy
Przy byt ku Wie ku Ewan ge lii zo sta ła do ko na na do paź dzier ni ka
1914, a w za kre sie ich pie czę to wa nia – do Pas chy 1916 (te go, co
znie sio no, wy star cza ło na wy ko na nie wszel kich prac – w.7). By ło
na wet wię cej niż trze ba (zby wa ło), po nie waż do paź dzier ni ka
1914/kwiet nia 1916 w praw dzie zna la zło się wie lu utra cju szy ko -
ron, któ rzy mu sie li być usu nię ci ze Świąt ni cy, co roz po czę ło się
od stycz nia 1917, trwa obec nie, a za koń czy się w bli żej nie okre ślo -
nej przy szło ści.

(22) Je ho wa wie lo krot nie po dał nam po twier dze nia Swo -
je go pla nu. Wie le z nich moż na zna leźć w bu do wie i po -
rząd ku na tu ry, jak wy ka za li śmy w czę ści na szych roz wa -
żań, do ty czą cej ze wnętrz nych do wo dów po twier dza ją cych,
że Bi blia jest Bo skim ob ja wie niem. In ne po ka za li śmy w ob -
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ra zie kon ste la cji, w in nej czę ści tej sa mej ana li zy. Trze cie ta -
kie po twier dze nie, opar te na po ło że niu, plo nach i miej scach
Zie mi Świę tej, zo sta ło po ka za ne w trze ciej czę ści tych roz wa -
żań. Wszyst kie one są do wo da mi za czerp nię ty mi z na tu ry. Są
też in ne, po cho dzą ce ze sztu ki. Jest ich na przy kład bar dzo
wie le w ar ce No ego, co ma my na dzie ję pew ne go dnia przed -
sta wić lu do wi Pa na. Wiel ka Pi ra mi da w Gi zie za wie ra ich
nie zli czo ną ilość, któ rą bar dziej szcze gó ło wo niż do tych czas
rów nież ma my na dzie ję przed sta wić kie dyś lu do wi Pa na.
Do ty czy to tak że do wo dów wy ni ka ją cych ze świą ty ni Sa lo -
mo na oraz świą ty ni Eze chie la, któ re, je śli Pan po zwo li, za -
mie rza my omó wić na tych ła mach. Obec nie przed sta wia my
po dob ne twier dze nie w od nie sie niu do Przy byt ku na pu -
sty ni z punk tu wi dze nia ob ra zu Wie ku Ewan ge lii. Choć kil -
ka z tych do wo dów, być mo że jed na trze cia, przede wszyst -
kim na su nę ła się au to ro wi, oko ło dwie trze cie z nich zo sta -
ło mu za su ge ro wa ne przez in nych. Je den do wód otrzy ma li -
śmy od br. Mor to na Ed ga ra. Kil ka za po śred nic twem br.
E.L.Do ckeya (Re print 6436); nie któ re z nich za po ży czył on
od bra ta z Gu ja ny Bry tyj skiej. Lecz ogrom na więk szość
z tych dwóch trze cich tra fi ła do nas przez obec ne go przed -
sta wi cie la epi fa nicz ne go do mu bi blij ne go na Skan dy na wię,
br. Chri stia na Pe ter so na, któ ry z za wo du jest ar chi tek tem,
a za tem bie głym w ob li cze niach, szcze gól nie do ty czą cych
bu dow li. Je go me to dy po mo gły nam w opra co wa niu oko ło
jed nej trze ciej z tych do wo dów. Br. Pe ter son przez wie le lat
miesz kał w Ame ry ce, lecz w cza sie kry zy su po wró cił do Da -
nii, a po przej ściu po za za sło nę na sze go dro gie go br. G. Da -
niel se na zo stał na szym przed sta wi cie lem na Skan dy na wię.
Uzna je my ten wkład dla te go, by nikt nie są dził, że ro ści my
so bie przy wi lej pierw sze go oświe ce nia w wie lu kwe stiach,
któ rych źró dłem w rze czy wi sto ści nie by li śmy my. Ża den
z tych bra ci ja ko pierw szy nie zro zu miał no wych dok tryn, co
pod zwierzch nic twem Je zu sa jest wy łącz nym przy wi le jem
człon ków gwiezd nych. Gdy pi sa rze nie bę dą cy człon ka mi
gwiezd ny mi uczy li o kró le stwie, mie li przy wi lej znaj do wać
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no we po twier dze nia dok tryn, po przed nio ob ja wio nych
przez Je zu sa człon kom gwiezd nym.

(23) Tak jak Wiel ka Pi ra mi da, świą ty nie Sa lo mo na i Eze -
chie la oraz ar ka No ego po sia da ły pew ne klu czo we licz by, któ -
re po zwo li ły nam do strzec w nich róż ne po twier dze nia Bo skie -
go pla nu, tak też jest z Przy byt kiem. Ty mi klu czo wy mi licz ba -
mi są 5, 10 i 18. Róż ne wy mia ry Przy byt ku wska zu ją, że licz by
5 i 10 są klu czo wy mi dla tej bu dow li, pod czas gdy róż ne ele men -
ty Przy byt ku i te z nim zwią za ne wska zu ją, iż jed ną z je go klu -
czo wych liczb jest 18. Klu czo wa licz ba 10 czę sto po ja wia się
w Przy byt ku – za rów no bez po śred nio, jak rów nież w swych
wie lo krot no ściach. Na przy kład Przy by tek miał 10 łok ci wy so -
ko ści i 10 łok ci sze ro ko ści, co da wa ło 10 łok ci do kwa dra tu dla
każ dej ścia ny koń co wej, pod czas gdy je go dłu gość – 30 łok ci
– by ła wie lo krot no ścią 10, co je go dwom dłu gim ścia nom, su fi -
to wi i pod ło dze da wa ło po 300 łok ci kwa dra to wych, co tak że jest
wie lo krot no ścią 10. Świąt ni ca naj święt sza by ła sze ścia nem, któ -
re go każ da z sze ściu ścian mia ła 10 łok ci do kwa dra tu. Świąt ni -
ca po ka zu je nam wy mia ry 10 łok ci i wie lo krot no ści 10 łok ci.
Mia ła 10 łok ci sze ro ko ści i 10 łok ci wy so ko ści, co każ dej z jej
ścian koń co wych da wa ło 10 łok ci wy so ko ści i sze ro ko ści – ra zem
10 łok ci do kwa dra tu. Jej dłu gość wy no si ła 20 łok ci, co jest wie -
lo krot no ścią 10 i co jej dwom dłu gim ścia nom, su fi to wi i pod ło -
dze da wa ło po 200 łok ci kwa dra to wych i co tak że jest wie lo krot -
no ścią 10. Licz ba lnia nych za słon świą tyn nych wy no si ła 10;
a nie zło żo nych za słon „Przy byt ku”, tych zro bio nych z ko ziej
sier ści, tak że by ło 10, któ rych dłu gość – 30 łok ci – by ła wie lo krot -
no ścią 10, co każ dej w tych dwóch ze sta wach da wa ło 300 łok ci
kwa dra to wych i co by ło wie lo krot no ścią 10 (część skła da na nie
przy kry wa ła za słon lnia nych). Pierw sza i dru ga za sło na mia ła
po 10 łok ci wy so ko ści i 10 łok ci sze ro ko ści, co każ dej z nich da -
wa ło 10 łok ci do kwa dra tu. Każ dy ze słu pów przy pierw szej
i dru giej za sło nie miał po 10 łok ci wy so ko ści. Licz ba de sek
po stro nie pół noc nej i po łu dnio wej wy no si ła 40, wie lo krot ność
10, a 6 de sek od stro ny za chod niej oraz de ski na roż ne prze cię -
te na pół da wa ły w su mie 10 de sek. Licz ba ich pod sta wek wy -
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no si ła w su mie 100, co jest wie lo krot no ścią 10; czo pów do nich
tak że by ło 100, co rów nież jest wie lo krot no ścią 10; 60 słu pów
dzie dziń ca to ko lej na wie lo krot ność 10. Tak więc czę ste wy stę -
po wa nie licz by 10 wska zu je, iż jest ona licz bą klu czo wą. Ta ką
licz bą klu czo wą jest w Przy byt ku tak że licz ba 5, co po twier dza -
ją na stę pu ją ce fak ty: licz ba 10 i jej wie lo krot no ści są tak że wie -
lo krot no ścia mi licz by 5; co wię cej, nie za leż nie od te go licz ba
5 czę sto wy stę pu je w Przy byt ku, np. za rów no za sło ny lnia ne,
jak i przy kry wa ją ce je za sło ny z sier ści ko ziej by ły po dzie lo ne
na dwa kom ple ty po 5. Za sło na dzie dziń ca mia ła 5 łok ci wy so -
ko ści, a ca ła dłu gość, bez bra my dzie dziń ca, wy no si ła 280 łok ci,
czy li 7000 ca li, co jest wie lo krot no ścią 5 i 70. Bra ma dzie dziń ca
mia ła 5 łok ci wy so ko ści, a przy 20 łok ciach dłu go ści by ła wie lo -
krot no ścią za rów no 5, jak i 10. Jej po wierzch nia wy no si ła 100
łok ci kwa dra to wych, co tak że jest wie lo krot no ścią 5 i 10.
Przy pierw szej za sło nie by ło 5 słu pów, a ich opar ciem by ło
5 pod sta wek. By ło 15 drą gów – wie lo krot ność 5 – a po każ dej
stro nie Przy byt ku 5 drą gów. By ło 5 kom ple tów za słon – lnia ne,
z sier ści ko ziej, te przy pierw szej i dru giej za sło nie oraz za sło -
na dzie dziń ca. Oł tarz ca ło pa le nia miał 5 łok ci dłu go ści, 5 łok ci
sze ro ko ści, a każ dy z je go sze ściu bo ków li czył 5 łok ci dłu go ści,
a ich wszyst kie po wierzch nie by ły wie lo krot no ścią 5. Je go kra -
ta mia ła 5 łok ci dłu go ści i 5 łok ci sze ro ko ści, przy po wierzch ni
25 łok ci kwa dra to wych, co jest wie lo krot no ścią 5. Tak więc czę -
ste po ja wia nie się licz by 5 w wy mia rach Przy byt ku do wo dzi, że
5 jest je go licz bą klu czo wą. Moż na by w tym miej scu za uwa żyć,
że 5 i 10 są, mię dzy in ny mi, klu czo wy mi licz ba mi ar ki No ego,
Wiel kiej Pi ra mi dy oraz świą tyń Sa lo mo na i Eze chie la, cze go
oczy wi ście na le ża ło się spo dzie wać. 

(24) Klu czo wa licz ba Przy byt ku 18 jest po ka za na w in ny
spo sób niż licz by 5 i 10. Wy ni ka ona z fak tu, że bio rąc Przy -
by tek ja ko ca łość, ma my 18 je go róż nych ele men tów skła do -
wych: (1) Przy by tek ja ko ca łość; (2) świąt ni ca; (3) świąt ni ca
naj święt sza; (4) za sło ny; (5) dzie dzi niec; (6) oł tarz mie dzia ny;
(7) mie dzia na umy wal nia; (8) zło ty stół; (9) zło ty oł tarz; (10)
zło ty świecz nik; (11) ar ka; (12) na czy nia; (13) de ski; (14) pod -
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staw ki; (15) słu py; (16) okry cia ze skór; (17) drą gi; (18) ele men -
ty łą czą ce – pę tli ce, ha czy ki, opra wy, czo py, pier ście nie, drąż -
ki, koł ki, sznu ry, klam ry, ha ki – w su mie 10 (któ ra jest jed ną
z liczb klu czo wych oraz wie lo krot no ścią in nej: 5x2=10) ele -
men tów łą czą cych. Klu czo wa licz ba 18 zaj mu je w Przy byt ku
miej sce klu czo wej licz by w Pi ra mi dzie, tzn. 3,14159+. Wy żej
wy mie nio nych 18 ele men tów skła do wych Przy byt ku, łącz nie
z nim sa mym, re pre zen tu je Ko ściół i je go po mo ce. Zwróć my
uwa gę na na stę pu ją ce za ry sy licz by 18, któ re po twier dza ją ją
ja ko klu czo wą licz bę Przy byt ku: 18 to su ma liczb 3,4,5 i 6;
oraz ilo czyn 3x4x5x6=360; 360x10x10x10x10:(5x5)=144 000;
a 18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5)=144 000, co jest licz bą uwiel -
bio ne go Ma lucz kie go Stad ka. Ktoś mo że za py tać, dla cze go te
trzy licz by na zy wa my klu czo wy mi? Od po wiedź brzmi: po -
nie waż otwie ra ją one licz bo we ta jem ni ce, ja kie Bóg ukrył
w sym bo li ce Przy byt ku i po nie waż bez nich nie mo że my zo -
ba czyć, jak ta kie ta jem ni ce są w nim ukry te. Ktoś mo że tak -
że za py tać, skąd wie my, iż są one klu czo wy mi licz ba mi Przy -
byt ku? Od po wiedź jest dwu czło no wa: (1) jak wy ka za no po -
wy żej, Przy by tek za wie ra je w swych wy mia rach i so bie sa -
mym oraz ele men tach skła do wych; a tak że (2) ich róż ne kom -
bi na cje otwie ra ją cu dow ne ta jem ni ce, bez nich nie do strze ga -
ne i nie moż li we do do strze że nia, ja ko za war te w Przy byt ku
i je go ele men tach skła do wych. Oto ilu stra cja dru gie go punk -
tu: Gdy by śmy mie li bar dzo skom pli ko wa ny za mek, któ ry
mógł by być otwo rzo ny jed nym spo śród wie lu ty się cy klu -
czy, też bar dzo skom pli ko wa nym – czyż słusz nie nie twier dzi -
li by śmy, iż jest to ten wła ści wy klucz? Za tem spo sób, w ja ki
Bóg za warł w Przy byt ku i je go ele men tach skła do wych nie -
któ re ze Swych ta jem nic – któ re nie mo gą być od czy ta ne
w ża den in ny spo sób, jak tyl ko przez kom bi na cje liczb 18,10
i 5 – jest do wo dem na ist nie nie jed ne go, cza sa mi dwóch,
a naj czę ściej wszyst kich trzech klu czy. Bóg oczy wi ście przed -
sta wił te na uki tak że w in nych miej scach Pi sma Świę te go.
Po twier dza je jed nak w za gad ko wy spo sób, za po mo cą któ -
re go ukrył je w Przy byt ku i je go ele men tach skła do wych
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przez róż ne za sto so wa nia tych klu czo wych liczb i ich kom bi -
na cji. Dzię ki tym po twier dze niom na sza wia ra z pew no ścią
zo sta nie wiel ce wzmoc nio na przez zro zu mie nie ty pów Przy -
byt ku, zwłasz cza że są one tak licz ne. 

(25) Naj pierw wska że my na pew ne za ry sy chro no lo gicz -
ne ukry te w Przy byt ku i je go ele men tach skła do wych. Na -
stęp nie wy ka że my in ne ukry te w nim ta jem ni ce, a szcze gól -
nie rze czy do ty czą ce 144 000, imie nia Je ho wy ja ko Ar chi tek -
ta Przy byt ku oraz Ty siąc le cia ja ko okre su, kie dy te 144 000 bę -
dą bło go sła wić świat. Przed po da niem cze go kol wiek wła ści -
wym bę dzie wska za nie na fakt, że – tak jak w przy pad ku
Wiel kiej Pi ra mi dy – ło kieć Przy byt ku jest świę tym łok ciem,
wy no szą cym 25 ca li. Sta ro żyt ne na ro dy nie mia ły jed no li tej
dłu go ści łok cia – nie któ re sto so wa ły ło kieć o 16, in ne 18,
a jesz cze in ne o 22 ca lach. Pi sząc Cie nie Przy byt ku, nasz Pa stor
uży wał łok cia o 18 ca lach. Jed no li te sto so wa nie tej wiel ko ści
za cho wa ło by wza jem ne re la cje ele men tów skła do wych, lecz
za ła mu je się ono, je śli doj dzie my, za chwi lę, do pre zen to wa -
nia róż nych za ry sów. Świę ty ło kieć był tak że sto so wa ny w ar -
ce No ego oraz świą ty niach Sa lo mo na i Eze chie la, gdzie ło kieć
wiel ko ści 18 ca li nie wy star cza do wy pra co wa nia sym bo li ki,
ja ka zo sta nie nie ba wem za pre zen to wa na, i gdzie do sko na le
pa su je świę ty ło kieć dłu go ści 25 ca li. Cał ko wi cie roz sąd ną
rze czą jest to, że po da jąc te sym bo le, Bóg po mi nął sprzecz ne
łok cie po gan i sko rzy stał z ta kie go, któ ry od po wia dał Je go ce -
lom i któ ry jest świę tym łok ciem, zwa nym tak z po wo du sto -
so wa nia go przez Bo ga. 

(26) A te raz przejdź my do nie któ rych za ry sów chro no lo -
gicz nych Przy byt ku. Od pół noc no -wschod nie go koń ca bra my
dzie dziń ca, któ ra li czy ła 20 łok ci dłu go ści, do pół noc no -
-wschod nie go ro gu za sło ny dzie dziń ca by ło 15 łok ci, je go bo -
ki pół noc ny i po łu dnio wy to 200 łok ci, bok za chod ni 50 łok ci,
i od po łu dnio wo -wschod nie go koń ca bra my do ro gu po łu -
dnio wo -wschod nie go 15 łok ci, co da je w su mie 280 łok ci, czy -
li 7000 ca li. Sym bo li zu ją one 7000 lat od upad ku Ada ma w paź -
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dzier ni ku 4127 r. p.n.e. do paź dzier ni ka 2874, kie dy ca ła ludz -
kość osią gnie ludz ką do sko na łość, po ka za ną w sta nie dzie -
dziń ca oto czo ne go za sło ną. Do kład ny śro dek za chod niej za -
sło ny dzie dziń ca znaj du je się w od le gło ści 3500 ca li od pół noc -
no -wschod nie go koń ca bra my dzie dziń ca, co w łok ciach wy -
no si 15+100+25=140, a po mno żo ne przez 25=3500 ca li. Sym -
bo li zu je to fakt, że od upad ku Ada ma w paź dzier ni ku 4127 r.
p.n.e. do po cząt ku ostat nie go ob cho dzo ne go ty picz ne go ju bi -
le uszu w paź dzier ni ku 627 r. p.n.e. mia ło być 3500 lat – po ło -
wa okre su od upad ku do re sty tu cji. Do da jąc do tych liczb 25
łok ci od środ ka za chod niej za sło ny dzie dziń ca do po łu dnio -
wo -za chod nie go ro gu za sło ny dzie dziń ca, tzn. ca le miesz czą -
ce się w 25 łok ciach, czy li 625 ca li – su ma tych ca li wy no si
4125, co jest sym bo lem 4125 lat od upad ku Ada ma w paź -
dzier ni ku 4127 r. p.n.e., pro wa dzą cych do paź dzier ni ka 2 r.
p.n.e. – da ty na ro dzin Chry stu sa. Od le głość od pół noc no -
-wschod nie go koń ca bra my wzdłuż za sło ny, jak po ka za no
wy żej, do ¾ dłu go ści za sło ny stro ny po łu dnio wej od ro gu
po łu dnio wo -za chod nie go wy no si do kład nie 6000 ca li, tzn. do -
kład nie 6000 lat od upad ku Ada ma w paź dzier ni ku 4127 r.
p.n.e., czy li do paź dzier ni ka 1874 – da ty dru gie go ad wen tu Je -
zu sa. Po nie waż, jak przed chwi lą po ka za li śmy, od le głość
od pół noc ne go koń ca bra my do ro gu po łu dnio wo -za chod -
nie go wy no si 4125 ca li, a ¾ dłu go ści za sło ny po łu dnio wej to
75 łok ci, czy li 1875 ca li; 4125+1875 ca li da je 6000 ca li. Po zo sta -
ła od le głość (25+15=40, 40x25=1000) da je dłu gość Ty siąc le cia.
Uwa ga br. Do ckeya w Re prints 6436, par.5 nie jest traf na. Bez
ja kie go kol wiek do wo du za kła da on, że śro dek świąt ni cy naj -
święt szej znaj du je się 75 łok ci lub 1875 ca li od środ ka bra my
dzie dziń ca – co jest sprzecz ne z wie lo ma do wo da mi, ja kie zo -
sta ną jesz cze po da ne na to, że za chod nia ścia na Przy byt ku cał -
ko wi cie przy le ga ła do za chod niej za sło ny dzie dziń ca. Utrzy -
mu je on, iż tych 1875 ca li sym bo li zu je okres od paź dzier ni ka
2 r. p.n.e. do paź dzier ni ka 1874 i że osią gnię ty w ten spo sób
śro dek świąt ni cy naj święt szej sym bo li zu je dru gi ad went Chry -
stu sa w paź dzier ni ku 1874, a tak od da lo ny śro dek bra my re -
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pre zen tu je Je go na ro dzi ny w paź dzier ni ku 2 r. p.n.e. Na ro dzi -
ny na sze go Pa na nie są jed nak po ka za ne w bra mie dzie dziń -
ca, któ ra przed sta wia Go ja ko Na rzę dzie na sze go uspra wie dli -
wie nia, a On stał się na szą spra wie dli wo ścią do pie ro w dniu
Pięć dzie siąt ni cy, gdy po ja wił się przed ob li czem Bo ga za na -
mi (Żyd. 9:24). Są więc dwa błę dy, któ re oba la ją je go po gląd
w spo so bie, w ja ki chce go on udo wod nić. Jest to po twier dzo -
ne przez po miar ilo ści ca li od pół noc no -wschod nie go koń ca
bra my dzie dziń ca do ¾ od le gło ści od po łu dnio wo -za chod -
nie go do po łu dnio wo -wschod nie go ro gu dzie dziń ca wzdłuż
za sło ny, jak wy ka za li śmy po wy żej. To sa mo moż na tak że osią -
gnąć roz po czy na jąc od po łu dnio wo -wschod nie go koń ca bra -
my aż do ¾ od le gło ści od pół noc no -za chod nie go do pół noc -
no -wschod nie go ro gu dzie dziń ca wzdłuż za sło ny. Wi dzi my
więc, że za sło ny dzie dziń ca ja ko ca łość oraz w czę ściach po -
da ją nam pew ne za ry sy chro no lo gicz ne. 

(27) Obec nie zba da my nie któ re pro ro cze okre sy po ka za ne
w Przy byt ku. Jed nym z nich są cza sy po gan – 2520 lat, któ re
otrzy mu je my z sied miu cza sów 3 Moj. 26:17-28 oraz Dan.
4:25,32. Te sie dem cza sów roz po czę ło się w paź dzier ni ku 607
r. p.n.e., a za koń czy ło w paź dzier ni ku 1914. Ich po ło wa po ja -
wia się w trzech i pół cza sach Dan. 12:7, w 42 mie sią cach z Obj.
11:2 oraz w 1260 dniach z Obj. 11:3. Nie ma my po wie dzia ne
w Bi blii, w któ rym do kład nie miej scu dzie dziń ca stał Przy by -
tek, lecz licz ne do wo dy, ja kie zo sta ną za pre zen to wa ne, su ge -
ru ją, iż stał on w środ ku je go za chod niej stro ny, do kład nie
w środ ku mię dzy po łu dnio wą a pół noc ną stro ną dzie dziń ca,
cał ko wi cie przy le ga jąc do je go za chod nie go bo ku. Aby więc
wy li czyć sze ro kość dzie dziń ca, po win ni śmy od jąć sze ro kość
Przy byt ku, któ ra wy no si 10 łok ci, po nie waż 144 000 idą cych
od bra my dzie dziń ca do drzwi Przy byt ku ko rzy sta ło z po -
wierzch ni dzie dziń ca o tej sa mej sze ro ko ści, tzn. po wierzch -
ni o 70 łok ciach dłu go ści i 10 łok ciach sze ro ko ści. Tak więc
prze strzeń prze zna czo na wy łącz nie dla sym bo licz nych po -
gan, nie po świę co nych, by ła by po za tym ob sza rem sze ro ko ści
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10 łok ci, cho ciaż tak że i oni wspól nie z Ma lucz kim Stad kiem
ko rzy sta li z tej po wierzch ni. To ogra ni cza ich wy łącz ną część
dzie dziń ca z 50 łok ci sze ro ko ści do 40 łok ci, lecz po zo sta wia
w ca ło ści 100 łok ci dłu go ści. Jed nak przez prze śla do wa nie
i ucisk, tło cząc się po de pta ni, oni (Świę te Mia sto – 144 000) stą -
pa li po po wierzch ni o wy mia rach 70x10. A za tem 50 łok ci – 10
łok ci = 40 łok ci, a su ma po zo sta łej sze ro ko ści i dłu go ści da je
140 łok ci. Mno żąc 140 przez głów ną licz bę klu czo wą 18
(140x18) otrzy mu je my 2520, co re pre zen tu je la ta cza sów po -
gan. Wy nik ten po ka zu je pew ną za leż ność cza so wą mię dzy
cza sa mi po gan, gdy Izra el jest dep ta ny przez li te ral nych po -
gan, a cza sem, przez któ ry sym bo licz ni po ga nie bę dą dep tać
sym bo licz nych Ży dów. Jest to su ge stia br. Mor to na Ed ga ra.
Bar dziej bez po śred ni spo sób okre śle nia te go okre su jest po da -
ny w 3 Moj. 26:17-28, co obec nie przed sta wi my. Ten spo sób
tak że po mi ja Przy by tek oraz je go sze ro kość i przed sta wia się
na stę pu ją co: dłu gość pół noc nej i po łu dnio wej stro ny dzie -
dziń ca – 200 łok ci, sze ro kość przo du – 50 łok ci, sze ro kość ty -
łu mi nus sze ro kość Przy byt ku – 40 łok ci, dwu krot na dłu gość
Przy byt ku – 60 łok ci oraz sze ro kość Przy byt ku – 10 łok ci.
A więc: 200+50+40+60+10=360 lat w łok ciach, a 7 z tych
cza sów da je 7x360=2520 lat w łok ciach. 

(28) Bi blia po da je wie le wzmia nek o 1260 la tach pod róż -
ny mi wy ra że nia mi: 1260 dni, cza sie, cza sach i po ło wie cza sów,
42 mie sią cach oraz trzech la tach i sze ściu mie sią cach (Obj.
11:1-3; 12:6,14; Dan. 7:25; 12:7; Jak. 5:17). We dług Obj. 11:1-
3 Świę te Mia sto – 144 000 – w dro dze od bra my dzie dziń ca
do drzwi Przy byt ku prze mie rza od le głość sym bo licz nych 70
łok ci, tzn. dłu gość dzie dziń ca 100 łok ci po mniej szo ną o dłu -
gość Przy byt ku – 30 łok ci, czy li 70 łok ci. Mno żąc 70 przez klu -
czo wą licz bę 18 (70x18) otrzy mu je my 1260 łok ci, któ re re pre -
zen tu ją 1260 lat wy mie nio nych w wy żej za cy to wa nych tek -
stach. W cza sie po ko ny wa nia tych sym bo licz nych 70 łok ci
– 1260 lat – Świę te Mia sto, 144 000, by ło prze śla do wa ne i uci -
ska ne, „dep ta ne” przez sym bo licz nych po gan, któ rym da ny
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zo stał dzie dzi niec. Jest jesz cze je den spo sób po ka za nia te go
okre su dep ta nia Ko ścio ła przez sym bo licz nych po gan: Po -
wierzch nia pa sa dzie dziń ca od bra my Przy byt ku przy 70 łok -
ciach je go dłu go ści i przy ję ciu za je go sze ro kość 10 łok ci sze -
ro ko ści Przy byt ku wy no si (10x70) 700 łok ci. Sto su jąc licz by
klu czo we 18 i 10 – tę pierw szą do po mno że nia, tę dru gą do po -
dzie le nia – otrzy ma my 1260. I tak: 700x18=12 600, co po dzie -
lo ne przez 10 da je 1260. W ten spo sób przy uży ciu dwóch
liczb klu czo wych w związ ku z po wierzch nią wła ści we go an -
ty ty picz ne go pa sa dzie dziń ca, prze mie rza ne go przez 144 000
pod czas ich szcze gól ne go uci sku ze stro ny sym bo licz nych po -
gan, któ ry w uspra wie dli wio nym czło wie czeń stwie Ko ścio ła
był po ka za ny przez dzie dzi niec, gdzie by li prze śla do wa ni
– jesz cze raz otrzy mu je my czas ta kie go uci sku – 1260 lat. Jak
wy ka zał nasz dro gi Pa stor, czas ten trwał od 539 do 1799 ro -
ku i był okre sem prze śla dow czej wła dzy pa pie skiej. 

(29) In ne po twier dze nie za ry su chro no lo gicz ne go po cho -
dzą ce z Przy byt ku do ty czy 70 ty go dni z Dan. 9:24. Jak wie my,
70 ty go dni roz po czę ło się w paź dzier ni ku 455 r. p.n.e., gdy Ne -
he miasz do koń czył i po świę cił mu ry, tzn. wpro wa dził w czyn
de kret o od bu do wie mu rów. Je śli cho dzi o ich bu do wę, zo sta -
ły one za koń czo ne 25 Elul (szó ste go mie sią ca), tzn. pięć dni
przed pierw szym dniem siód me go mie sią ca (Neh. 6:15). Po -
świę ce nie roz po czę ło się spe cjal ną ce re mo nią re li gij ną pierw -
sze go dnia siód me go mie sią ca (Neh. 8:1,2), lecz nie jest po da -
na da ta za koń cze nia uro czy ście ce le bro wa ne go po dwój ną
pro ce sją (Neh. 12:27-43), ale praw do po dob nie by ło to 28 siód -
me go mie sią ca. Wy da rze nia Neh. 9 i 10 mia ły bo wiem miej sce
24 siód me go mie sią ca (Neh. 9:1), a wy da rze nia, któ re we dług
roz dzia łu 11 i 12 by ły zwią za ne z ty mi z roz dzia łu 9 i 10, nie -
wąt pli wie do dat ko wo za ję ły oko ło 4 dni, aż do za koń cze nia
po świę ca nia przez pro ce sję. W po ło wie mię dzy 1 a 28 był 14
dzień, w któ rym to wła śnie dniu – jak wie my – 483 la ta póź -
niej (Dan. 9:25) na masz czo ny zo stał Je zus, po tym jak po świę -
cił się 10 dnia, co by ło an ty ty pem da ty ofia ro wa nia ciel ca, ty -
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pu in sty tu cjo nal ne go, któ re go an ty typ mu siał za tem na stą -
pić w tym sa mym dniu. By wejść do an ty ty picz nej kucz ki 15,
zo stał spło dzo ny z Du cha póź nym po po łu dniem 14, a doj ście
z Na za re tu na tych miast po po świę ce niu do miej sca w Jor da -
nie, gdzie Jan ochrzcił Go – praw do po dob nie w po bli żu Je ry -
cha – zaj mo wa ło 4 dni. Zgod ne z tym są dwa wy da rze nia, któ -
rych da ta jest zna na, ma ją ce miej sce do kład nie 3 i pół ro ku
póź niej – prze zna cze nie Je zu sa na śmierć ja ko Ba ran ka 10 i Je -
go śmierć 14 Ni san. Cza sem uzna wa nym za da tę wej ścia w ży -
cie de kre tu o od bu do wie mu rów Je ru za lem jest za tem po ło wa
okre su po świę ca nia. Stąd 14 dzień siód me go mie sią ca – paź -
dzier nik 455 r. p.n.e. – jest da tą po cząt ku 70 ty go dni, któ re
skoń czy ły się w paź dzier ni ku 36 r. n.e. – 14 siód me go mie sią -
ca – kie dy to do bie gła koń ca wy łącz na ła ska dla Ży dów. 

(30) Zo bacz my, jak jest to ukry te w Przy byt ku. Jak wy ka za -
no po wy żej, od bra my dzie dziń ca do drzwi Przy byt ku by ło 70
łok ci, któ re re pre zen tu ją 70 ty go dni od po ło wy cza su po świę ca -
nia mu rów do utra ty wy łącz nej ła ski dla Izra ela, któ ry przez ty -
picz ne uspra wie dli wie nie znaj do wał się na an ty ty picz nym Dzie -
dziń cu. Ty picz ne za sło ny dzie dziń ca od po wia da ją mu rom ty -
picz ne go świę te go mia sta (Neh. 11:1). Lecz w paź dzier ni ku 36 r.
n.e. ci, któ rzy 10 Ni san 33 r. nie zo sta li z nie go usu nię ci, stra ci li to
ty picz ne sta no wi sko, któ re da wa ło im wy łącz ną ła skę ja ko coś na -
le żą ce go tyl ko do nich. Ma sy z Izra ela stra ci ły ją na to miast 10 Ni -
san 33 r., gdy Je zus zbli żył się do Je ru za lem, któ re re pre zen to wa -
ło od rzu co ne ma sy, i za po wie dział je go za śle pie nie, „w ten to
dzień” (Łuk. 19:42,43). Ko lej na z ta jem nic Przy byt ku do ty czy za -
war te go w nim okre su 49 000 lat, od po cząt ku twór cze go ty go -
dnia aż do udo sko na le nia zie mi w paź dzier ni ku 2874. Jest to po -
ka za ne w po wierzch ni dzie dziń ca. Gdy Ko ściół opu ści zie mię, nie
bę dzie już an ty ty picz nej Świąt ni cy, choć wów czas, i na wie ki, bę -
dzie ist nia ła an ty ty picz na Świąt ni ca Naj święt sza. Dłu gość i sze -
ro kość dzie dziń ca wy no si od po wied nio 100 i 50 łok ci. Za tem je -
go po wierzch nia to – 100x50, czy li 5000 łok ci kwa dra to wych.
Fakt, że Świąt ni ca Naj święt sza bę dzie ist nia ła nie tyl ko w cza sie
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Ty siąc le cia, ale i po tem, zmu sza nas do od ję cia od tej wiel ko ści jej
po wierzch ni – 10x10, czy li 100 łok ci kwa dra to wych, co zmniej sza
tę po wierzch nię z 5000 do 4900 łok ci kwa dra to wych. Mno żąc to
na stęp nie przez klu czo wą licz bę 10, któ ra mię dzy in ny mi ozna -
cza ludz ką zu peł ność, otrzy mu je my 4900x10=49 000 łok ci kwa -
dra to wych, co da je nam okres od roz po czę cia przy go to wy wa nia
zie mi (1 Moj. 1:3) aż do jej udo sko na le nia przez dzie ło kla sy Bo -
że go Chry stu sa w paź dzier ni ku 2874. 

(31) Po tych uwa gach ogól nych na te mat nie któ rych za ry -
sów licz bo wych, obej mu ją cych pew ne za ry sy chro no lo gicz ne
ukry te w Przy byt ku, obec nie po da ne zo sta ną pew ne szcze gó -
ły do ty czą ce ukry tych w nim za ry sów licz bo wych. Szcze gó ły te
za czy na ją się od za słon, przy czym za sło ny dzie dziń ca czę ścio -
wo zo sta ły już przed sta wio ne, a po zo sta łe zo sta ną przed sta wio -
ne póź niej. Wszy scy pra cu ją cy przy an ty ty picz nym Przy byt ku
pra co wa li nad an ty ty picz ny mi lnia ny mi Za sło na mi – Ko ścio łem
(Gło wa i Cia ło) ja ko no wy mi stwo rze nia mi (zro bi li wszy scy
mi strzo wie Przy by tek z dzie się ciu za słon z bi sio ru – w.8) w za -
kre sie wier no ści (nie bie ska pur pu ra), kró lew sko ści (czer wo -
na pur pu ra) i ofiar za grzech (kar ma zyn), wpla ta jąc w Ko ściół
Bo skie przy mio ty mą dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści
(che ru bi ny; Ezech. 1), któ re przez sług praw dy bar dzo zręcz nie
zo sta ły wple cio ne w cha rak ter Ko ścio ła (ro bo ta mi ster na). Te -
raz po ka że my pew ne sym bo le ukry te w wy mia rach za słon
z lnu. Każ da z dzie się ciu lnia nych za słon mia ła 28 łok ci dłu go -
ści (w.9), co wszyst kim dzie się ciu da wa ło w su mie 280 łok ci
dłu go ści; 280 łok ci (280x25=7000) to 7000 ca li, co sym bo li zu je,
że przy koń cu 7000 lat (od paź dzier ni ka 4127 r. p.n.e. do paź -
dzier ni ka 2874 r. n.e.) Chry stus pod nie sie lu dzi za sta nu upad -
ku, wy ni ka ją ce go z prze kleń stwa, do ludz kiej do sko na ło ści.
Tych dzie sięć lnia nych za słon by ło ze sta wio nych w dwóch
kom ple tach po 5 w każ dym (w.10). Dłu gość tych pię ciu wy no -
si ła 140 łok ci, co da je (140x25=3500) 3500 ca li i ob ra zu je to, iż je -
den kom plet sym bo li zo wał okres od upad ku w paź dzier ni ku
4127 r. p.n.e. do paź dzier ni ka 627 r. p.n.e., gdy na stał ostat ni ju -
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bi le usz, i że 140 łok ci dru gie go kom ple tu (3500 ca li) sym bo li zo -
wa ło okres od po cząt ku ostat nie go ju bi le uszu do paź dzier ni ka
2874, kie dy to za pa nu je do sko na łość. To, że w ten spo sób po ka -
za na jest ludz ka do sko na łość, za wie ra się tak że w licz bie 10
(dzie sięć za słon), któ ra jest licz bą do sko na ło ści dla na tur niż -
szych od Bo skiej. Każ da z lnia nych za słon mia ła 4 łok cie sze ro -
ko ści, co dzie się ciu z nich da wa ło 40 łok ci sze ro ko ści, a 40 łok -
ci (40x25) to 1000 ca li, przez co za sło ny sym bo li zu ją, że Chry stus
bę dzie bło go sła wił ro dzaj ludz ki w okre sie ty sią ca lat. 

(32) Ko ściół (Gło wa i Cia ło) jest ukry ty w tych za sło nach
w in ny spo sób. Każ da lnia na za sło na mia ła 28 łok ci dłu go ści
i 4 łok cie sze ro ko ści (w.9). Su ma tych wy mia rów to 32 łok cie.
W na stę pu ją cy spo sób za sto suj my do tej su my klu czo we licz by
Przy byt ku, a stwier dzi my, że wska zu ją one na Chry stu sa ja ko
skła da ją ce go się ze 144 000 człon ków: 32x18x10x5x5=144 000. Ta
sa ma praw da jest ukry ta w każ dej z dzie się ciu lnia nych za słon
(w.8,10). Za tem praw da ta jest w nich ukry ta dzie sięć ra zy, i dla -
te go na sze mu na stęp ne mu punk to wi nada my nu mer (11). Każ -
da z za słon z ko ziej sier ści mia ła 30 łok ci dłu go ści i 4 łok cie sze -
ro ko ści (w.15). Po wierzch nia każ dej z nich (30x4) rów na by ła 120
łok ci kwa dra to wych. Za sło na zło żo na na dzie dziń cu (26:9),
w po ło wie wi docz na, a w po ło wie nie wi docz na, mia ła (10x4) 40
łok ci kwa dra to wych. Su ma tych dwóch po wierzch ni to (120+40)
160 łok ci kwa dra to wych. (11) Uży wa jąc wo bec tej su my klu -
czo wych liczb Przy byt ku, otrzy mu je my: 160x18x10x5=144 000,
co po now nie wska zu je na Chry stu sa, skła da ją ce go się ze 144 000
człon ków. Każ da z po zo sta łych za słon z ko ziej sier ści (w.16) za -
wie ra w so bie tę sa mą praw dę, po nie waż wszyst kie z je de na stu
ma ją te sa me wy mia ry (w.15). Dzie sięć za słon z sier ści ko ziej
w każ dym przy pad ku by ły o 2 łok cie dłuż sze niż le żą ce pod ni -
mi za sło ny lnia ne (2x4 [łok cie sze ro ko ści] x10 [za słon] =80);
80x18x10x10=144 000. Łok cie kwa dra to we (10x2+10x2=40)
w oby dwu czę ściach zło żo nej je de na stej za sło ny z ko ziej sier ści,
któ rej część wi docz na by ła na dzie dziń cu, a część w świąt ni cy,
za wie ra ją praw dę, że Chry stus skła da się ze 144 000 człon ków:
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40x18x10x10x10:5=144 000; 60 łok ci kwa dra to wych (2x30=60)
w po ło wie je de na stej zło żo nej za sło ny z sier ści ko ziej, do da ne
do przed chwi lą wspo mnia nych 80 łok ci kwa dra to wych =140
łok ci kwa dra to wych, co da je: 140x18=2520, sym bol dłu go ści lat
cza sów po gan. Czę ści (10x30x4=1200 łok ci kwa dra to wych) dzie -
się ciu za słon z sier ści ko ziej, któ re po kry wa ły te wy ko na ne z bi -
sio ru, do da ne do łok ci kwa dra to wych do wol nej po ło wy je de na -
stej za sło ny (30x2=60 łok ci kwa dra to wych), da ją 1260 łok ci kwa -
dra to wych, co dla każ dej po ło wy jest sym bo lem okre su dep ta -
nia Ko ścio ła: 539-1799. A za tem w za sło nach tych do tych czas 23
ra zy stwier dzi li śmy, że Chry stus skła da się ze 144 000 człon -
ków i że okres Bo skie go pla nu obej mu je 7000 lat, a te 7000 lat
dzie li się do kład nie na pół – jed na po ło wa przed ostat nim ty picz -
nym ju bi le uszem ob cho dzo nym przez Izra el, a dru ga po ostat -
nim ty picz nym ju bi le uszu ob cho dzo nym przez Izra el. W każ dej
z dzie się ciu lnia nych za słon stwier dzi li śmy, że Ty siąc le cie to
okres 1000 lat ja ko czas do sko na le nia przez Chry stu sa ludz ko -
ści, któ rej do sko na łość w wy ni ku dzie ła Chry stu sa jest po ka za -
na w każ dej z dzie się ciu lnia nych za słon. Za uwa ży li śmy po -
nad to, że w za sło nach z sier ści ko ziej kla sa Chry stu sa jest
na dwa na ście spo so bów przed sta wio na ja ko skła da ją ca się ze
144 000 człon ków. Oprócz te go raz po ka za ny jest okres 2520 lat,
a dwa ra zy 1260 lat. 

(33) Lecz to nie wszyst ko! We wszyst kich za sło nach i na -
kry ciach ze skór Przy byt ku do strze ga my re pre zen ta cję imie -
nia Je ho wy, być mo że po praw nie wy ma wia ne go ja ko Jah we.
He braj skie sa mo gło ski (jak my je uwa ża my) nie ma ją war to -
ści licz bo wych, na to miast po sia da ją je spół gło ski. Spół gło ski
imie nia Bo ga to: Yod, He, Vav, He. Ich war to ści licz bo we są na -
stę pu ją ce: Yod=10, He=5, Vav=6, He=5. W za sło nach i na -
kry ciach ze skór znaj du je my na stę pu ją cy spo sób za pi sa nia
przez Bo ga Swe go imie nia ja ko Ar chi tek ta Przy byt ku: Za słon
lnia nych by ło 10 (Yod); za sło ny z ko ziej sier ści by ły po dzie lo -
ne na dwie gru py – jed na mia ła 5 za słon (He), a dru ga 6 (Vav)
za słon. Oprócz nich by ły jesz cze dwa na kry cia ze skór i trzy
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in ne za sło ny: na kry cia ze skór ba ra nich i bor su czych, o któ -
rych nie jest po wie dzia ne, by by ły po dzie lo ne na czę ści (w.19),
co da wa ło w su mie tyl ko dwa na kry cia; da lej, ja ko trze cia,
by ła za sło na dzie dziń ca, ja ko czwar ta – pierw sza za sło na i ja -
ko pią ta – dru ga za sło na, co w su mie da wa ło pięć (He) na kryć
i za słon. W ten spo sób w tych pię ciu ro dza jach za słon i dwóch
na kry ciach ze skór Bóg za pi sał Swe imię Jah we (Je ho wa) ja ko
Ar chi tek ta Przy byt ku. Imię Je ho wy po ja wia się jesz cze w in -
ny spo sób w za sło nach lnia nych i przy kry wa ją cych je za sło -
nach z ko ziej sier ści, je śli na róż ne spo so by po łą czy my ich
licz by oraz dłu go ści przy kry wa ją cych za słon z sier ści ko ziej.
Tak więc z każ dej by ło po 10 (10=Yod). Je śli dłu gość w łok -
ciach każ dej przy kry wa ją cej za sło ny z ko ziej sier ści do da my
do ich ilo ści i ilo ści za słon lnia nych (30+10+10=50) i po dzie -
li my tę su mę przez ilość któ rej kol wiek z nich (10), ilo raz (50:10)
wy no si 5 (He). Je śli po mno ży my dłu gość za słon z sier ści ko -
ziej przez licz bę jej na kryć (30x10=300), a na stęp nie wiel kość
tę po dzie li my przez su mę ich dłu go ści oraz ilość ich i le żą cych
pod ni mi za słon z lnu (30+10+10=50), otrzy ma my 300:50,
czy li 6 (Vav). Je śli po mno ży my ilość na kryć z sier ści ko ziej
przez ilość za słon lnia nych (10x10=100), a na stęp nie wiel kość
tę po dzie li my przez ich su mę (10+10=20), otrzy ma my 5 (He).
Trze ci spo sób od szu ka nia imie nia Je ho wy w 10 za sło nach na -
kry wa ją cych jest na stę pu ją cy: Każ da z nich (30x25 ca li =750)
ma 750 ca li dłu go ści. Dzie sięć z nich (10x750=7500) ma dłu gość
7500 ca li. 7500 po dzie lo ne przez licz bę klu czo wą 5=1500,
a 1500=10 (Yod) x5 (He) x6 (Vav) x5 (He). Tak że ogól na ilość
za słon wska zu je na Je go imię: 10 bi sio ro wych; 11 z ko ziej sier -
ści; 1 ba ra nia; 1 bor su cza; 1 na dzie dziń cu; 1 pierw sza za sło -
na; 1 dru ga za sło na, co w su mie da je 26 i co rów ne jest 10 (Yod)
+5 (He) +6 (Vav) +5 (He). O po przed nim punk cie moż na by
mó wić ja ko o po da ją cym imię Bo ga pięć ra zy w licz bie 7500.
W ten spo sób Bóg na dzie więć spo so bów za pi sał Swe imię
w za sło nach. Pę tli ce i ha czy ki ma ją ukry te w so bie trzy licz by
klu czo we Przy byt ku. Wła śnie te go po win ni śmy się po nich
spo dzie wać, po nie waż są ele men ta mi łą czą cy mi i ja ko ta kie
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win ny łą czyć nas z kwe stia mi zwią za ny mi z od kry wa niem
ta jem nic Przy byt ku. W dzie się ciu za sło nach z bi sio ru by ło 900
pę tlic i 450 ha czy ków (w.11-13), a w dzie się ciu za sło nach z ko -
ziej sier ści tak że 900 pę tlic i 450 ha czy ków (w.17,18). W su mie
da ją one (900+450+900+450) 2700. Za sło na z ko ziej sier ści,
któ ra by ła po dwo jo na na prze dzie Przy byt ku, nie li czy się tu -
taj, po nie waż nie przy kry wa ła ona żad nej z za słon lnia nych;
w czę ści wi docz nej od dzie dziń ca słu ży ła ja ko re pre zen ta cja
uspra wie dli wie nia tym cza so we go, a w czę ści wi docz nej
od świąt ni cy – uspra wie dli wie nia oży wio ne go, któ re funk -
cjo no wa ło ja ko czę ścio we przy kry cie mar twej wo li (pierw sza
za sło na), a nie no we go stwo rze nia, i dla te go nie jest uzna wa -
ne za przy kry cie Ko ścio ła (dzie sięć za słon z bi sio ru). Lecz
w licz bie 2700 Bóg w na stę pu ją cy spo sób ukrył klu czo we licz -
by Przy byt ku: 2700=18x10x5x3. Do wo dzi to, iż by ły trzy klu -
czo we licz by (18, 10 i 5), uży wa ne do po ka za nia trzech (3)
spraw: Chry stu sa, Ty siąc le cia i imie nia Bo ga. Wi dzi my więc,
że Bóg ukrył nie któ re ze Swych ta jem nic w za sło nach i na kry -
ciach ze skó ry. Do dat ko we uwa gi oprócz tych przed sta wio -
nych tu taj zo sta ną po da ne przy za sło nie dzie dziń ca, gdy bę -
dzie my ba dać 2 Moj. 38:9-20. 

(34) Prze cho dzi my te raz do roz wa ża nia w.20-38 – de sek,
słu pów Przy byt ku, drą gów i ich ak ce so riów. Ich ty picz ne zna -
cze nie wy ja śni li śmy w E 8, s.68 (45)-77 (52), tak więc nie po wta -
rza jąc tych wy ja śnień tu taj, od sy ła my do nich na szych czy tel -
ni ków. Tu taj wska że my na trzy ukry te ta jem ni ce za war te
w de skach, słu pach Przy byt ku, drą gach i ich ak ce so riach.
Po po łu dnio wej stro nie Przy byt ku by ło 20 de sek i po pół noc -
nej stro nie 20 de sek (w.23,25). Łą cząc te 20 de sek po każ dej
z tych dwóch stron z klu czo wy mi licz ba mi Przy byt ku, dla
każ dej stro ny otrzy mu je my: 20x18x10x10x10x10:(5x5)=144
000. Tak więc tu taj ta ta jem ni ca – że Chry stus skła da się ze 144
000 człon ków – jest ukry ta dwa ra zy. Li cząc oby dwie prze -
rżnię te na pół de ski w oby dwu za chod nich ro gach, by ło tak -
że 20 peł nych de sek na le żą cych do świąt ni cy naj święt szej; al bo
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łą cząc 2/3 czę ści de ski w każ dym ro gu wschod nim oraz 1/3 de ski
w każ dym ro gu za chod nim, ma my rów no war tość 20 de sek
w świąt ni cy naj święt szej. Za tem 20x18x10x10x10x10:(5x5)=144
000, czy li ta sa ma ukry ta ta jem ni ca, któ rą wy ka za li śmy w po -
przed nim punk cie, i to dwa ra zy, jak su ge ru ją to dwa spo so -
by otrzy ma nia 20 de sek. Jak to wła śnie po ka za li śmy, licz ba de -
sek w za chod niej ścia nie świąt ni cy naj święt szej wy no si ła
8 (w.27,30). Wią żąc ich ilość – 8, z dwo ma licz ba mi klu czo wy -
mi, otrzy mu je my: 8x18x10x10x10=144 000. Jest to tak że po ka -
za ne w każ dej z po je dyn czych de sek, po nie waż ob wód każ -
dej de ski (10+10+1 ½ +1 ½ =23) wy no si 23 łok cie. Do da ne
do licz by łok ci kwa dra to wych w jej po wierzch ni (10x1 ½=15
łok ci kwa dra to wych), da je 38. Od 38 odej mij my licz bę klu czo -
wą 18 (38-18=20). Na stęp nie za sto suj my ta kie oto licz by klu -
czo we: 20x18x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Tak jest za każ dym
ra zem w każ dej z 48 de sek. Po dob nie łok cie kwa dra to we tych
48 de sek (48x15=720), po mno żo ne przez ilość czo pów (2)
w każ dej de sce, da ją 1440. Sto su jąc do te go licz bę klu czo wą 10
otrzy mu je my: 1440x10x10=144 000. Ze sta wie nie ra zem dwóch
de sek prze rżnię tych na pół od gó ry do do łu sym bo li zu je to, że
każ da z nich re pre zen to wa ła księ gę Bi blii, tzn. ta w ro gu po -
łu dnio wo -za chod nim, któ ra znaj do wa ła się po tej stro nie,
gdzie stał słup re pre zen tu ją cy Księ gę Ob ja wie nia, na prze -
ciw ko środ ka de ski re pre zen tu ją cej 4 Moj że szo wą, jest ty -
pem 5 Moj że szo wej; na to miast ta w pół noc no -za chod nim
ro gu za chod niej ścia ny, któ ra znaj do wa ła się po tej stro nie,
gdzie stał słup re pre zen tu ją cy List do Ży dów, na prze ciw ko
środ ka de ski re pre zen tu ją cej 2 Moj że szo wą, jest ty pem
3 Moj że szo wej (w.28,29). 

(35) We dług w.24, 26 i 30 każ da de ska mia ła dwie pod staw -
ki, a więc 20 de sek mia ło 40 pod sta wek. Sto su jąc do tej wiel -
ko ści na sze trzy licz by klu czo we, otrzy mu je my: 40x18x10x
10x10:5=144 000, co tak że w ukry ty spo sób ujaw nia, że Chry -
stus miał się skła dać ze 144 000 człon ków. Sym bo li ka ta wy stę -
pu je oczy wi ście trzy ra zy, gdyż – jak wy ka za no po wy żej
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– po stro nie po łu dnio wej by ło 20 de sek, 20 po pół noc nej
i w su mie 20 peł nych de sek po trzech stro nach świąt ni cy naj -
święt szej, z któ rych każ da mia ła dwie pod staw ki. Każ da
z 8 de sek po stro nie za chod niej, tak jak wszyst kie in ne de ski,
mia ła dwie pod staw ki, a za tem w su mie 16. Sto su jąc do tych
16 na sze trzy licz by klu czo we ma my: 16x18x10x10x5=144 000
– zno wu ta sa ma praw da ukry ta w Przy byt ku. Dru ga za sło -
na wspie ra ła się na czte rech słu pach, z któ rych każ dy miał
pod staw kę (w.35,36). Te słu py mia ły za tem czte ry pod staw ki.
Jak po przed nio, za sto suj my do licz by 4 na sze licz by klu czo we:
4x18x10x10x10x10:5=144 000. Wy nik ten po ja wia się dwa ra -
zy, po nie waż słu pów, tak jak i pod sta wek, by ło 4. Ta sa ma
uwa ga, jak w po przed nich ra zach, ma tak że za sto so wa nie tu -
taj co do po ka za nej licz by człon ków kla sy Chry stu sa. Pierw -
sza za sło na mia ła pięć słu pów i pięć pod sta wek (w.38). Zwróć -
my uwa gę na na stę pu ją cy wy nik za sto so wa nia na szych liczb
klu czo wych do licz by 5: 5x18x10x10x10x10x10x10:(5x 5x5x5)
=144 000. Po nie waż przy pierw szej za sło nie by ło pięć słu pów
i pięć pod sta wek, Bóg dwu krot nie ukrył myśl o licz bie człon -
ków kla sy Chry stu sa. Słu py ilu stru ją tę sa mą praw dę tak że
wspól nie: jest ich 9. Za sto suj my wo bec te go licz by klu czo we
10 i 5: 9x10x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Ten sam
wy nik osią gnie my sto su jąc tak że łącz ną ilość pod sta wek – 9.
W każ dej obi tej de ska mi stro nie Przy byt ku znaj do wał się
kom plet pię ciu drą gów (w.31,32). W każ dym przy pad ku drąg
środ ko wy biegł przez ca łą dłu gość ścia ny (w.33). Drą gi dol ne
i gór ne w każ dej z trzech ścian z de ska mi bie gły do po ło wy
dłu go ści każ dej ze ścian. Sto su jąc do pię ciu drą gów każ dej
z trzech ścian z de ska mi na sze klu czo we licz by, otrzy mu je my:
5x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000, czy li ten sam
sym bol co po przed nio od no śnie licz by człon ków Chry stu sa.
Dzie je się tak trzy ra zy, po ra zie w każ dej z trzech ścian. Jest
to tak że po ka za ne w łącz nej licz bie drą gów ra zem z łącz ną
licz bą de sek, któ re te drą gi przy trzy my wa ły; w su mie by ło
bo wiem 15 drą gów i 48 de sek, a 15x48=720. Sto su jąc na sze
licz by klu czo we, otrzy mu je my: 720x10x10x10:5=144 000. Ilu -
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stru je to też ilość krót kich drą gów (12): 12x12x10x10x10=144
000. Tak że 12x4 (ilość krót kich drą gów w każ dej stro nie) x
3 (ilość drą gów dłu gich) x10x10x10=144 000. Na wia sem mó -
wiąc, licz ba klu czo wa 18 jest po ka za na w łącz nej ilo ści słu pów
świąt ni cy i świąt ni cy naj święt szej oraz ich pod staw kach
(9x2=18), a tak że w ilo ści peł nych drą gów (3), po mno żo nej
przez licz bę drą gów o po ło wie dłu go ści (6), trak to wa nych jak
drą gi o peł nej dłu go ści (3x6=18). 

(36) Z wer se tów 21,23,25,27 i 28 do wia du je my się, że dłu -
gość, wy so kość i sze ro kość Przy byt ku wy no si ła od po wied -
nio: 30, 10 i 10 łok ci. Ich su ma to 50 łok ci. Sto su jąc do tej wiel -
ko ści na sze licz by klu czo we, znaj du je my ten sam wy nik, ja ki
czę sto był wcze śniej uzy ski wa ny co do licz by człon ków kla sy
Chry stu sa: 50x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Su ma
dłu go ści i wy so ko ści Przy byt ku to (30+10) 40 łok ci. Łą cząc ją
z na szy mi licz ba mi klu czo wy mi, otrzy mu je my: 40x18x10x10x
10:5=144 000. Ta sa ma su ma, 40, wy ni ka z do da nia dłu go ści
i sze ro ko ści Przy byt ku. Za tem wy ko rzy sta nie po przed nich
liczb w dru gi spo sób da je ten sam wy nik. Tak że wy so kość
i sze ro kość Przy byt ku, wy no szą ce po 10 łok ci, da ją w su mie 20
łok ci; sto su jąc na sze licz by klu czo we do cho dzi my do tej sa mej
ukry tej tu taj ta jem ni cy. Tak więc: 20x18x10x10x10x10:(5x5)=
144 000. Prze kąt na każ dej z dłu gich ścian Przy byt ku wy no si
31,6227766 łok ci, co – ja ko prze ciw pro sto kąt ną trój ką ta pro sto -
kąt ne go z bo ka mi dłu go ści 30 i 10 łok ci – uzy sku je się przez
pod nie sie nie do kwa dra tu oby dwu tych bo ków, a su ma ich
kwa dra tów rów na jest kwa dra to wi tej prze ciw pro sto kąt nej.
Prze kąt na krót kiej, za chod niej ścia ny Przy byt ku wy no si
14,1421356 łok ci, co uzy sku je się w ten sam spo sób, jak po -
przed nią prze ciw pro sto kąt ną, tu taj sto su jąc 10 łok ci dla każ -
de go bo ku. Je śli pierw sza z tych prze ciw pro sto kąt nych lub
prze kąt nych zo sta nie pod nie sio na do kwa dra tu, wy ni kiem
jest 1000 łok ci kwa dra to wych; a je śli zo sta nie pod nie sio na dru -
ga, wy ni kiem jest 200 łok ci kwa dra to wych. Ich su ma da je 1200
łok ci kwa dra to wych. 1200x1200:10=144 000, czy li zno wu ta sa -
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ma ukry ta sym bo li ka, po przed nio czę sto uzy ski wa na, a tu taj
za war ta w prze kąt nych Przy byt ku. Fakt ten zo stał po ka za ny
czte ro krot nie, ja ko że w Przy byt ku są czte ry dłu gie ścia ny,
uwa ża jąc za ta kie tak że su fit i pod ło gę. Przy by tek miał czte ry
kra wę dzie na swej dłu go ści – dwie na gó rze i dwie na do le
– każ da po 30 łok ci, któ re zsu mo wa ne ra zem, da ją wiel kość
120 łok ci. Sto su jąc licz bę klu czo wą 10 do kwa dra tu 120, otrzy -
mu je my: 120x120x10=144 000. Tą sa mą ta jem ni cą są te raz
czte ry kra wę dzie na dłu go ści Przy byt ku. 

(37) W Przy byt ku są tak że czte ry kra wę dzie na wy so ko ści,
każ da po 10 łok ci: dwie z przo du i dwie z ty łu. Ich su ma to 40
łok ci. Sto su jąc wo bec niej na sze licz by klu czo we, otrzy mu je -
my: 40x18x10x10x10:5=144 000. Ta sa ma ta jem ni ca, tym ra zem
jest ukry ta w tych czte rech kra wę dziach na wy so ko ści.
W Przy byt ku są tak że czte ry kra wę dzie na sze ro ko ści, każ da
po 10 łok ci: dwie z przo du u gó ry i u do łu i dwie z ty łu u gó -
ry i u do łu. Ich su ma to 40 łok ci. Sto su jąc wo bec niej na sze licz -
by klu czo we, do cho dzi my do tej sa mej ukry tej praw dy, tym
ra zem w kra wę dziach na sze ro ko ści Przy byt ku: 40x18x10x10x
10:5=144 000. Je śli do da my wszyst kie łok cie kra wę dzi dłu go -
ści, wy so ko ści i sze ro ko ści (4x30+4x10+4x10=120+40+40=
200), uzy ska my 200 łok ci. Sto su jąc do tych 200 łok ci na sze
licz by klu czo we, zno wu doj dzie my do tej sa mej ta jem ni cy,
tym ra zem ukry tej w su mie wszyst kich łok ci kra wę dzi dłu go -
ści, wy so ko ści i sze ro ko ści. Tak więc: 200x18x10x10x10:(5x5)=
144 000. W czte rech bo kach Przy byt ku jest osiem dłu gich prze -
kąt nych, li cząc za je go bo ki tak że su fit i pod ło gę, a każ dy z bo -
ków ma oczy wi ście dwie prze kąt ne. Je śli pod nie sie my do kwa -
dra tu dłu gą prze kąt ną, co jak za uwa ży li śmy wy żej, da je 1000
łok ci kwa dra to wych, i po mno ży my to przez 8 – ilość dłu gich
prze kąt nych (8x1000) – otrzy ma my 8000 łok ci kwa dra to wych
ja ko su mę kwa dra tów wszyst kich dłu gich prze kąt nych czte -
rech po wierzch ni Przy byt ku. Je śli po mno ży my te 8000 łok ci
kwa dra to wych przez głów ną licz bę klu czo wą Przy byt ku
(8000x18=144 000), zno wu ma my tę sa mą ta jem ni cę, tym ra -
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zem z su my kwa dra tów wszyst kich dłu gich prze kąt nych po -
wierzch ni Przy byt ku. Ta sa ma ta jem ni ca ukry ta jest w czte rech
krót kich prze kąt nych: dwóch z przo du i dwóch z ty łu Przy -
byt ku. Po wy żej za uwa ży li śmy, że kwa drat krót kiej prze kąt nej
wy no si 200 łok ci kwa dra to wych, co da ło by su mę wszyst kich
czte rech kwa dra tów rów ną 800 łok ci kwa dra to wych
(4x200=800). Sto su jąc do tej wiel ko ści dwie z na szych liczb
klu czo wych, otrzy ma my tę sa mą ta jem ni cę, ukry tą w krót kich
prze kąt nych. Tak więc: 800x18x10=144 000. 

(38) Pan za dbał rów nież o to, by tę sa mą ta jem ni cę ukryć
w dłu go ści ob wo du Przy byt ku. Dłu gość je go ob wo du to 80
łok ci, na co skła da ją się dwie ścia ny po 30 łok ci każ da oraz je -
go przód i tył, każ de po 10 łok ci (30+30+10+10=80). Sto su jąc
do tych 80 łok ci dwie z na szych liczb klu czo wych, otrzy mu je -
my: 80x18x10x10=144 000. W ten spo sób ta sa ma ta jem ni ca jest
ukry ta w dłu go ści ob wo du Przy byt ku. Ta sa ma ukry ta ta jem -
ni ca tkwi w ob wo dzie w po przek Przy byt ku. Je go ob wód po -
przecz ny wy no sił 40 łok ci, po nie waż wy so kość każ dej ścia ny
wy no si ła po 10 łok ci, a za rów no su fit, jak i pod ło ga mia ły
po 10 łok ci (10+10+10+10=40). Sto su jąc do te go na sze trzy
licz by klu czo we, od kry wa my tę ta jem ni cę ukry tą w po przecz -
nym ob wo dzie Przy byt ku: 40x18x10x10x10:5=144 000. Bóg
w jesz cze in ny spo sób za warł tę ta jem ni cę w wy mia rach Przy -
byt ku. Po wierzch nia każ dej z je go czte rech dłu gich płasz -
czyzn wy no si (30x10=300) 300 łok ci kwa dra to wych. Po -
wierzch nia je go czte rech dłu gich płasz czyzn wy nie sie 4 x 300
łok ci kwa dra to wych, czy li 1200 łok ci kwa dra to wych. Sto su jąc
licz bę klu czo wą 10 do kwa dra tu 1200 łok ci, otrzy ma my 144
000. Tak więc: 1200x1200=1 440 000, co po dzie lo ne przez 10
da je 144 000. W ten spo sób Bóg po dał nam tę ta jem ni cę ukry -
tą w po wierzch ni pod ło gi, su fi tu i dwóch dłu gich bo ków Przy -
byt ku. Po dał nam tę ta jem ni cę jesz cze w szes na sty spo sób, tj.
w po wierzch ni ścian oby dwu koń ców Przy byt ku. Po wierzch -
nia każ dej z nich to 100 łok ci kwa dra to wych, po nie waż każ -
da z tych ścian ma 10 łok ci wy so ko ści i 10 łok ci sze ro ko ści. Tak
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więc 10x10=100. Su ma po wierzch ni oby dwu ścian wy no si ła
(2x100) 200 łok ci kwa dra to wych. Sto su jąc do tych 200 łok ci
kwa dra to wych na sze licz by klu czo we, uzy sku je my 144 000.
Tak więc: 200x18x10x10x10:(5x5)=144 000. Za tem w koń co -
wych ścia nach Przy byt ku Bóg za warł praw dę, że kla sa Chry -
stu sa bę dzie skła dać się z 144 000 człon ków. Moż na to do -
strzec w 4 prze kąt nych bry ły; tak że z su my prze kąt nych
(4 koń co wych, 8 na dłu go ści i 4 prze kąt nych bry ły, czy li 16):
16x18x10x10x5=144 000. Praw da ta zo sta ła za war ta w wy mia -
rach Przy byt ku co naj mniej 19 ra zy. 

(39) Lecz w Przy byt ku ja ko ca ło ści by ły i in ne sym bo le,
z któ rych dzie więć wska zy wa ło na Ty siąc le cie, a pięć na Bo skie
imię. Po wy żej za uwa ży li śmy, że kwa drat dłu giej prze kąt nej
(31,6227766x31,6227766=1000) wy no sił 1000 łok ci kwa dra to -
wych, wska zu jąc na 1000 lat. Stwier dzi li śmy, że ta ka dłu ga
prze kąt na wy stę pu je osiem ra zy: po dwa ra zy w da chu, pod ło -
dze i każ dej ze ścian bocz nych. Za tem przez dłu gie prze kąt ne
Przy byt ku Bóg osiem ra zy po ka zał, że Ty siąc le cie bę dzie trwać
1000 lat. Kwa drat dłu go ści Przy byt ku (30x30=900) wy no si 900
łok ci kwa dra to wych; kwa drat wy so ko ści (10x10) 100 łok ci kwa -
dra to wych; su ma 900 i 100 to 1000. Po nie waż sze ro kość by ła ta -
ka sa ma jak wy so kość, su ma kwa dra tów dłu go ści i sze ro ko ści
to tak że 1000. Dłu gość Przy byt ku w ca lach (30x25) to 750 ca li.
Wy so kość w ca lach (10x25) to 250 ca li. Su ma tych dwóch wiel -
ko ści (750+250) da je 1000. Po nie waż sze ro kość by ła ta ka sa ma
jak wy so kość, su ma dłu go ści i sze ro ko ści w ca lach tak że wy no -
si 1000 ca li. Ob wód po przecz ny, jak za uwa ży li śmy po wy żej, to
40 łok ci, co po za mia nie na ca le (40x25) da je 1000 ca li. Za uwa -
ży li śmy tak że, że po wierzch nia każ dej ścia ny koń co wej (10x10)
wy no si ła 100 łok ci kwa dra to wych. Sto su jąc do tej po wierzch ni
licz bę klu czo wą 10, po now nie otrzy mu je my (100x10) 1000. To
sa mo do ty czy każ de go koń ca, a tak że ob wo du cał ko wi te go:
4x30 (dłu gość) +4x10 (ob wód jed ne go koń ca) +4x10 (ob wód
dru gie go koń ca) =200, co po prze mno że niu przez licz bę klu czo -
wą 5 rów na się 1000. W ten spo sób Bóg w Przy byt ku ja ko ca ło -

515P r z y b y t e k  W i e k u  E w a n g e l i i



ści na dzie więć spo so bów wska zu je, iż Ty siąc le cie jest okre sem
1000 lat. Obec nie wy ka że my, że Bóg pięć ra zy wska zał na fakt,
że to On jest Ar chi tek tem Przy byt ku. Wcze śniej przy to czy li śmy
czte ry spół gło ski skła da ją ce się na imię Bo ga: Yod (10), He (5),
Vav (6) i He (5). Przy by tek miał 10 łok ci wy so ko ści =Yod. Su -
ma je go dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści po dzie lo na przez wy -
so kość rów na się 5=He. Tak więc: 30+10+10=50, a 50:10=5=He.
Je go dłu gość po mno żo na przez wy so kość (30x10) to 300. A 300
po dzie lo ne przez su mę je go dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści
(30+10+10= 50) da je nam 6. A więc: 300:50=6=Vav. Wy so kość
po mno żo na przez sze ro kość (10x10=100), a ilo czyn ten (100)
po dzie lo ny przez su mę wy so ko ści i sze ro ko ści (10+10=20) da -
je nam ilo raz 5. Tak więc: 100:20=5=He. W ten spo sób otrzy ma -
li śmy imię Bo ga: JHVH. Lecz moż na to tak że uzy skać na trzy in -
ne spo so by. Za uważ my, że przy otrzy my wa niu pierw sze go
He dzie li li śmy su mę dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści (30+10+
10=50) przez wy so kość (10); lecz dzie le nia tej su my moż na tak -
że do ko nać przez sze ro kość (10), któ ra rów na jest wy so ko ści.
Zmia na ta, przy za sto so wa niu tych sa mych me tod otrzy ma nia
po zo sta łych trzech li ter, da je nam dru gi spo sób od kry cia imie -
nia Bo ga w Przy byt ku ja ko ca ło ści. Za uważ my tak że, że
przy do cho dze niu do li te ry Vav (6) dzie li li śmy ilo czyn dłu go -
ści i wy so ko ści (30x10=300) przez su mę dłu go ści, wy so ko ści
i sze ro ko ści (30+10+10=50), gdyż 300:50=6. Po nie waż jed nak
sze ro kość jest ta ka sa ma jak wy so kość (10 łok ci), mo gli śmy ten
ilo czyn dłu go ści i sze ro ko ści (30x10=300) po dzie lić przez su mę
dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści (30+10+10=50), i w ten spo -
sób otrzy mać ilo raz 6=Vav. Po dob nie przez zmia nę nazw, lecz
nie wiel ko ści wy mia rów w czwar tej po wyż szej ope ra cji, otrzy -
ma my He (5). Zmia na ta, przy za sto so wa niu tych sa mych po -
zo sta łych trzech ze sta wów liczb co po przed nio, bę dzie trze cim
spo so bem doj ścia w Przy byt ku ja ko ca ło ści do imie nia Bo ga. Po -
nad to, przez uży cie dru gie go spo so bu wy kry cia pierw sze go
He i dru gie go spo so bu wy kry cia Vav (6) otrzy mu je my jesz cze
czwar ty spo sób doj ścia do imie nia Bo ga w Przy byt ku ja ko ca -
ło ści. Tak że sześć bo ków Przy byt ku da je nam Vav. Po wią za nie
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z po zo sta ły mi spo so ba mi uzy ska nia po zo sta łych trzech li ter
imie nia Bo ga to ko lej ny spo sób od na le zie nia w Przy byt ku ja ko
ca ło ści imie nia Bo ga, czy li w su mie na pięć spo so bów. 

(40) Przed sta wi my te raz pew ne rze czy ukry te w pierw szej
i dru giej za sło nie (w.35,37). Naj pierw po ka że my, w ja ki spo sób
Bóg wska zał na Chry stu sa w tych dwóch za sło nach – pierw szej,
bę dą cej ty pem śmier ci wo li kla sy Chry stu sa, a dru giej – śmier -
ci jej cia ła. Za sło ny te mia ły 10 łok ci wy so ko ści i 10 łok ci sze ro -
ko ści. Su ma wy so ko ści i sze ro ko ści to 20 łok ci. Sto su jąc do wiel -
ko ści dru giej za sło ny na sze licz by klu czo we, otrzy mu je my:
20x18x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Sto su jąc je do su my wy so ko -
ści i sze ro ko ści pierw szej za sło ny, otrzy ma my te sa me wy ni ki, po -
nie waż oby dwie mia ły ta kie sa me roz mia ry. Su ma dwóch wy so -
ko ści każ dej za sło ny – 20 łok ci – dro gą tej sa mej ope ra cji po -
now nie dwa ra zy da je te sa me wy ni ki. Su ma dwóch sze ro ko ści
każ dej za sło ny – 20 łok ci – dro gą tej sa mej ope ra cji dwu krot nie
da je te sa me wy ni ki. W oby dwu za sło nach by ły czte ry li nie wy -
so ko ści (4x10=40). Sto su jąc do 40 na sze licz by klu czo we, ma my:
40x18x10x 10x10:5=144 000. Czte ry li nie sze ro ko ści w oby dwu za -
sło nach, pod da ne tej sa mej ope ra cji, zno wu da dzą nam ten sam
wy nik. Ob wód pierw szej za sło ny (10+10+10+10=40) wy no sił
40 łok ci. Pod da ny tej sa mej ope ra cji, da je ta ki sam wy nik. To sa -
mo do ty czy ob wo du dru giej za sło ny. Su ma ob wo dów oby dwu
za słon (40+40) to 80 łok ci. Pod da jąc tę wiel kość dzia ła niu na szych
liczb klu czo wych 18 i 10 otrzy ma my: 80x18x10x 10=144 000. Su -
ma po wierzch ni oby dwu za słon (2x10x10)=200 łok ci kwa dra to -
wych. Pod da jąc to dzia ła niu na szych liczb klu czo wych, ma my:
200x18x10x10x10:(5x5)=144 000. W sa mej dru giej za sło nie jest
po ka za ne, że po wierzch nia zwró co na do świąt ni cy naj święt szej
wy no si ła (10x10) 100 łok ci kwa dra to wych. Po wierzch nia zwró -
co na w stro nę świąt ni cy to ko lej ne 100 łok ci kwa dra to wych, su -
ma to 200 łok ci kwa dra to wych, a 200x40 (ob wód za sło ny:
4x10)=8000. 8000x18 (licz ba klu czo wa)=144 000. To sa mo wy stę -
pu je w pierw szej za sło nie. I tak na wie le spo so bów kla sa Chry -
stu sa jest po ka za na w tych dwóch za sło nach ja ko skła da ją ca się
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z 144 000 człon ków. W związ ku z oby dwo ma za sło na mi na sześć
spo so bów po ka za ne jest Ty siąc le cie ja ko okres 1000 lat, w cza sie
któ rych Chry stus bę dzie bło go sła wił świat: (1) Po wierzch nia
pierw szej za sło ny (10x10)=100 łok ci kwa dra to wych. Sto su jąc
wo bec te go licz bę klu czo wą 10 ma my: 100x10=1000. (2) Dru ga
za sło na ma ta kie sa me wy mia ry i ta sa ma ope ra cja da je ten sam
wy nik. (3) Su ma po wierzch ni oby dwu za słon (100+100)=200.
Pod da na licz bie klu czo wej 5 pro wa dzi do na stę pu ją ce go wy ni -
ku: 200x5=1000. (4) Jak wy ka za no wy żej, ob wód pierw szej za sło -
ny wy no sił 40 łok ci, co da je (40x25) 1000 ca li. (5) Ob wód dru giej
za sło ny, ta ki sam jak pierw szej, pod da ny tej sa mej ope ra cji da je
ten sam wy nik. (6) Każ da z czte rech prze kąt nych oby dwu za słon
ma 14,1421356 łok ci dłu go ści, cze go kwa drat wy no si 200. Su ma
ich kwa dra tów da je 800 łok ci kwa dra to wych, co po do da niu po -
wierzch ni za słon (100+100) da je 1000. 

(41) W za sło nach Bóg za warł Swe imię na czte ry spo so by: (1)
W pierw szej za sło nie wy so kość wy no si 10 łok ci: 10=Yod. Ilo -
czyn jej wy so ko ści i sze ro ko ści (100) po dzie lo ny przez ich su mę
(20) to 5=He. Su ma jej trzech bo ków (dwóch wy so ko ści i jed nej
sze ro ko ści) nie sty ka ją cych się z pod ło gą (10+10+10)= 30. Su ma
ta po mno żo na przez su mę wy so ko ści i sze ro ko ści (10+10=20)
i po dzie lo na przez po wierzch nię pierw szej za sło ny (10x10=100)
da je 6=Vav. Tak więc: 30x20=600, a 600:100=6. W koń cu ilo czyn
wy so ko ści i sze ro ko ści (10x10=100), po dzie lo ny przez su mę wy -
so ko ści i sze ro ko ści (10+10=20), da je ilo raz 5=He. Tak więc:
100:20=5. Za tem te czte ry ele men ty po da ją nam he braj skie licz -
by, bę dą ce spół gło ska mi imie nia Je ho wy, któ re go na szy mi od -
po wied ni ka mi są JHVH. (2) Dru ga za sło na, o ta kich sa mych
wy mia rach co pierw sza, pod da na tym sa mym czte rem ope ra -
cjom co pierw sza, pro wa dzi do tych sa mych czte rech wy ni ków.
Jest to tak że po ka za ne jesz cze dwu krot nie – po jed nym ra zie
w każ dej za sło nie: Głów ny wy miar każ dej z nich to 10 (Yod); ilo -
czyn wy so ko ści i sze ro ko ści każ dej z nich (10x10=100), po dzie -
lo ny przez su mę każ dej z nich (10+10=20)=5 (He). Po nie waż
każ da by ła do syć gru ba, mia ła 6 (Vav) po wierzch ni (2 bo ki
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i 4 grzbie ty). Ob wód każ dej z nich (4x10=40) plus wy so kość
(10), po dzie lo ne przez sze ro kość każ dej z nich (10), to 5 (He). Tak
więc w oby dwu za sło nach zna leź li śmy 12 spo so bów po ka za nia
fak tu, iż Ma lucz kie Stad ko bę dzie skła dać się z 144 000 człon ków,
6 spo so bów po ka za nia Ty siąc le cia ja ko okre su 1000 lat, w któ rym
Ma lucz kie Stad ko bę dzie bło go sła wić świat, oraz 6 spo so bów
ukry cia przez Bo ga w za sło nach Swe go imie nia – w su mie 24, co
jest wie lo krot no ścią 12, licz by Ma lucz kie go Stad ka. 

(42) Z roz mia ru de sek po da nych w wer se tach 20-23; 27-30,
szcze gól nie tych w świąt ni cy naj święt szej, do my śla my się wy -
mia rów Przy byt ku ja ko ca ło ści oraz świąt ni cy i świąt ni cy naj -
święt szej, co bę dzie my obec nie roz wa żać. Fakt, że po pół noc -
nej i po łu dnio wej stro nie świąt ni cy naj święt szej by ło rów no
po 6 2/3  de ski do wo dzi, iż te dwie ścia ny mia ły po 10 łok ci dłu -
go ści. Fakt, że po za chod niej stro nie by ło 6 peł nych de sek,
a w każ dym ro gu za chod niej stro ny świąt ni cy naj święt szej
jed na trze cia na stęp nej (sze ro ko ści pół łok cia), do wo dzi, że
tak że i ona mia ła 10 łok ci sze ro ko ści. A za tem świąt ni ca naj -
święt sza by ła do kład nym sze ścia nem, któ re go każ da ze ścian
mia ła 10 łok ci kwa dra to wych. Po nie waż te dwie de ski na roż -
ne by ły prze cię te na pół od gó ry do do łu, każ da z tych po łó -
wek mia ła ¾ łok cia sze ro ko ści, a po nie waż czę ści tych po łó -
wek o sze ro ko ści ¾ łok cia, któ re by ły wi docz ne w świąt ni cy
naj święt szej, w każ dym przy pad ku mia ły pół łok cia sze ro ko -
ści – te ich czę ści, któ re koń czy ły się rów no z pół noc ny mi
i po łu dnio wy mi de ska mi na roż ny mi, mu sia ły mieć 1/4 łok cia
sze ro ko ści, co po twier dza fakt, że 48 de sek Przy byt ku mia ło 1/4
łok cia, tzn. 6 1/4 ca la gru bo ści. Słu py w świąt ni cy naj święt szej,
by ły usta wio ne przy de skach naj da lej wy su nię tych na wschód
w pół noc nej i po łu dnio wej ścia nie świąt ni cy naj święt szej, sty -
ka ły się z ni mi dla uzy ska nia wła ści wej wiel ko ści tak, aby
w świąt ni cy naj święt szej by ło 2/3 , a w świąt ni cy 1/3  de ski. 13 1/3
de ski w pół noc nej i 13 1/3  de ski w po łu dnio wej ścia nie świąt -
ni cy do wo dzi, że świąt ni ca mia ła 20 łok ci dłu go ści; sko ro jej
sze ro kość by ła ta ka sa ma, jak sze ro kość świąt ni cy naj święt szej,
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mia ła ona 10 łok ci. Od tej chwi li za miast uwag o „do sto so wy -
wa niu”, „pod da wa niu”, „sto so wa niu” itp. róż nych war to ści
do liczb klu czo wych bę dzie my po ka zy wać to przez ope ra cje.
Po ka że my te raz nie któ re z ta jem nic, ja kie Bóg ukrył w świąt -
ni cy co do 144 000 ja ko licz by człon ków kla sy Chry stu sa, Ty -
siąc le cia ja ko okre su 1000 lat bło go sła wie nia świa ta przez
Chry stu sa oraz imie nia Je ho wy, wska zu ją ce go na Ar chi tek ta
Przy byt ku: (1) Dłu gość świąt ni cy wy no si ła 20 łok ci;
20x18x10x10x10x10:(5x5)=144 000. (2) Su ma jej dłu go ści, wy -
so ko ści i sze ro ko ści to 40 łok ci (20+10+10=40).
40x18x10x10x10:5=144 000. (3) Prze kąt na każ de go dłu gie go jej
bo ku mia ła 22,36068 łok cia dłu go ści. Jak wie my, kwa drat prze -
ciw pro sto kąt nej trój ką ta pro sto kąt ne go rów ny jest su mie kwa -
dra tów po zo sta łych dwóch bo ków. Mu si my pod nieść do kwa -
dra tu dłu gość świąt ni cy i do dać do nie go kwa drat jej wy so ko -
ści lub sze ro ko ści, na stęp nie wy cią gnąć pier wia stek kwa dra -
to wy z tej wiel ko ści, co da nam prze kąt ne czte rech dłu gich
płasz czyzn, tzn. ścia ny pół noc nej, po łu dnio wej, su fi tu i pod -
ło gi (20x20=400; a 10x10=100; ich su ma to 500, z cze go pier -
wia stek kwa dra to wy wy no si 22,36068). Kwa drat prze kąt nej
wy no si za tem 500; 500x18x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000.
Po nie waż każ da z płasz czyzn po sia da dwie prze kąt ne, osiem
z nich po ka zu je to sa mo osiem ra zy. A za tem na stęp ny punkt
to nu mer (11).

(43) (11) Koń co we prze kąt ne mia ły po 14,1421356 łok cia, uzy -
ska ne w ten sam spo sób, jak wy ka za no w punk cie (3). Kwa drat
tej prze kąt nej wy no si 200; 200x18x10x10x10:(5x5)=144 000. Po nie -
waż świąt ni ca mia ła dwa koń ce, a każ dy z nich dwie prze kąt ne,
ta jem ni ca ta jest tu taj ukry ta na czte ry spo so by. Na sze mu na stęp -
ne mu punk to wi nada my za tem nu mer (15). (15) Jak za uwa ży li -
śmy w punk cie (3), kwa drat każ dej prze kąt nej dłu gie go bo ku wy -
no sił 500 łok ci kwa dra to wych, a po nie waż jest ich osiem, su ma
kwa dra tów wszyst kich z nich da je 4000 łok ci kwa dra to wych
(8x500=4000); 4000x18x10:5=144 000. (16) Sko ro kwa drat każ -
dej z koń co wych prze kąt nych wy no si 200 łok ci kwa dra to wych
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[zob. (11)] i sko ro są czte ry ta kie prze kąt ne, otrzy mu je my (4x200)
800 łok ci kwa dra to wych ja ko ich su mę; 800x18x10=144 000. (17)
Kwa drat każ dej z czte rech prze kąt nych bry ły świąt ni cy rów -
na się 600, co – ja ko prze ciw pro sto kąt na trój ką ta pro sto kąt ne go
– jest su mą kwa dra tu bocz nej prze kąt nej oraz kwa dra tu wy so -
ko ści, dwóch krót kich bo ków te go trój ką ta pro sto kąt ne go, i rów -
na się 500+100=600, cze go pier wiast kiem kwa dra to wym jest
24,4949. Jest osiem dłu gich bocz nych prze kąt nych, czte ry koń co -
we, krót kie prze kąt ne i czte ry peł ne prze kąt ne bry ły świąt ni cy.
Pier wia stek kwa dra to wy z 500, kwa dra tu każ dej dłu giej prze kąt -
nej bocz nej [zob. (3)], to 22,36068, a pier wia stek kwa dra to wy
z 200, kwa dra tu każ dej prze kąt nej koń co wej, wy no si 14,1421356.
Po nie waż jest osiem prze kąt nych bocz nych, czte ry koń co we
i czte ry prze kąt ne bry ły – su ma kwa dra tów ośmiu prze kąt nych
bocz nych rów na się 4000 (8x500); su ma kwa dra tów czte rech
prze kąt nych koń co wych rów na się 800 (4x200), a su ma kwa dra -
tów czte rech prze kąt nych bry ły (4x600)=2400; su ma kwa dra -
tów wszyst kich 16 prze kąt nych (4000+800+2400)=7200 łok ci
kwa dra to wych. 7200x10x10:5=144 000. (18) Po wierzch nia ścia ny
bocz nej, pod ło gi lub su fi tu (20x10) wy no si ła 200 łok ci kwa dra to -
wych; 200x18x10x10x10:(5x5)=144 000. Po nie waż jest to po -
wierzch nia oby dwu ścian bocz nych, su fi tu i pod ło gi – ta jem ni -
ca ta po ja wia się czte ry ra zy. Za tem nasz na stęp ny punkt bę dzie
miał nu mer (22). (22) Su ma oby dwu po wierzch ni bocz nych, su -
fi tu i pod ło gi wy no si ła (4x200) 800 łok ci kwa dra to wych [zob.(18)];
800x18x10=144 000. (23) Su ma li nii dłu go ści oby dwu dłu gich bo -
ków, su fi tu i pod ło gi li czy (4x20) 80 łok ci; 80x18x10x10=144 000.
(24) Weź my su mę kwa dra tów wszyst kich li nii dłu go ści
(4x20x20=1600), li nii wy so ko ści (4x10x10=400), li nii sze ro ko ści
(4x10x10=400), czte rech prze kąt nych bocz nych (8x500=4000)
oraz czte rech prze kąt nych koń co wych (4x200=800) – a su ma ta
wy nie sie 7200 łok ci kwa dra to wych. Tak więc: 1600+400+400
+4000 800=7200. A 7200x10x10:5=144 000. (25) Ob wód dłu go ści
świąt ni cy (20+10+20+10) wy no sił 60 łok ci. Gdy by śmy dłu gość
tę wzię li ja ko bok kwa dra tu, kwa drat ten miał by (60x60) 3600 łok -
ci kwa dra to wych. A 3600x10x10x10:(5x5)=144 000. (26) Po przecz -
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ny ob wód świąt ni cy (10+10+10+10) wy no sił 40 łok ci; 40x18x10
x10x10:5=144 000. (27) Gdy by śmy dłu gość ob wo du po przecz ne -
go wzię li za bok kwa dra tu, kwa drat ten (40x40= 1600) miał by
1600 łok ci kwa dra to wych. A 1600x18x5 =144 000. (28) Je śli weź -
mie my su mę ob wo dów oby dwu bo ków (60+ 60=120) i uzna my
ją za bok kwa dra tu, otrzy ma my (120x120=14 400) 14 400 łok ci
kwa dra to wych. 14 400x10=144 000. (29) Je śli do da my ob wo dy
oby dwu ścian koń co wych (40+40), otrzy ma my 80 łok ci.
80x18x10x10=144 000. (30) Ob ję tość świąt ni cy (20x10x10) wy no -
si ła 2000 łok ci sze ścien nych. 2000x18x10 x10:(5x5)=144 000. Tak
więc w bry le świąt ni cy co naj mniej 30 ra zy wi dzi my fakt po ka -
za nia przez Bo ga 144 000 człon ków kla sy Chry stu sa. 

(44) Zba da my te raz nie któ re sym bo licz ne za ry sy świąt ni cy,
któ re przy po mo cy liczb klu czo wych, a tak że bez nich, skry wa -
ją myśl (obec nie ob ja wio ną), że Ty siąc le cie ja ko okres ty sią ca lat
bę dzie cza sem bło go sła wie nia świa ta przez Chry stu sa ja ko Na -
miest ni ka Bo ga. Naj pierw po ka że my kil ka za ry sów uzy ska -
nych bez sto so wa nia liczb klu czo wych. (1) Su ma dłu go ści oby -
dwu ścian bocz nych (20+20) wy no si ła 40 łok ci. 40 łok ci to 1000
ca li (40x25=1000). (2) Wy stę pu je to dwu krot nie – po raz dru gi
w su fi cie i pod ło dze. (3) Su ma wy so ko ści oby dwu za słon
(10+10=20) oraz dłu go ści su fi tu (20) to 40 łok ci lub 1000 ca li
(40x25=1000). (4) To sa mo do ty czy su my tych dwóch wy so ko -
ści oraz dłu go ści li nii pod ło gi, (5) a tak że su my oby dwu sze ro -
ko ści koń co wych oraz dłu go ści każ de go dłu gie go bo ku. Wy stę -
pu je to więc czte ry ra zy, co jak do tąd da je 8 punk tów uzy ska -
nych bez sto so wa nia liczb klu czo wych, po twier dza ją cych fakt,
iż Chry stus bę dzie w Ty siąc le ciu bło go sła wił świat. Po ka że my
jed nak jesz cze sie dem ta kich za ry sów. (9) Bok po łu dnio wy li -
czył 20 łok ci lub 500 ca li dłu go ści (20x25=500). Bok pół noc ny był
ta ki sam, a 500+500=1000. (10) To sa mo moż na po wie dzieć
o su mie dłu go ści su fi tu i pod ło gi. (11) Wy so kość wy no si ła 10
łok ci lub 250 ca li (10x25=250); każ de dwa z czte rech od cin ków
da ją 500 ca li; sze ro kość wy no si ła 10 łok ci lub 250 ca li
(10x25=250), a 250+500+250=1000. Wy stę pu je to dwa ra zy,
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za tem nasz na stęp ny punkt otrzy mu je nu mer (13). (13) Su ma
wszyst kich po wierzch ni świąt ni cy da je 1000 łok ci kwa dra to -
wych. Tak więc: po wierzch nia każ dej (20x10=200) z jej czte rech
płasz czyzn bocz nych wy no si 4x200=800 łok ci kwa dra to wych,
a każ dy (10x10=100) z jej dwóch koń ców ma 100x2=200 łok ci
kwa dra to wych. Su ma oby dwu tych wiel ko ści łok ci kwa dra to -
wych da je 1000. (14) Su ma kwa dra tów oby dwu prze kąt nych
do wol nej z dwóch dłu gich ścian, su fi tu lub pod ło gi wy no si
1000 (500+500; zob. punkt (3) przy koń cu ak. 42). Po nie waż
jest osiem ta kich prze kąt nych, Bóg w tym za ry sie czte ry ra zy zo -
bra zo wał te 1000 lat. Za tem nasz na stęp ny punkt to (18). Ta sa -
ma praw da jest po twier dzo na przez wy mia ry świąt ni cy i licz -
by klu czo we: (18) pięć (licz ba klu czo wa) ra zy kwa drat dłu go ści
do wol nej prze kąt nej ścian koń co wych wy no si 1000. Kwa drat
każ dej z tych prze kąt nych to 200 [zob. ak. 43 (11)]. 5x200=1000.
Po wta rza się to czte ry ra zy; nasz na stęp ny punkt to (22). 

(45) (22) Po przecz ny ob wód świąt ni cy (4x10) wy no sił 40
łok ci. Ob wód po dłuż ny (20+10+20+10) 60 łok ci. Su ma oby -
dwu tych ob wo dów to (40+60) 100 łok ci. 100x10 (licz ba klu czo -
wa) = 1000. (23) Po wierzch nia każ dej z dwóch dłu gich ścian,
su fi tu i pod ło gi świąt ni cy wy no si 200 łok ci kwa dra to wych
(20x10=200). 200x5 (licz ba klu czo wa)=1000. Po nie waż jest tak
w przy pad ku każ dej z czte rech po wierzch ni, nasz na stęp ny
punkt to (27). (27) Po wierzch nia każ dej z koń co wych ścian
świąt ni cy ma 100 łok ci kwa dra to wych (10x10=100); 100x10=1000.
Po nie waż do ty czy to oby dwu koń ców, da je to co naj mniej 28
spo so bów, ja ki mi świąt ni ca sym bo li zu je fakt bło go sła wie nia
świa ta w Ty siąc le ciu przez Chry stu sa. Imię Je ho wy zo sta ło
wpi sa ne w świąt ni cę na kil ka spo so bów: (1) Ob wód po dłuż -
ny wy no si 1500 ca li (60x25=1500); 1500 = 10 (Yod) x5 (He) x6
(Vav) x5 (He). (2) Imię Bo ga – Je ho wa – za war te jest w głów -
nych wy mia rach świąt ni cy. Tak więc: wy so kość świąt ni cy wy -
no si ła 10 (Yod) łok ci. Ilo czyn jej wy so ko ści i sze ro ko ści
(10x10=100), po dzie lo ny przez dłu gość (100:20), to 5 (He). Su -
ma kwa dra tów dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści (20x20+10x10
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+10x10=400+100+100=600), po dzie lo na przez kwa drat sze -
ro ko ści lub wy so ko ści (600:100=6), da je nam 6 (Vav). Dłu gość
po mno żo na przez wy so kość lub sze ro kość i po dzie lo na przez
su mę dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści [(20x10) 200:(20+10+10)
40=5] da je nam 5 (He). W pro ce sie znaj do wa nia imie nia Je ho -
wy ist nie je dru gi spo sób zna le zie nia Vav i He. He uzy sku je się
przez al ter na tyw ne uży cie wy so ko ści i sze ro ko ści, na to miast
Vav (6) po cho dzi od su my po wierzch ni świąt ni cy, któ rych
by ło sześć. W wy ni ku te go jest pięć spo so bów do szu ka nia się
w świąt ni cy imie nia Je ho wy – (3), (4) i (5). A za tem w sym bo -
li ce świąt ni cy 30 ra zy zna leź li śmy 144 000, 28 ra zy Ty siąc le cie
i 5 ra zy imię Je ho wy ja ko Ar chi tek ta. Da je to 30+28+5=63
(=9x7, co jest wie lo krot no ścią sied miu, Bo skiej licz by) przy -
pad ki sym bo li ki w wy mia rach świąt ni cy. 

(46) W roz wa ża niu 2 Moj. 36 po zo sta je jesz cze zba da nie
prawd ukry tych w wy mia rach świąt ni cy naj święt szej. Jak wie -
my, świąt ni ca naj święt sza by ła do kład nym sze ścia nem, któ re -
go dłu gość, wy so kość i sze ro kość li czy ły po 10 łok ci: (1) Jej sześć
po wierzch ni by ło za tem ogra ni czo nych 12 li nia mi, a każ da mia -
ła ta ką sa mą dłu gość – 10 łok ci; 12x10=120; 120x120x10=144 000.
(2) Każ da z jej sze ściu po wierzch ni mia ła dwie prze kąt ne
– w su mie 12, a każ da z nich li czy ła 14,1421356 łok cia.
12x12x10x10x10=144 000. (3) Je śli do da my jej do wol ne dwa
wy mia ry (wy so kość – 10; dłu gość – 10 lub sze ro kość – 10), su -
ma wy nie sie 20 łok ci; 20x18x10x10x10:(5x5)=144 000. Są trzy
spo so by za sto so wa nia tych wy mia rów – dłu go ści i wy so ko ści,
dłu go ści i sze ro ko ści oraz wy so ko ści i sze ro ko ści, co da ta ki
sam wy nik jak w (3). A za tem nasz na stęp ny punkt to (6). (6) Jak
za uwa ży li śmy, każ da z 12 prze kąt nych po wierzch ni świąt ni cy
naj święt szej mia ła 14,1421356 łok cia, cze go kwa drat wy no si 200
łok ci kwa dra to wych; 200x18x10x10x10:(5x5)=144 000. 12 prze -
kąt nych da je nam ten wy nik dwa na ście ra zy; tak więc na stęp -
ny punkt to nu mer (18). (18) Po nie waż su ma kwa dra tów licz -
by 10 oraz każ dej bocz nej prze kąt nej świąt ni cy naj święt szej
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da je nam kwa drat prze kąt nej bry ły, prze kąt na bry ły oka zu je się
za tem wy no sić 17,32051 [10x10 (100)+14,1421356x14,1421356
(200)=300, cze go pier wia stek kwa dra to wy wy no si 17,32051].
W świąt ni cy naj święt szej są czte ry ta kie prze kąt ne bry ły;
4x300=1200 łok ci kwa dra to wych. 1200x1200:10=144 000. (19)
Każ dy z jej ob wo dów wy no sił 40 łok ci. 40x18x10x10x10:5=144
000. Po nie waż w sze ścia nie są trzy ob wo dy, na stęp ny punkt no -
si nu mer (22). (22) W opar ciu o ten sam fakt, że ob wód wy no si
40 łok ci, trzy ob wo dy da ją: 3x40=120; 120x120x10=144 000. (23)
Je śli do da my do wol ne dwa z tych ob wo dów, otrzy ma my 80
łok ci (40+40=80); 80x18x10x10=144 000. Po nie waż są ta kie trzy
moż li we su my ob wo dów, nasz ko lej ny nu mer to (26). Do kład -
ny sze ścian, świąt ni ca naj święt sza, re pre zen tu je Chry stu sa, któ -
ry jest po ka za ny w Obj. 21:16 ja ko do kład ny sze ścian o wy so -
ko ści, dłu go ści i sze ro ko ści od po wied nio 12 000 łok ci. W każ -
dym do kład nym sze ścia nie jest 12 li nii, kra wę dzi. Za kła da jąc,
że każ da z 12 li nii świąt ni cy naj święt szej re pre zen tu je 12 000, jak
jest to w sym bo licz nym sze ścia nie No we go Je ru za lem z Obj.
21:16; por.7:4-8, otrzy mu je my 12x12 000=144 000. 

(47) Te raz za sta no wi my się nad sym bo la mi świąt ni cy naj -
święt szej co do bło go sła wie nia świa ta przez Chry stu sa w cza -
sie Ty siąc le cia: (1) Każ dy z jej trzech ob wo dów ma 40 łok ci, co
sta no wi 1000 ca li (40x25=1000). Po nie waż wy stę pu je to trzy
ra zy, nasz na stęp ny punkt otrzy mu je nu mer (4). (4) Każ dy
z sze ściu ob wo dów sze ściu bo ków świąt ni cy naj święt szej li czy
40 łok ci (10+10+10+10=40) lub (40x25) 1000 ca li. Po nie waż
wy stę pu je to sześć ra zy, nasz na stęp ny punkt to (10). (10) Po -
wierzch nia każ dej z jej sze ściu ścian wy no si 100 łok ci kwa dra -
to wych (10x10). 100x10=1000. Po nie waż ma to miej sce sześć ra -
zy, nasz na stęp ny punkt to (16). (16) Ob ję tość świąt ni cy naj -
święt szej (10x10x10) wy no si 1000 łok ci sze ścien nych. (17) Kwa -
drat każ dej prze kąt nej jej sze ściu ścian to 200; 200x5=1000. Po -
nie waż wy stę pu je to 12 ra zy, na szym na stęp nym punk tem bę -
dzie (29). (29) Do da nie do wol nych dwóch głów nych wy mia rów

525P r z y b y t e k  W i e k u  E w a n g e l i i



(dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści) (10+10) da je 20 łok ci.
20x10x5=1000. Ma to miej sce trzy ra zy, co w su mie da je 31
punk tów. Ja ko Ar chi tekt tej bu dow li Bóg wpi sał Swe imię Je ho -
wa w świąt ni cę naj święt szą, co mo że my za uwa żyć w róż nych
za sto so wa niach jej dłu go ści, wy so ko ści i sze ro ko ści: (1) Dłu -
gość wy no si 10 łok ci (Yod). Ilo czyn jej dłu go ści i wy so ko ści
(10x10=100) po dzie lo ny przez su mę dłu go ści i wy so ko ści
(10+10=20) = 5 (He). Su ma wy so ko ści, dłu go ści i sze ro ko ści
(30), po mno żo na przez su mę wy so ko ści i sze ro ko ści
(10+10=20) i po dzie lo na przez ilo czyn wy so ko ści i sze ro ko ści
(10x10=100), da je nam (30x20:100) 6 (Vav). A ilo czyn dłu go ści
i sze ro ko ści (10x10=100), po dzie lo ny przez su mę wy so ko ści
i sze ro ko ści (10+10=20), da je nam (100:20) 5 (He). By upro ścić
rze czy, niech dłu gość bę dzie wy ra żo na li te rą L, wy so kość – li -
te rą H, a sze ro kość – li te rą W. W dru giej ope ra cji dla punk tu (1)
mo że my do ko nać czte rech przy pad ków pod sta wie nia:
LxH:(L+H). W po łą cze niu z trze ma po zo sta ły mi ope ra cja mi,
przy po mo cy któ rych uzy ska li śmy (1), da to nam czte ry in ne
spo so by od na le zie nia imie nia Je ho wy. Pierw szy z nich to:
LxW:(L+H)=5 (He); dru gi: HxW:(L+H)=5 (He); trze ci:
HxW:(H+W)=5 (He); czwar ty: LxW:(L+W)=5 (He). To spra -
wia, że nasz na stęp ny punkt ma nu mer (6). Jak moż na za uwa -
żyć, czwar ta, ostat nia ope ra cja punk tu (1), to LxW:(L+W)=5.
Dla te go przy pad ku mo że my tak że do ko nać na stę pu ją ce go
pod sta wie nia: (6) LxH (10x10=100):(H+W)(10+10=20)=5.
A po tem (7): LxH:(L+W)=5. Po dob nie (8): HxW:(L+W)=5.
Tych sie dem ope ra cji nie po wta rza tych sa mych kom bi na cji.
W świąt ni cy naj święt szej jest więc 26 sym bo li kla sy Chry stu sa
ja ko skła da ją cej się ze 144 000 człon ków, 31 sym bo li Ty siąc le cia
ja ko okre su 1000 lat bło go sła wie nia ludz ko ści przez Chry stu sa
i 8 przy pad ków uka za nia imie nia Bo ga – w su mie 65. 

(48) Przej dzie my obec nie do ba da nia 2 Moj. 37. Jak moż -
na za uwa żyć, je dy nie nasz Pan (Be sa le el) i człon ko wie
gwiezd ni (Acho liab) pra co wa li nad an ty ty picz ny mi sprzę ta mi
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i ich ak ce so ria mi dla Przy byt ku i Dzie dziń ca (2 Moj. 37:1-
38:23). Je zus, człon ko wie gwiezd ni, ich szcze gól ni i in ni po -
moc ni cy pra co wa li tak że nad in ny mi za ry sa mi Przy byt ku
i Dzie dziń ca, szcze gól nie nad an ty ty picz ny mi za sło na mi i na -
kry cia mi. Wy ra ża jąc to ina czej, wszyst kie waż niej sze rze czy
zo sta ły wy ko na ne wy łącz nie przez Je zu sa i człon ków gwiezd -
nych, na to miast przy mniej waż nych rze czach po ma ga li tak -
że in ni, choć Je zus i człon ko wie gwiezd ni zaj mo wa li się głów -
ny mi ele men ta mi tych mniej waż nych spraw (36:8-38).
Na pod sta wie fak tu, że ubła gal nia i jej che ru bi ny re pre zen tu -
ją Bo ga w Je go przy mio tach spra wie dli wo ści, mo cy i mi ło ści,
a skrzy nia ar ki – kla sę Chry stu sa po za za sło ną, a tak że dla te -
go, że Bóg i Je go przy mio ty ist nia ły za wsze i że to Bóg wzbu -
dza kla sę Chry stu sa w Bo skiej na tu rze – wnio sku je my, że bu -
do wa nie ar ki przez Be sa le ela i Acho lia ba nie jest ty pem Je zu -
sa i człon ków gwiezd nych, stwa rza ją cych Bo ga w Je go spra -
wie dli wo ści, mo cy i mi ło ści i wzbu dza ją cych Gło wę i Cia ło
do Bo skiej na tu ry, lecz jest ty pem na po da wa nie przez nich
od no śnych na uk na te mat Bo ga w ta kich przy mio tach oraz
kla sy Chry stu sa po za za sło ną, pod czas gdy two rze nie przez
nich po zo sta łych an ty ty picz nych sprzę tów i ich przy na leż -
no ści ozna cza roz wi ja nie przez nich ich an ty ty pów oraz
przed sta wia nie od no śnych na uk. Moż na tak że do dać, że
drew no uży te do two rze nia róż nych sprzę tów nie jest ty picz -
ne. Typ krył się w zło tych lub mie dzia nych po wło kach,
a drew no sto so wa no z pew no ścią w ce lu zmniej sze nia wa gi
po szcze gól nych sprzę tów (w.2). Po nie waż pier ście nie i drąż -
ki zo sta ły już wy ja śnio ne w an ty ty pie, nie ma po trze by po wta -
rzać te go wszę dzie tam, gdzie póź niej jesz cze się one po ja wia -
ją. Zwróć my te raz uwa gę na spo sób, w ja ki Pan po ka zał w ar -
ce kla sę Chry stu sa ja ko skła da ją cą się ze 144 000 człon ków, Ty -
siąc le cie ja ko 1000 lat, w cza sie któ re go Chry stus bę dzie bło go -
sła wił ro dzaj ludz ki, oraz imię Bo ga. 

(49) Dłu gość ar ki wy no si ła 2½ łok cia (w.1) lub (2½x25) 62½
ca la: (1) 2,5x18x10x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5x5)=144 000. (2)
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62,5x18x10x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5x5x5x5)=144 000. (3)
Dłu gi ob wód wy no sił 8 łok ci (2½ +1½ +2½ +1½=8) lub (8x25)
200 ca li; 8x18x10x10x10=144 000. (4) 200x18x10x10x10:(5x5) =
144.000. Jest to opar te na wy mia rach dłu go ści u gó ry i do łu
oraz dwóch wy so ko ściach; mie rze nie wzdłuż czte rech bo ków
da je te sa me war to ści: 8 łok ci lub 200 ca li. Stąd uzy sku je my
dwa ko lej ne punk ty: (5) i (6). (7) Ob wo dy dwóch dłu gich ścian
bocz nych (2½ +1½ +2½ +1½=8; dla oby dwu =16) to 16 łok -
ci. Ob wód każ de go koń ca (4x1½) to 6 łok ci; stąd dla dwóch
koń ców otrzy mu je my 12 łok ci. Ob wód do łu (2½ +1½ +2½
+1½) to 8 łok ci. Su ma ob wo dów (16+12+8)=36 łok ci. Jest tak
z punk tu wi dze nia otwar tej skrzy ni, dla te go w da nych tych nie
jest uwzględ nio ny ob wód gó ry; 36x10x10x10x10x10:(5x5)=144
000. (8) Z punk tu wi dze nia skrzy ni bez dna od no śny ob wód
tak że wy nie sie 36 łok ci, a wła śnie po da ne licz by da dzą nam ko -
lej ny sym bol. (9) Kwa drat koń co wej prze kąt nej (kwa drat każ -
de go z dwóch krót kich bo ków roz pa try wa ne go trój ką ta pro sto -
kąt ne go to 1,5x1,5, czy li 2,25, a su ma kwa dra tów je go oby dwu
krót kich bo ków to 2,25+2,25=4,5) wy no si 4,5 łok cia kwa dra to -
we go, co jest kwa dra tem prze kąt nej każ de go koń ca, ja ko że
prze kąt na ta ka to prze ciw pro sto kąt na trój ką ta pro sto kąt ne go.
W oby dwu koń cach ar ki są czte ry prze kąt ne, stąd 4x4,5=18
– głów na licz ba klu czo wa; 18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5)=144
000. (10) Ob wód każ dej dłu giej ścia ny bocz nej ar ki wy no si
8 łok ci (2½ +1½ +2½ +1½ =8) lub 200 ca li. 200x18x10x10
x10:(5x5)=144 000. Do ty czy to tak że ob wo dów po zo sta łych
trzech bo ków; dla te go nasz ko lej ny punkt to (14). (14) Po ło wa
ob wo du któ re go kol wiek z czte rech dłu gich bo ków ar ki to (2½
+ 1½) 4 łok cie. 4x18x10x10x10x10:5=144 000. Jest tak dwa ra zy
w każ dym z czte rech dłu gich bo ków; dla te go nasz ko lej ny
punkt to (22). (22) Krót ki ob wód to 4x1½ czy li 6 łok ci, cze go
kwa drat (6x6) wy no si 36 łok ci kwa dra to wych; 36x10x10x10x10
x10:(5x5)=144 000. Ten krót ki ob wód wy stę pu je w oby dwu
koń cach, co da je punk ty (23) i (24). 
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(50) Te raz wy ka że my, w ja ki spo sób ar ka sym bo li zu je to,
że w Ty siąc le ciu Chry stus bę dzie bło go sła wić świat: (1) Jak po -
ka za no wy żej, dłu gi ob wód wy no sił 8 łok ci, czy li 200 ca li;
200x5=1000. Jest tak dwa ra zy, co po ka za no w po przed nim
aka pi cie. (3) Jak wi dać z po wyż sze go, po ło wa każ de go dłu gie -
go ob wo du to 4 łok cie lub 100 ca li; 100x10=1000. W czte rech
dłu gich ob wo dach jest tak osiem ra zy, a za tem w ar ce jest co
naj mniej 10 ele men tów sym bo li zu ją cych fakt bło go sła wie nia
świa ta w Ty siąc le ciu przez Chry stu sa. Wy mia ry ar ki w sto sun -
ku do wy mia rów świąt ni cy naj święt szej po zwa la ją od na leźć
imię Bo ga – Je ho wa – w kom bi na cjach tych ze sta wów wy -
mia rów: (a) przez po mno że nie dłu go ści ar ki przez dłu gość
świąt ni cy naj święt szej (2 ½ x10) otrzy mu je my 25 łok ci kwa dra -
to wych; (b) przez po mno że nie sze ro ko ści ar ki przez sze ro -
kość świąt ni cy naj święt szej (1 ½ x10) otrzy mu je my 15 łok ci
kwa dra to wych; (c) przez po mno że nie wy so ko ści ar ki przez
wy so kość świąt ni cy naj święt szej (1 ½ x10) otrzy mu je my 15
łok ci kwa dra to wych. Sto su jąc ko lej no li te ry a, b i c za miast
tych trzech ze sta wów ope ra cji po da nych w łok ciach, tak jak
po ka za no wy żej, oraz ko rzy sta jąc w nie któ rych wy pad kach
z su my liczb klu czo wych 10 i 5, otrzy mu je my: (1) a -b (25-
15)=10 (Yod); b+c -a (15+15-25)=5 (He); b+c:5 ([15+15]:5)=6
(Vav); a:5 (25:5)=5 (He). Jak wi dać, wy ni ki w ope ra cjach za sto -
so wa nych w a, b i c to trzy z czte rech bo ków każ de go z czte -
rech ob wo dów ar ki, po mno żo ne ko lej no przez dłu gość, wy -
so kość i sze ro kość świąt ni cy naj święt szej. Lecz są jesz cze trzy
in ne dłu gie bo ki ar ki o tych sa mych wy mia rach, któ re przez
te sa me ob li cze nia tak że po zwa la ją nam od na leźć imię Je ho -
wy, po jed nym ra zie w każ dym z tych trzech bo ków. A za tem
imię Je ho wy wy stę pu je w ar ce 4 ra zy. Ar ka po sia da więc 38
przy pad ków sym bo li ki (24+10+4). 

(51) Po nie waż licz ne przy pad ki sym bo li ki ar ki (w.6-9) zo sta -
ły po da ne w aka pi tach (49) i (50), nie bę dą oma wia ne tu taj. Po -
zo sta łe an ty ty py ubła gal ni i jej che ru bi nów tak że zo sta ły już wy -
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ja śnio ne i nie bę dą tu taj po wta rza ne. Lecz ktoś mo że za py tać:
Skąd wie my, że che ru bi ni przed sta wia ją moc i mi łość? Na to py -
ta nie udzie li my na stę pu ją cej od po wie dzi: U Żyd. 9:5 są one na -
zwa ne che ru bi na mi chwa ły. Sło wo chwa ła, za sto so wa ne wo bec
Bo ga, zwy kle do ty czy Je go cha rak te ru (2 Kor. 3:18) mą dro ści,
mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści. Po nie waż Chry stus, któ ry jest
na szą Ubła gal nią (Rzym. 3:25), jest spra wie dli wo ścią Bo ga (Rzym.
3:22,25,26), tzn. spra wie dli wo ścią, ja ką Bóg dla nas za pew nił
– ubła gal nia re pre zen tu je Bo ską spra wie dli wość, co jest tak że
wi docz ne z fak tu kro pie nia na niej krwią po jed na nia. She ki nah
re pre zen tu je sa me go Bo ga, a świe cą ce z nie go świa tło Je go mą -
drość, przez któ rą On – an ty ty picz ny She ki nah – jest świa tłem
wszech świa ta. Ten pro ces eli mi na cji do wo dzi więc, że che ru bi -
ni przed sta wia ją Je go moc i mi łość. Zba da my te raz stół z chle ba -
mi po kład ny mi (w.10-16) w za kre sie, w ja kim do tych czas nie
zo stał omó wio ny. Wy mia ry sto łu po da ne w wer se cie 10 by ły
na stę pu ją ce: dłu gość – 2 łok cie; wy so kość – 1½ łok cia; sze ro kość
– 1 ło kieć. Dłu gość sto łu (2x25) to 50 ca li. (1) 50x18x10x10x10x10
x10:(5x5x5x5)=144 000. Dłu gość ta po ja wia się czte ry ra zy, dla te -
go nasz ko lej ny punkt ma nu mer (5). Je go sze ro kość w ca lach
(1x25) wy no si ła 25. (5) 25x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5x5)
=144 000. Sze ro kość ta wy stę pu je czte ry ra zy: dwa ra zy na gó -
rze i dwa ra zy na do le; tak więc na stęp ny punkt to (9). Gór -
na prze kąt na, jak wszyst kie po zo sta łe prze kąt ne sto łu, by ła prze -
ciw pro sto kąt ną trój ką ta pro sto kąt ne go, któ re go su ma kwa dra -
tów krót kich bo ków rów na jest kwa dra to wi prze ciw pro sto kąt nej,
i wy no si ła 2,2361 łok cia (2x2=4; 1x1=1; a 4+1=5; pier wia stek
kwa dra to wy z 5 to 2,2361). (9) 2,2361x2,2361 (5) x18x10x10x10x10
x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Miał on czte ry ta kie prze kąt ne,
wszyst kie tej sa mej dłu go ści. Dla te go na stęp ny punkt otrzy ma
nu mer (13). Kwa drat prze kąt nej ścia ny bocz nej [1 ½ x1 ½
(2,25)+2x2 (4)] to 6,25 łok ci kwa dra to wych, z cze go pier wia stek
kwa dra to wy wy no si 2,5 łok cia. Dzie sięć ra zy ta prze kąt na da je 25
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łok ci. (13) 25x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5x5)=144 000. Są
czte ry prze kąt ne; ko lej ny punkt to (17). 

(52) Ob wód sto łu (2+1+2+1=6) wy no si 6 łok ci. (17)
6x6x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Są dwa ta kie ob wo dy (gór -
ny i dol ny); za tem na stęp ny punkt to (19). Dłu gość ob wo du dłu -
giej ścia ny bocz nej z po mi nię ciem do łu (1½+2+1½) wy no si
5 łok ci; (19) 5x5x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000.
Wy stę pu je to dwa ra zy; stąd nasz ko lej ny nu mer to (21). (21)
Dłu gość ob wo du dłu gie go bo ku z po mi nię ciem gó ry pro wa dzi
do ta kie go sa me go wy ni ku i tak że wy stę pu je dwa ra zy; dla te -
go na stęp ny punkt to (23). Dłu gość ob wo du krót kie go bo ku
z po mi nię ciem do łu (1½+1+1½) to 4 łok cie. (23) 4x4x18x10x10x5
=144 000. Są ta kie dwa bo ki, i dla te go ko lej nym punk tem bę dzie
(25). (25) Po mi ja jąc gó rę, lecz uwzględ nia jąc dół, ob wód ten
jesz cze dwa ra zy da je nam ta kie sa me wy ni ki, co na stęp ne mu
punk to wi da je nu mer (27). Po wierzch nia gór na (2x1) to 2 łok -
cie kwa dra to we. (27) 2x18x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Po -
wierzch nia dol na jest ta ka sa ma jak gór na; ko rzy sta jąc z tej po -
wierzch ni, uzy ska my te sa me wy ni ki, i dla te go ko lej ny nu mer
to (29). Do daj my wszyst kie ob wo dy bocz ne z wy jąt kiem do łu
(dwa dłu gie bo ki, z któ rych każ dy – jak wi dać wy żej – miał
5 łok ci, da 2x5, czy li 10 łok ci; dwa krót kie bo ki, z któ rych każ -
dy – jak wi dać wy żej – miał 4 łok cie, da 2x4, czy li 8 łok ci),
a otrzy ma my: 10+8, czy li 18 łok ci – licz bę klu czo wą. (29)
18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5)=144 000. (30) Do daj my wszyst -
kie ob wo dy bocz ne, z wy jąt kiem gó ry, a otrzy ma my te sa me
wy ni ki i da ne co w punk cie (29). Wy mia ry li stwy sto łu za wie -
ra ją wie le sym bo li. Jej ob wód gór ny (2+1+2+1) wy no sił 6 łok -
ci. (31) 6x6x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. (32) To sa mo moż -
na po wie dzieć o ob wo dzie dol nym. Je go dwa dłu gie gór ne bo -
ki (2+2) mia ły 4 łok cie. (33) 4x4x18x10x10x5=144 000. (34) To sa -
mo moż na po wie dzieć o dwóch dłu gich bo kach dol nych. Krót -
kie bo ki gór ne (1+1) li czy ły 2 łok cie. (35) 2x18x10x10x10x10
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x10:(5x5)=144 000. (36) To sa mo do ty czy krót kich bo ków dol -
nych. Dłu gość jed ne go dłu gie go bo ku w ca lach (2x25) wy no si -
ła 50 ca li. (37) 50x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Jest
tak rów nież w dłu go ści trzech po zo sta łych dłu gich bo ków; dla -
te go na stęp ny punkt to (41). Je go dłu gość w jed nym z je go
dwóch krót kich bo ków w ca lach (1x25) wy no si ła 25 ca li. (41)
25x18x10x10x10x10x10x10: (5x5x5x5x5)=144 000. Ma to miej sce
czte ry ra zy – na gó rze i na do le oby dwu koń ców; tak więc ko -
lej ny punkt to (45). Ob wód wo kół bo ków, jak wi dać wy żej,
miał 6 łok ci; stąd su ma ob wo dów dwóch kra wę dzi – gór nej
i dol nej – li czy ła 12 łok ci. Za tem ob wód bocz ny oraz ob wo dy
tych dwóch kra wę dzi ma ją 18 łok ci, co jest licz bą klu czo wą. (45)
18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5)=144 000. I tak w sto le ma my 45
punk tów po twier dza ją cych, że Chry stus skła da się z 144 000
człon ków. Sym bo li zu je on tak że, iż w cza sie Ty siąc le cia Chry -
stus bę dzie bło go sła wił świat. Je go gór na dłu gość wy no si ła
2 łok cie. (1) 2x10x10x5=1000 lat łok cio wych. (2) Po nie waż dłu -
gość dol na by ła ta ka sa ma, w ta ki sam spo sób uzy sku je my ten
sam wy nik. (3) i (4) Dłu gość każ de go z dwóch bo ków sto łu da -
je ten sam wy nik. (5) Po wierzch nia (2x1) gór na sto łu li czy ła
2 łok cie kwa dra to we. A za tem po raz pią ty otrzy mu je my ten
sam re zul tat. (6) Po wierzch nia dol na sto łu by ła ta ka sa ma; stąd
w ten sam spo sób po raz szó sty otrzy mu je my ten sam wy nik.
Jak wi dać wy żej, je den z krót kich ob wo dów bocz nych, z po mi -
nię ciem do łu, miał 4 łok cie. (7) 4 łok cie to 100 ca li; 100x10=1000
lat w ca lach. (8) To sa mo do ty czy dru gie go dłu gie go ob wo du
z po mi nię ciem do łu. (9) i (10) Po mi ja jąc gó rę, a wy ko rzy stu jąc
dół, dwa ra zy ma my ten sam re zul tat – po jed nym ra zie dla każ -
de go krót kie go bo ku.

(53) Li stwa da je nam tak że pew ną sym bo li kę bło go sła wie -
nia w Ty siąc le ciu świa ta przez Chry stu sa. Dłu gość li stwy
z jed nej stro ny wy no si ła 2 łok cie. (11) 2x10x10x5=1000. (12)
To sa mo do ty czy dru gie go dłu gie go bo ku. Su ma dwóch krót -
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kich bo ków li stwy (1+1) to 2 łok cie. (13) 2x10x10x5=1000.
A za tem w sto le i je go li stwie jest 13 ta kich przy pad ków. Kil -
ka ra zy ma my w sto le po ka za ne imię Bo ga. (1) Pięć ra zy dłu -
gość gór na 5x2=10 (Yod). Pięć ra zy sze ro kość: 5x1=5 (He).
Jak po ka za no wy żej, ob wód gó ry sto łu od pra wej do le wej
wy no sił 6 łok ci (Vav). Dwu krot na wy so kość jed ne go bo ku
(2x1½=3) plus dłu gość (2)=5 (He). (Tak że 4 bo ki, gó ra i dół
= 6 (Vav), co przez łą cze nie da je 4 do dat ko we punk ty). Te sa -
me da ne z każ dej z czte rech ope ra cji po ja wia ją się na trzy in -
ne spo so by. I tak, pierw sza ope ra cja wy stę pu je z ty mi sa my -
mi da ny mi w dwóch bocz nych dłu go ściach oraz dłu go ści
dol nej. Dru ga po ja wia się z ty mi sa my mi da ny mi w dwóch
bocz nych sze ro ko ściach oraz sze ro ko ści dol nej. Trze cia ope -
ra cja wy stę pu je z ty mi sa my mi da ny mi w gór nym ob wo -
dzie od le wej do pra wej i w dol nym ob wo dzie, naj pierw
od pra wej do le wej, a na stęp nie od le wej do pra wej. Czwar -
ta po ja wia się z ty mi sa my mi da ny mi przez wzię cie dwu krot -
nej wy so ko ści każ de go z po zo sta łych trzech bo ków i do da -
nie w każ dym przy pad ku dłu go ści. Po ka zu je to tak że li stwa:
10,5,6 (jej ob wód), 5. A za tem imię Je ho wy po ja wia się w sto -
le 9 ra zy. A więc (45+13+9=67) w sto le jest 67 przy pad ków
sym bo li ki. O ile wie my, ty picz ne zna cze nie li stwy (w.12,14)
ni gdy nie zo sta ło wy ja śnio ne. Do da wa ła ona sto ło wi pięk na,
bę dąc ty pem pięk na świę to ści (1 Kron. 15:29; Ps. 29:2; 96:6),
któ ra win na zdo bić tych, któ rzy po da ją swym bra ciom nie -
biań ski po karm, by wzmoc nić ich w każ dym do brym sło wie
i uczyn ku w ich wę drów ce do nie ba. Jej ko ro na przy dwóch
(gór nej i dol nej) kra wę dziach jest ty pem ko ro ny ży wo ta
(Obj. 2:10), ja ka zo sta nie da na wszyst kim, któ rzy po zo sta ną
wier ni ja ko czę ści an ty ty picz ne go Sto łu. Fakt, że by ła sze ro -
ka na dłoń wy da je się wska zy wać, że by zo stać czę ścią sto -
łu, trze ba nie tyl ko słu żyć, lecz słu żyć bra ciom chle bem ży -
wo ta w peł ni moż no ści, by wzmoc nić ich w ła skach. 

(54) Nasz Pa stor do sta tecz nie wy ja śnił w an ty ty pie
(T 115:3-116:3) szcze gó ły zwią za ne ze świecz ni kiem (w.17-24);
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nie ma za tem po trze by ich tu taj po wta rzać. Po da my jed nak
pew ną sym bo li kę zwią za ną z licz ba mi za war ty mi w wa dze
i war to ści je go zło ta, ilo ści ra mion, ozdób itp. Są to je dy ne licz -
by po da ne na je go te mat z wy jąt kiem in for ma cji o tym, że on
sam zro bio ny był z jed nej sztu ki zło ta. Li cząc świecz nik, ja ko
ca łość, ja ko jed no z je go ra mion, któ rych by ło sie dem, otrzy -
ma my 8. (1) 8x18x10x10x10=144 000. Świecz nik zro bio ny był
z jed ne go ta len tu czy ste go zło ta. We dług róż nych wag od kry -
tych w wy ko pa li skach w Asy rii, Ba bi lo nii, Per sji, Fe ni cji i Pa -
le sty nie jed na mi na li czy ła 60 sy kli, a w jed nym ta len cie by ło
60 min. A za tem (60x60=3600) w jed nym ta len cie wa gi by ło
3600 sy kli. (2) 3600x10x10x10:(5x5)=144 000. Lecz we dług war -
to ści mo ne tar nej zło ta i sre bra w mi nie by ło 50 sy kli, a w ta len -
cie – 60 min. Jest to zgod ne z war to ścią zło ta i sre bra po da ną
w 38:25-28, po nie waż każ dy z 603 550 uzbro jo nych męż czyzn
dał jed ne go be ka, co ozna cza pół sy kla (w.26). Tak więc da no
(603 550:2) 301 775 sy kli sre bra. Wer set 28 po ka zu je, że z 1775
sy kli zro bio no ha ki, wierz chy i klam ry. Po zo sta łe 300 000 sy -
kli wy ko rzy sta no więc na 100 pod sta wek – każ da z jed ne go ta -
len tu (w.27). A za tem (300 000:100) 3000 sy kli to war tość jed -
ne go ta len tu zło ta i sre bra. (3) 3000x3000x10:(5x5x5x5)=144
000. Zwróć my uwa gę, że sześć ra mion świecz ni ka by ło od dzie -
lo nych ja ko od ręb ne i róż ne od ra mie nia środ ko we go, trzo nu
(w.17,18). (4) 6x6x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. W każ dym
z nich by ły trzy kie li chy (3x6=18 – licz ba klu czo wa). (5)
18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5)= 144 000. 

(55) Każ da pa ra prze ciw le głych ra mion (2 ra mio na) mia ła
sześć kie li chów. (6) 6x6x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. By ły
jesz cze dwa ze sta wy ta kich ra mion; da ją one nu mer (7) i (8).
Każ de mu z tych kie li chów to wa rzy szy ła gał ka i kwiat. Za tem
w każ dej pa rze prze ciw le głych ra mion (w 2 ra mio nach) by ło
sześć ga łek, co da je nam trzy ko lej ne punk ty od po wia da ją ce
nu me rom (6), (7) i (8), a więc (9), (10) i (11). W każ dej pa rze
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prze ciw le głych ra mion (w 2 ra mio nach) by ło tak że sześć kwia -
tów, co – jak po ka za no przy gał kach – da je nam punk ty (12),
(13) i (14). Środ ko wy trzon zwa ny był świecz ni kiem (w.20).
Każ dy z czte rech kie li chów trzo nu (w.20) miał gał kę i kwiat.
By ły w nim za tem czte ry kie li chy i czte ry gał ki (4+4=8), co
we dług punk tu (1) da nam punkt (15). Ta sa ma licz ba 8 wy stę -
pu je w czte rech kie li chach i czte rech kwia tach; stąd ma my
punkt (16). W trzo nie by ły czte ry gał ki i czte ry kwia ty, co we -
dług punk tu (1) da je punkt (17). Z wer se tu 21 wi dzi my, że
pod każ dy mi dwo ma ra mio na mi by ła gał ka, a więc w su mie
trzy gał ki. Da je to w su mie 25 ga łek [3 w każ dym z sze ściu ra -
mion (3x6=18); 4 z czte re ma kie li cha mi trzo nu (1x4=4)
i 3 pod każ dą pa rą z sze ściu ra mion (3); 18+4+3=25]. (18)
25x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5x5)=144 000. Zwróć my
uwa gę, że jest 7 głów nych czę ści (6 ra mion i 1 trzon), 7 lamp,
22 kie li chy, 22 kwia ty i 25 ga łek (7+7+22+22+25=83) – w su -
mie 83 od dziel ne ele men ty świecz ni ka, co ra zem ze świecz ni -
kiem ja ko ca ło ścią da je 7x12 – wie lo krot ność 7, Bo skiej licz by,
i 12 – licz by Ma lucz kie go Stad ka. Imię Je ho wy po ja wia się
w świecz ni ku trzy ra zy, tj. (1) 4 (kie li chy) +4 (gał ki) +4 (kwia -
ty; głów ne go trzo nu) +7 (lamp) +7 (ra mion) = 26, co od po -
wia da 10 (Yod)+5 (He)+6 (Vav)+5 (He). Po dob nie w 3000
sy kli we dług war to ści mo ne tar nej, ja ka sta no wi ła ta lent zło ta
go two rzą cy (w.24): (2) i (3) 3000=2x1500; 1500=10 (Yod) x5
(He) x6 (Vav) x5 (He). 3000 obej mu je to dwa ra zy, stąd po da -
ne są tu taj dwa punk ty. W świecz ni ku jest tak że po ka za ne Ty -
siąc le cie ja ko czas bło go sła wie nia świa ta przez Chry stu sa. Jest
to po ka za ne trzy ra zy w 3000 mo ne tar nej war to ści sy kli w ta -
len cie. (1), (2) i (3) 3000=3x1000 [3 punk ty]. By ły dwie głów ne
czę ści świecz ni ka – trzon i ra mio na. (4) 2x10x10x5=1000.
W gał kach i kwia tach świecz ni ka by ły dwa ro dza je owo ców
i kwia tów. (5) 2x10x10x5=1000. W świecz ni ku by ły dwa ro dza -
je ra mion – po pra wej i po le wej stro nie od trzo nu. (6)
2x10x10x5=1000. By ły dwa ro dza je kie li chów – te na trzo nie
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i te na ra mio nach; dwa ro dza je ga łek – te na trzo nie i te na ra -
mio nach; dwa ro dza je kwia tów – je den na trzo nie, a dru gi
na ra mio nach; i dwa ro dza je lamp – je den na trzo nie, a dru gi
na ra mio nach. We dług punk tów (4)-(6) da ją one punk ty (7),
(8), (9) i (10). Tak więc miał on 31 przy pad ków sym bo li ki
(18+3+10). 

(56) W wer se tach 25-28 opi sa na jest bu do wa zło te go oł ta rza.
Po nie waż wy ja śni li śmy już je go an ty ty picz ne zna cze nie, od ra -
zu przej dzie my do przed sta wie nia ukry tej sym bo li ki je go wy -
mia rów. Za rów no je go dłu gość, jak i sze ro kość mia ły 1 ło kieć,
czy li 25 ca li (w.25), a każ da z nich wy stę pu je czte ry ra zy – dwa
ra zy na gó rze i dwa ra zy na do le. Da je to punk ty (1)-(8).
25x18x10x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Ich su ma to 2 łok cie.
(9) 2x18x10x10x10x10x10:(5x5)= 144 000. Jest tak dwa ra zy na gó -
rze i dwa ra zy na do le; a więc na stęp ny punkt to (13). Ich ca le
to 50; 50x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. To tak że wy stę -
pu je czte ry ra zy. A za tem ko lej ny punkt to (17). Prze kąt na je go
gó ry (1x1=1; 1x1=1; 1+1=2, pier wia stek kwa dra to wy z 2 to
1,4142) wy no si ła 1,4142 łok cia. Je śli prze kąt ną tę weź mie my
za bok kwa dra tu, po wierzch nia ta kie go kwa dra tu rów na jest
2 łok ciom kwa dra to wym. (17) 2x18x10x10x10x10x10:(5x5)=144
000. To sa mo moż na po wie dzieć o do le (18). Kwa drat prze kąt -
nej każ de go z je go czte rech bo ków (1x1=1; 2x2=4; 4+1) to
5 łok ci kwa dra to wych, z cze go pier wia stek kwa dra to wy wy no -
si 2,2361 łok cia. (19) 2,2361x2,2361=5; a 5x18x10x10x10x10x10
x10:(5x5x5x5)=144 000. Ta kich prze kąt nych jest osiem, tak więc
na stęp ny nu mer to (27). Su ma je go głów nych wy mia rów
(1+1+2) to 4 łok cie. (27) 4x18x10x10x10x10:5=144 000. Ta sa ma
su ma wy stę pu je na każ dym z czte rech bo ków oł ta rza; stąd ko -
lej ny nu mer to (31). Dłu gość je go wszyst kich li nii [4 (gó ra) +
5 (przód) + 3 (je den bok) + 3 (dru gi bok) +1 (tył; każ da li nia li -
czo na jest raz)] =16 łok ci. (31) 16x18x10x10x5=144 000. Ob wód
gó ry oł ta rza (1+1+1+1) to 4 łok cie. (32) 4x18x10x10x10
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x10:5=144 000. Tak sa mo jest na do le, i dla te go na stęp ny nu mer
to (34). (34) Ob wód każ de go z czte rech bo ków (1+2+1+2) wy -
no sił 6 łok ci. 6x6x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000; Wy stę pu je to
czte ry ra zy; ko lej ny nu mer to (38). 

(57) Je śli zmie rzy my wszyst kie dłu go ści ob wo dów wszyst -
kich po wierzch ni oł ta rza [4 (gó ra) +4 (dół) +6+6+6+6 (czte ry
bo ki)], ma my 32 łok cie lub 800 ca li. (38) 32x18x10x5x5=144 000.
(39) 800x18x10=144 000. Po wierzch nia gó ry oł ta rza (25x25) wy -
no si ła 625 ca li kwa dra to wych. (40) 625x18x10x10x10x10x10x10:
(5x5x5x5x5x5x5)=144 000. To sa mo do ty czy tak że do łu (41); za -
tem ko lej ny punkt to (42). Po wierzch nia każ de go z czte rech bo -
ków oł ta rza (1x2) wy no si ła 2 łok cie kwa dra to we. (42)
2x18x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Jest tak czte ry ra zy – po ra -
zie w każ dym z czte rech bo ków oł ta rza; stąd na stęp ny nu mer
to (46). Ob ję tość oł ta rza (1x1x2) wy no si ła 2 łok cie sze ścien ne.
(46) 2x18x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Wy żej za uwa ży li śmy,
że prze kąt na gó ry li czy ła 1,4142 łok cia, a jej kwa drat – 2 łok cie
kwa dra to we; wy so kość 2 łok cie, cze go kwa drat (2x2) wy no sił
4 łok cie kwa dra to we. Po nie waż są one dwo ma krót ki mi bo ka -
mi trój ką ta pro sto kąt ne go, to je śli prze kąt ną bry ły weź mie my
za prze ciw pro sto kąt ną, jej kwa drat bę dzie su mą kwa dra tów po -
zo sta łych dwóch bo ków, czy li 6 łok ci kwa dra to wych. Pod no -
sząc to do kwa dra tu (6x6=36), otrzy mu je my: (47) 36x10x10x10
x10x10:(5x5)=144 000. Są ta kie czte ry prze kąt ne bry ły. Te trzy
do dat ko we da ją nam punk ty (48), (49) i (50). Tak więc oł tarz za -
wie ra co naj mniej 50 punk tów po twier dza ją cych, że Chry stus
skła da się z 144 000 człon ków. A te raz kil ka punk tów do wo dzą -
cych, że Chry stus bę dzie bło go sła wił świat w Ty siąc le ciu: (1)
Dzie sięć ra zy su ma wy so ko ści, dłu go ści i sze ro ko ści w ca lach
[10x (50+25+25)] da je nam 1000 ca li. Wy stę pu je to czte ry ra zy
w czte rech kra wę dziach wy so ko ści i gó ry i czte ry ra zy w kra wę -
dziach wy so ko ści i do łu; dla te go na stęp ny punkt to nu mer (9).
(9) Dzie sięć ra zy ob wód gó ry w ca lach wy no sił 1000 ca li
(25+25+25+25=100; a 10x100=1000 ca li). (10) Po dob nie jest
w ob wo dzie do łu. (11) Dzie sięć ra zy su ma dwóch kra wę dzi
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wy so ko ści w ca lach wy no si ła 1000 (50+50=100; a 10x100=1000).
(12) Jest tak i w dwóch po zo sta łych kra wę dziach wy so ko ści. (13)
Dzie sięć ra zy su ma jed nej kra wę dzi wy so ko ści i po ło wa ob wo -
du gó ry wy no si ła 1000 ca li (50+25+25=100; a 10x100=1000).
Wy stę pu je to osiem ra zy – czte ry ra zy na kra wę dzi każ dej wy -
so ko ści plus po ło wa gór ne go ob wo du oraz czte ry ra zy na kra -
wę dzi każ dej wy so ko ści plus po ło wa dol ne go ob wo du; pro wa -
dzi to do punk tu (20). 

(58) A te raz po da my kil ka przy pad ków imie nia Bo ga Je ho wy
w oł ta rzu. Wi dać to w głów nych wy mia rach wy ra żo nych w ca -
lach: wy so ko ści 50, dłu go ści 25, sze ro ko ści 25. (1) Wy so kość po -
dzie lo na przez 5 (50:5)=10 (Yod); dłu gość po dzie lo na przez
5 (25:5)=5 (He); ob wód (50+25+50+25=150 ca li) jed ne go bo ku
po dzie lo ny przez (5x5) [150:25] = 6 (Vav); sze ro kość po dzie lo -
na przez 5 (25:5)=5 (He). Tak że ilość po wierzch ni rów na się 6
(Vav); Vav (6) wy stę pu je rów nież w każ dym z czte rech bocz nych
ob wo dów; Yod (10) rów na się ob wód bocz ny i gór ny itd. Każ da
z tych czte rech ope ra cji po ja wia się czte ry ra zy: ope ra cja pierw -
sza – wy so kość każ de go z czte rech bo ków; ope ra cja dru ga – dłu -
gość zmie rzo na dwa ra zy na gó rze i dwa ra zy na do le; ope ra cja
trze cia – ob wód każ de go z czte rech bo ków; ope ra cja czwar ta
– sze ro kość zmie rzo na dwa ra zy na gó rze i dwa ra zy na do le. Tak
więc imię Je ho wy – (JHVH) – po ja wia się w zło tym oł ta rzu
na czte ry spo so by i w 16 moż li wych kom bi na cjach – punk ty (1),
(2), (3) i (4) plus 16 kom bi na cji. A za tem zło ty oł tarz w swych licz -
bach da je nam (50+20+20) 90 przy pad ków sym bo li ki. Świę ty
ole jek na masz cza nia (w.29, por. z 30:23-25) skła dał się z pię ciu
skład ni ków: oli wy i czte rech przy praw: mir ry (500 sy kli), won ne -
go cy na mo nu (250 sy kli), ta tar skie go zie la (250 sy kli) oraz ka sji
(500 sy kli; 2 Moj. 30:23,24). (1) Tych pięć skład ni ków da je nam jed -
ną z klu czo wych liczb Przy byt ku – 5. (2) Wa ga tych przy praw
(500+250+250+500) wy no si w su mie 1500 sy kli. W wa dze tej Bóg
za warł Swe imię Je ho wa: 1500=10 (Yod) x5 (He) x6 (Vav) x5
(He). (3) W przy pra wie mir ry Bóg ukrył dwie z liczb klu czo -
wych: 10x10x5=500. (4) Tak sa mo by ło z ka sją, o tej sa mej wa dze.
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(5) W won nym cy na mo nie Bóg ukrył te sa me licz by klu czo we:
5x5x10=250, (6) któ re wy stę pu ją tak że w ta tar skim zie lu. W 500
sy klach mir ry ukrył fakt, że Chry stus bę dzie skła dał się z 144 000
człon ków. (7) 500x18x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. (8) To sa -
mo uczy nił w 500 sy klach ka sji. (9) i (10) Po dob nie ko lej no w 250
sy klach won ne go cy na mo nu i ta tar skie go zie la: 250x18x10
x10x10x10x10:(5x5x5x5x5)=144 000. (11) Ko lej no w 500, 250 i 250
sy klach mir ry, won ne go cy na mo nu i ta tar skie go zie la
(500+250+250=1000) ukrył myśl, że Chry stus bę dzie bło go sła wił
świat w cza sie Ty siąc le cia. (12) To sa mo ukrył w wa dze ka sji
(500), won ne go cy na mo nu (250) i ta tar skie go zie la (250), po nie -
waż ich su ma to 1000 sy kli. Czte ry skład ni ki czy ste go ka dzi dła
[ang. in cen se – ten ter min od no si się do mie szan ki kil ku won no -
ści, któ ra po spa le niu da wa ła mi łą woń – przy pis tł.] (w.29) to bal -
sam, ony cha [musz le in dyj skich mał ży, któ re pod czas pa le nia
wy da wa ły za pach przy po mi na ją cy piż mo – przy pis tł.], won ne
gal ba num [gorz ka, aro ma tycz na ży wi ca otrzy my wa na z azja -
tyc kiej ro śli ny Fer ru la gal ba ni flua – przy pis tł.] oraz ka dzi dło [ang.
fran kin cen se – ten ter min od no si się do jed ne go ze skład ni ków
świę te go ka dzi dła; by ła nim bia ła ży wi ca, któ ra po spa le niu da -
wa ła bia ły dym; tak że w he braj skim oby dwa ter mi ny są róż ne
– przy pis tł.] (30:34-38), któ re nie spa lo ne re pre zen to wa ły rze -
czy wi ście do sko na łe wy bor ne wła dze Chry stu sa i w przy pi sa ny
spo sób do sko na łe wy bor ne wła dze Ko ścio ła – umy sło we [bal -
sam], ar ty stycz ne [ony cha], mo ral ne [gal ba num] i re li gij ne [ka dzi -
dło]; na to miast ich woń po spa le niu re pre zen to wa ła ła ski, szcze -
gól nie czte ry głów ne – mą drość, moc, spra wie dli wość i mi łość
– któ rych imi ta cje, tzn. fal sy fi ka ty by ły za bro nio ne (w.37,38). Ich
rów na wa ga re pre zen to wa ła har mo nię an ty ty pów (w.34,35);
mia ły być za wsze trzy ma ne przed Pa nem przez Je go ka pła nów
(w.36). Ni niej szym koń czy my na sze wy ja śnie nia na te mat 2 Moj.
37 i prze cho dzi my do 2 Moj. 38. 

(59) W wer se tach 1-7 nasz Pan przy współ pra cy człon ków
gwiezd nych jest po ka za ny ja ko two rzą cy an ty ty picz ny oł tarz
mie dzia ny – oł tarz ca ło pa le nia. Zo sta ło już przed sta wio ne je go
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an ty ty picz ne zna cze nie oraz zna cze nie kra ty, drąż ków, pier ście -
ni, ro gów i na czyń; dla te go nie bę dzie my ich po wta rzać, lecz
zaj mie my się ta jem ni ca mi ukry ty mi przez Pa na w je go wy mia -
rach. Oł tarz ten miał 5 łok ci dłu go ści, 5 łok ci sze ro ko ści i 3 łok -
cie wy so ko ści. (1) 5x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000.
Wy stę pu je to osiem ra zy – czte ry (2 dłu go ści i 2 sze ro ko ści)
na gó rze i czte ry na do le; stąd nasz na stęp ny nu mer to (9). Ob -
wód każ de go z je go czte rech bo ków (5+3+5+3) wy no sił 16 łok -
ci. (9) 16x18x10x10x5=144 000. By ły czte ry ob wo dy, któ re od po -
wia da ły je go czte rem bo kom; dla te go ko lej ny nu mer to (13).
Ob wód gó ry (5+5+5+5) wy no sił 20 łok ci. (13) 20x18x10x10
x10x10:(5x5)=144 000. (14) To sa mo do ty czy je go ob wo du dol -
ne go. (15) Każ da z dwóch prze kąt nych gó ry i dwóch do łu mia -
ła 7,0711 łok cia dłu go ści (kwa drat każ de go bo ku li czył 5x5, czy -
li 25; 2 bo ki mia ły 25+25, czy li 50 łok ci kwa dra to wych, z cze go
pier wia stek kwa dra to wy rów ny jest 7,0711 łok cia); 7,0711x7,0711
(50) x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Wy stę pu je to czte -
ry ra zy – dwa ra zy na gó rze i dwa ra zy na do le, da jąc do dat ko -
we punk ty (16)-(18). Po wierzch nia je go gó ry (5x5) wy no si ła 25
łok ci kwa dra to wych. (19) 25x18x10x10x10x10 x10x10:(5x5x5x5x5)
=144 000. (20) Po wierzch nia do łu jest ta ka sa ma. Po wierzch nia
każ de go z czte rech bo ków (5x3) wy no si ła 15 łok ci kwa dra to -
wych. (21) 15x18x10x10x10x10x10x10:(5x5 x5x5)=144 000x3, co
spra wia, że 144 000 li czo ne jest trzy krot nie, i to sa mo do ty czy
po zo sta łych trzech stron (4x3=12); na stęp ny punkt otrzy mu je
nu mer (33). Je go kra ta (w.4) mia ła 5 łok ci dłu go ści i 5 łok ci sze -
ro ko ści. (33) 5x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Wy -
stę pu je to czte ry ra zy – raz w każ dym bo ku, i dla te go ko lej ny
nu mer to (37). Jej ob wód (5+5+5+5) wy no sił 20 łok ci. (37)
20x18x10x10x10x10:(5x5)=144 000. (38) Kwa drat każ dej z jej
dwóch prze kąt nych, jak wi dzie li śmy w punk cie (15), wy no sił 50
łok ci kwa dra to wych; 50x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000.
Wy stę pu je to dwa ra zy – po jed nym ra zie w każ dej z dwóch
prze kąt nych; a więc ko lej ny nu mer to (40). (40) Jej po wierzch -
nia (5x5) wy no si ła 25 łok ci kwa dra to wych; 25x18x10x10x10x10
x10x10:(5x5x5x5x5)=144 000. A za tem oł tarz ten co naj mniej 40
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ra zy sym bo li zu je, że Chry stus skła da się ze 144 000 człon ków.
Po win ni śmy w tym miej scu za uwa żyć, że br. Do ckey [Re prin -
ty 6436, kol.2, punkt 3] twier dzi, iż gór na prze kąt na wy no si
7 łok ci. Jest to ła twy do za uwa że nia błąd, po nie waż prze kąt na ta
jest prze ciw pro sto kąt ną trój ką ta pro sto kąt ne go, któ re go dwa
krót kie bo ki ma ją po 5 łok ci dłu go ści. Po nie waż kwa drat prze -
ciw pro sto kąt nej jest su mą kwa dra tów dwóch krót kich bo ków,
li czy on [5x5 (25)+5x5 (25)] 50 łok ci kwa dra to wych, pod czas gdy
kwa drat licz by 7 (7x7) wy no si je dy nie 49. Fakt ten pod wa ża je -
go spo sób do wo dze nia, iż służ ba na sze go Pa na trwa ła 3½ ro ku,
tak jak w rze czy wi sto ści by ło, oraz je go spo sób do wo dze nia, iż ży -
cie na sze go Pa na trwa ło 33½ ro ku, tak jak w rze czy wi sto ści by -
ło, a tak że to, co mó wi na te mat okre su od 2 r. p.n.e. do 1915 r.
n.e. To, co mó wi na te mat 30 lat ja ko wie ku na sze go Pa na na po -
cząt ku służ by, jest pra wi dło we; ma tak że ra cję co do spo so -
bów po twier dze nia Ty siąc le cia ja ko 1000 lat bło go sła wie nia
świa ta przez Chry stu sa. 

(60) Przed sta wi my te raz kil ka in nych sym bo li oł ta rza, po -
twier dza ją cych, że Chry stus bę dzie bło go sła wił świat przez
1000 lat – w cza sie Ty siąc le cia. Ob wód gó ry (20x25) wy no sił
500 ca li, a do łu (20x25) po dob nie 500 ca li. (1) Ich su ma to 1000
ca li. Su ma po wierzch ni gó ry (5x5=25) i każ dej po wierzch ni
bocz nej (5x3=15) =40 łok ci kwa dra to wych. (2) 40x25=1000
łok ci kwa dra to wych. By ło tak czte ry ra zy – raz dla po wierzch -
ni każ de go z czte rech bo ków i gó ry; stąd nasz na stęp ny nu mer
to (6). Po wierzch nia do łu, tak jak i gó ry, wy no si ła 25 łok ci
kwa dra to wych, co ra zem z po wierzch nią bo ku (15 łok ci kwa -
dra to wych) da wa ło 40 łok ci kwa dra to wych; 40x5x5=1000 łok -
ci kwa dra to wych. Wy stę pu je to czte ry ra zy – raz dla każ de go
bo ku. Da je to aż 9 przy pad ków sym bo li ki. A te raz kil ka przy -
pad ków ukry cia przez Bo ga w oł ta rzu imie nia Je ho wy: (1)
Dłu gość plus sze ro kość (5+5) rów na się 10 (Yod). Dłu gość
rów na się 5 (He). Dłu gość plus sze ro kość (5+5=10) po mno żo -
na przez wy so kość i po dzie lo na przez dłu gość (10x3:5)=6
(Vav). Sze ro kość rów na się 5 (He). (2) Sze ro kość plus dłu gość
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(5+5)=10 (Yod). Sze ro kość rów na się 5 (He). Sze ro kość plus
dłu gość (5+5=10), po mno żo na przez wy so kość i po dzie lo -
na przez sze ro kość (10x3:5) = 6 (Vav). Dłu gość=5 (He). (3) Po -
dwój na dłu gość rów na się 10 (Yod). Jed na sze ro kość rów -
na się 5 (He). Po dwój na wy so kość rów na się 6 (Vav); a jed -
na dłu gość rów na się 5 (He). (4) Po dwój na sze ro kość rów -
na się 10 (Yod). Jed na dłu gość rów na się 5 (He). Po dwój na wy -
so kość rów na się 6 (Vav). Jed na sze ro kość rów na się 5 (He). (5)
Do daj my ob wód gó ry w ca lach (20x25=500) do ob wo du do -
łu (20x25=500) oraz czte rech ob wo dów bo ków (4x16x25
=1600), a otrzy ma my (500+500+1600) 2600. 2600:(10x10)=26;
26=10 (Yod) + 5 (He) + 6 (Vav) + 5 (He). Tak więc co naj mniej
na pięć róż nych spo so bów (moż li we dal sze kom bi na cje) Bóg
w oł ta rzu tym umie ścił Swe imię; w su mie dał nam w nim co
naj mniej 54 (40+9+5) przy pad ki sym bo li ki. Po nie waż Bóg
nie dał nam wy mia rów umy wal ni (w.8), lecz je dy nie jej trzy
czę ści (pod sta wę, trzon, mi sę), je ste śmy bar dzo ogra ni cze ni
w jej sym bo li ce. (1) 3+3=6, co pod nie sio ne do kwa dra tu da -
je 36; 36x10x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Tak że 3x3x10x10x10
x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Ty siąc le cie: 3x10x10x10
=3000, co trzy ra zy od po wia da Ty siąc le ciu. Imię Bo ga:
3x5x10x10=1500; 1500=10 (Yod) x5 (He) x6 (Vav) x5 (He). An -
ty typ umy wal ni zo stał już po da ny – jest to Bi blia, przy czym
mi sa re pre zen tu je No wy Te sta ment, a pod sta wa – Sta ry Te sta -
ment. Zbie ra ją ce się przy bra mie Przy byt ku ko bie ty przed sta -
wia ją wszyst kich ma ją cych zwią zek z Bo skim pla nem. Ich lu -
stra da wa ły ich re pre zen ta cję, wi zję. To, że umy wal nia by ła
zro bio na z lu ster re pre zen tu je fakt, iż Bi blia jest tym, co da je
od bi cie – praw dzi wy opis każ de go, ma ją ce go zwią zek z Bo -
skim pla nem. 

(61) Prze cho dzi my obec nie do roz wa że nia sym bo li na dzie -
dziń cu (w.9-19). Wy żej zwra ca li śmy uwa gę na pas dłu go ści 70
łok ci i sze ro ko ści 10 łok ci, prze mie rza ny przez Ko ściół w cza -
sie 1260 lat dep ta nia go przez sym bo licz nych po gan. Su ma
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dłu go ści i sze ro ko ści te go pa sa (70+10) to 80. (1)
80x18x10x10=144 000. Ob wód te go pa sa (70+10+70+10) to
160 łok ci. (2) 160x18x10x5=144 000. Ca ły Ko ściół kie dyś był
na dzie dziń cu w zna cze niu sta nu tym cza so we go, prób ne go
uspra wie dli wie nia. Ob wód dzie dziń ca bez czę ści sty ka ją cej się
z tyl ną czę ścią Przy byt ku (100+100+50+40) wy no sił 290 łok -
ci (w.11-13). Do daj my do te go ob wód Przy byt ku bez czę ści do -
ty ka ją cej za chod niej za sło ny dzie dziń ca (30+10+30=70). Do -
daj my to (70+290=360), a su ma wy nie sie 360 łok ci. (3)
360x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Bra ma mia ła 20 łok ci dłu go -
ści i 5 łok ci wy so ko ści (w.18). (4) 20x18x10x10x10x10:(5x5)=144
000. Wy so kość wy no si ła 5 łok ci. (5) 5x18x10x10x10x10x10
x10:(5x5x5x5)=144 000. Ob wód bra my (20+5+20+5) wy no sił
50 łok ci. (6) 50x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Su ma
gó ry (20) i do łu (20) li czy ła 40 łok ci. (7) 40x18x10x10x10:5=144
000. Słu py dzie dziń ca sta ły co 5 łok ci, np. na pół noc nej stro -
nie, któ ra li czy ła 100 łok ci dłu go ści (100:20=5), by ło 20 słu pów
(w.11); na za chod niej 10 (w.12; 50:10=5). Te sa me licz by do ty -
czą oby dwu stron na prze ciw ko; tak więc od środ ka słu pa
do środ ka dru gie go słu pa by ło 5 łok ci za sło ny. Stąd ob wód
każ de go ta kie go od cin ka za sło ny (5+5+5+5) wy no sił 20 łok -
ci. (8) 20x18x10x10x10x10:(5x5)=144 000. Ta kich ob wo dów by -
ło 60; dla te go ko lej ny punkt to nu mer (68). Po wierzch nia każ -
de go ta kie go od cin ka (5x5) wy no si ła 25 łok ci kwa dra to wych.
(68) 25x18x10x10x10x10x10x10:(5x5x5x5x5)=144 000. 60 ta kich
po wierzch ni za war tych w ko lej nych punk tach na da je na stęp -
ne mu nu mer (128). 

(62) Stwier dzi li śmy, że prze kąt na jed ne go ta kie go od cin -
ka, któ re go wy mia ry są ta kie sa me jak gó ry oł ta rza mie dzia ne -
go, ma 7,0711 łok ci, cze go kwa drat wy no si 50. (128)
50x18x10x10x10x10x10:(5x5x5x5)=144 000. Każ dy z tych od cin -
ków ma dwie ta kie prze kąt ne; stąd w za sło nie dzie dziń ca jest
120 ta kich prze kąt nych; nasz na stęp ny nu mer to (248). Su ma
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oby dwu prze kąt nych każ de go z 60 od cin ków (7,0711+7,0711)
to 14,1422 łok cia, co po pod nie sie niu do kwa dra tu da je 200 łok -
ci kwa dra to wych. (248) 200x18x10x10x10:(5x5)=144 000. Wy -
stę pu je to 60 ra zy w 60 od cin kach za sło ny; nasz ko lej ny punkt
to (308). (308) By ło 60 słu pów i 60 pod sta wek. Kwa drat każ de -
go z nich to 3600; 3600x10x10x10:(5x5)=144 000. Na stęp ny
punkt to (310). Bra ma mia ła 4 słu py (w.19). (310) 4x18
x10x10x10x10:5=144 000. Wo kół dzie dziń ca Przy byt ku by ło
jesz cze 14 kom ple tów po 4 słu py, co ko lej ne mu punk to wi da -
je nu mer (324). Te 15 kom ple tów po 4 słu py mia ło 15 kom ple -
tów po 4 pod staw ki, co da je nam punk ty (324)-(339). (339)
Kwa drat prze kąt nej bra my (20x20+5x5=425) to 425 łok ci kwa -
dra to wych. Su ma kwa dra tów jej oby dwu prze kąt nych (2x425)
wy no si 850 łok ci kwa dra to wych. Do daj my do te go kwa drat
prze kąt nej do wol ne go z 60 od cin ków za sło ny, któ ry wy no si
50, a otrzy ma my 900; 900x10x10x10x10x10:(5x5x5x5) =144 000.
Wy stę pu je to 60 ra zy (raz dla każ de go z 60 od cin ków), co
ostat nie mu punk to wi da je war tość (399). Tak więc to, że Chry -
stus bę dzie skła dał się z 144 000 człon ków, jest po ka za ne w za -
sło nach, słu pach i pod staw kach dzie dziń ca co naj mniej 399 ra -
zy. Zo bacz my, jak Pan ukrył w bra mie i od po wia da ją cych jej
od cin kach za słon dzie dziń ca to, że Chry stus przez 1000 lat bę -
dzie bło go sła wił świat w Ty siąc le ciu. Po wierzch nia bra my
(20x5) wy no si ła 100 łok ci kwa dra to wych. (1) 100x10=1000.
W po zo sta łych 14 od po wia da ją cych od cin kach za słon dzie -
dziń ca ist nie ją te sa me licz by; dla te go na stęp ny nu mer to (16).
(16) Su ma dłu go ści gó ry i do łu w ca lach (20x25+20x25) wy no -
si ła 1000. To sa mo do ty czy po zo sta łych od po wied nich od cin -
ków, któ rych by ło 14, co da je w su mie 30 punk tów wska zu ją -
cych, że Chry stus bę dzie bło go sła wił świat w okre sie 1000 lat
Ty siąc le cia. W za sło nach dzie dziń ca za war te jest tak że imię
Bo ga: Łącz na po wierzch nia za słon wy no si ła (300x5) 1500 łok -
ci kwa dra to wych. (1) 1500=10 (Yod) x5 (He) x6 (Vav) x5 (He).
Każ da z czte rech czę ści bra my mia ła 2 prze kąt ne (4x2=8);
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i bra ma ja ko ca łość mia ła 2 prze kąt ne, co da wa ło w su mie 10
prze kąt nych. Je śli do da my do nich czte ry bo ki każ dej z jej
czte rech czę ści (4x4=16), otrzy ma my (10+16) 26, co jest su mą
war to ści licz bo wej imie nia Bo ga – 10 (Yod)+5 (He)+6 (Vav)+5
(He). Tak więc ogó łem za sło ny, słu py i pod staw ki dzie dziń ca
da ją nam co naj mniej (399+30+2) 431 przy pad ków sym bo li -
ki. Przy ba da niu zbo ro wym po wyż szych rze czy na le ży użyć
ta bli cy. Prze pi su jąc po wyż sze ob li cze nia, br. Jol ly od krył oko -
ło 35 punk tów, któ re uję li śmy po wy żej. Gdy wie lo krot nie
w licz bach Przy byt ku do strze ga my te licz ne przy pad ki, gdy
stwier dza my, że kla sa Chry stu sa skła da się ze 144 000 człon -
ków, że Chry stus bę dzie w Ty siąc le ciu bło go sła wił świat i że
Bóg wpi sał Swe imię w Przy by tek i je go sprzę ty – ze czcią
i uwiel bie niem mu si my za wo łać: „Wiel kie i dziw ne są spra wy
two je, Pa nie Bo że Wszech mo gą cy” (Obj. 15:3)!

PY TA NIA
(1) Co i gdzie obie ca li śmy i co ni niej szym czy ni my? Co

nie jest, a co jest za mia rem ni niej sze go ar ty ku łu i dla cze go? Co
moż na po wie dzieć o pi smach na sze go Pa sto ra na te mat Przy -
byt ku i z cze go mo że my wno sić o ich wiel kim zna cze niu? Co
znaj du je my w 2 Moj. 25-31? Jak zo sta nie po trak to wa na w tym
roz dzia le 2 Moj.? O co i dla cze go po win ni śmy pro sić? 

(2) Co jest wy mie nio ne w na głów ku ni niej sze go roz dzia -
łu i czym przede wszyst kim się zaj mie my? Co jest tu taj
przed sta wio ne? Ja ką myśl o Je zu sie na su wa ana li za w.2-9? Ja -
ki jest zwią zek cza so wy mię dzy po da niem przez Bo ga po le -
ce nia z w.1 a roz po czę ciem je go wy ko ny wa nia przez Je zu sa?
Co i jak dłu go Je zus kon ty nu ował po po wro cie z pu sty ni?
W ja kich dwóch aspek tach czy nił to po zmar twych wsta niu?
Ja ki aspekt za koń czył w paź dzier ni ku 1914 i co od te go cza -
su czy ni wo bec no wych stwo rzeń? Wo bec ja kiej in nej kla sy
wciąż kon ty nu uje On oby dwa aspek ty te go dzie ła? Co jesz -
cze mo że my stwier dzić? Jak dłu go ta kie wy ko naw cze dzie -
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ło bę dzie kon ty nu owa ne z obec ny mi trze ma wy bra ny mi kla -
sa mi, a jak dłu go z uspra wie dli wio ny mi z wia ry – zgod nie
z ja kim wer se tem? 

(3) Jak po win no być prze tłu ma czo ne sło wo od da ne
w w.2 ja ko po da rek? Dla cze go by ła tak na zwa na i w od róż nie -
niu od cze go? Cze go ty pem by ła ofia ra ob ra ca nia? Ja kie dwie
rze czy przed sta wia skła da nie ofia ry pod no sze nia i z czym są
one zgod ne? Jak nie po win na, a jak po win na być skła da na an -
ty ty picz na ofia ra pod no sze nia? Jak jest to po ka za ne? Co lud
Pa na po wi nien czy nić w związ ku z ta ki mi ofia ra mi? Cze go ty -
pem jest ofia ra pod no sze nia? Ja kich rze czy nie ofia ru je my
i dla cze go – co one ozna cza ją? Co za tem jest ofia rą pod no sze -
nia w związ ku z ni mi? Jak to wy glą da w od nie sie niu do an ty -
ty picz ne go: zło ta, sre bra, mie dzi, nie bie skiej pur pu ry, czer wo -
nej pur pu ry, kar ma zy nu, bi sio ru, ko ziej sier ści, skór ba ra nich
czer wo no far bo wa nych, skór bor su czych (fok), drze wa sy -
tym, oli wy do świe ce nia, won no ści do olej ku na masz cza nia,
won ne go ka dzi dła, ka mie ni onyk so wych, ka mie ni do osa dze -
nia w na ra mien ni ku i na pier śni ku? Co po wsta je w wy ni ku
uży wa nia przez Je zu sa i Ko ściół an ty ty pów tych rze czy? Jak
jest to po ka za ne? Co lud Bo ży ma roz wi jać i zgod nie z czym?
Jak jest to po ka za ne? 

(4) Cze go nasz Pa stor naj wy raź niej nie wy ja śnił? Na ja kie
zna cze nie efo du wska zał w je go oby dwu czę ściach? Na co te
dwa ka mie nie onyk su za tem wska zu ją i co by ło na nich wy -
ry te? Jak jest to po ka za ne? Co ozna cza tu taj wy ra że nie „sy nów
izra el skich”? Jak jest to po twier dzo ne? Ja kie jest jed no z bi blij -
nych zna czeń sło wa imię – ja kie jest je go zna cze nie tu taj i dla -
cze go? Ja kim rów no le głym sym bo lom to od po wia da i co – in -
ny mi sło wy – jest tu taj po ka za ne? Ja ki wy cią ga my z te go
wnio sek? Jak jest to po ka za ne? 

(5) Cze go nie po win ni śmy wnio sko wać z fak tu, że by ły
dwa ka mie nie, a na każ dym by ło wy ry tych sześć imion – ja -
kich dwóch rze czy po win ni śmy ra czej do pa try wać się w tych
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fak tach i dla cze go? W ja kich zna cze niach uży wa ne jest sło wo
to le doth, tu taj prze tłu ma czo ne ja ko na ro dze nia? W ja ki spo sób
każ dy z dzie się ciu cy ta tów po twier dza na szą de fi ni cję? Ile hi -
sto rii po da nych jest w 1 Moj. – co skła da się na hi sto rię jed -
nost ki i ja ka jest więc myśl w.10? Jak jest to po ka za ne? Przez
co i czy je jest to dzie ło? Jak rze czy te są po ka za ne? Jak cha rak -
te ry te by ły za bez pie cza ne? Jak jest to po ka za ne? Jak praw dy
przy mie rzy po win ny być wspie ra ne, w czy im in te re sie i czym
po win ny być? Jak jest to po ka za ne? Kto i w ja ki spo sób ma słu -
żyć ty mi praw da mi? Jak jest to po ka za ne? Co uczy ni my z 12
imio na mi, 12 dro go cen ny mi ka mie nia mi w na pier śni ku i mu -
rach No we go Je ru za lem po mi mo fak tu, że br. Rus sell ich nie
wy ja śnił i po mi mo obiet ni cy Au to ra? 

(6) Do cze go za tem prze cho dzi my i dla cze go? Co Bóg ob -
ja wił Je zu so wi? Jak jest to po ka za ne? Co w tym wzglę dzie
po wie dział On Je zu so wi ja ko Swo je mu Wy ko naw cy i dla cze -
go? Jak jest to po ka za ne? Jak na stęp nie opi su je On na sze go Pa -
na? Jak rze czy te są po ka za ne? Ja kie czte ry rze czy to obej mu -
je? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? W ja kich dzie -
łach i w ja kim stop niu wy stę pu je Je go takt i umie jęt ność
– na kim dał On przy kład tych sa mych dzieł, gdy był w cie le?
Jak rze czy te są po ka za ne? Do ja kich sied miu rze czy do sto so -
wa na jest ta zręcz ność? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy -
pad ku? Jak krót ko mo że my opi sać Je go takt i umie jęt ność? Jak
jest to po ka za ne? 

(7) Ko go Bóg wy zna czył do szcze gól ne go współ dzia ła nia
z Je zu sem? Jak jest to po ka za ne? Co jest ich szcze gól nym za -
da niem? Jak jest to po ka za ne? Ja ko kto są oni umiesz cze ni
w Ko ście le? Jak jest to po ka za ne? Ja kie są głów ne ich po sta cie
i czym róż nią się od in nych człon ków gwiezd nych? Ja kie trzy
kla sy po moc ni ków Bóg wy zna czył dla Je zu sa po za ty mi człon -
ka mi gwiezd ny mi i dla ja kie go ce lu? Jak rze czy te są po ka za -
ne i po twier dzo ne? Kto jesz cze i na ja kie dwa spo so by pra cu -
je przy two rze niu an ty ty picz ne go Przy byt ku? Cze go oni nie
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czy nią i dla cze go? Ja kie są trzy kla sy od no śnych pra cow ni ków,
jak są od sie bie od róż nia ni i co na le ży za uwa żyć? Ja kie błęd -
ne wra że nie mo że stwo rzyć nie wła ści we tłu ma cze nie sło wa ve
w prze kła dzie A.V. – ile i ja ką pra cę w rze czy wi sto ści wy ko -
nu ją oni przy nim? Co zwy kle ozna cza sło wo ve – ja kie jest po -
praw ne tłu ma cze nie od no śne go zda nia i na co ono wska zu je? 

(8) Co po da ją w.7-11? Co przed sta wia ją na stę pu ją ce szcze -
gó ły: na miot zgro ma dze nia, skrzy nia świa dec twa, ubła gal nia,
na czy nia na mio tu, stół i je go na czy nia, czy sty świecz nik i je go
na czy nia, oł tarz ka dze nia, oł tarz ca ło pa le nia i je go na czy nia,
umy wal nia – jej mi sa i pod sta wa, sza ty do służ by, świę te sza ty
Aaro na, sza ty sy nów je go? Do cze go by ły do sto so wa ne od no -
śne rze czy w an ty ty pie? Jak jest to po ka za ne? Co przed sta wiał
olej na masz cza nia i won ne ka dzi dło? Jak mie li po stą pić pra cu -
ją cy przy an ty ty picz nym Przy byt ku? Jak jest to po ka za ne? 

(9) Do cze go i dla cze go po win ni śmy ogra ni czyć za sto so wa -
nie w.12-18? Czym jest an ty ty picz ny sa bat – czym jest sa bat
Wie ku Ewan ge lii i dla cze go? Co w związ ku z tym Bóg roz ka -
zu je Je zu so wi? Jak jest to po ka za ne? Ja kie dwie rze czy ozna -
cza prze strze ga nie sa ba tu Wie ku Ewan ge lii – ja kie trzy bło go -
sła wień stwa za wie ra ją się w pierw szej z nich, a ja kie dwie
rze czy w dru giej? Jak jest to po ka za ne? Jak jest uży wa na licz -
ba po je dyn cza i mno ga sło wa sa bat? Jak Bóg mó wi o tym po -
le ce niu? Jak jest to po ka za ne? Ja ki po da je po wód prze strze ga -
nia sa ba tu przez Ży dów i przez jak dłu go? Jak jest to po ka za -
ne i po twier dzo ne? Cze go do wo dem jest sa bat Wie ku Ewan -
ge lii? Jak jest to po ka za ne? Dla cze go lud Bo ży Wie ku Ewan -
ge lii po wi nien prze strze gać swo je go sa ba tu? Jak jest to po ka -
za ne? Jak sa bat ten mo że być pro fa no wa ny – czym to jest i ja -
ka cze ka za to ka ra? Jak jest to po ka za ne? Czym są te trzy for -
my zła, wspo mnia ne w ostat nim zda niu w.14, i co przy no szą
one tym, któ rzy je czy nią? Jak jest to po ka za ne? 

(10) Bez ja kich kon se kwen cji ci znaj du ją cy się pod prze -
kleń stwem Ada mo wym mo gą czy nić te trzy ro dza je zła? Jak
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jest to po ka za ne? Co uspra wie dli wio ny stan da je lu do wi Bo -
że mu i jak ma go on prze strze gać? Jak jest to po ka za ne? Jak
Bóg pod kre śla od no śną wi nę i ka rę za te trzy for my zła? Jak
jest to po ka za ne? Przez czy nie nie cze go i jak dłu go lud Bo ży
po wi nien za cho wy wać sa bat Wie ku Ewan ge lii? Jak jest to po -
ka za ne? Cze go to do wo dzi? Jak jest to po ka za ne? Gdzie po da -
ne są szcze gó ły tych dwóch an ty ty pów? Co Bóg uczy nił po za -
koń cze niu po le ceń co do bu do wy Przy byt ku i z ja kich dwóch
rze czy to się skła da ło? Jak jest to po ka za ne? Gdzie i ja ko co ma
ono być wy pi sa ne? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne? 

(11) Ja kie dwie rze czy uczy nił nasz Pan? Jak jest to po ka -
za ne? Na ja kie dwie szcze gól ne rze czy zwró cił uwa gę? Jak
jest to po ka za ne? Ja kie są dwa spo so by ist nie nia te go od po -
czyn ku? Kie dy w każ dym z nich ma miej sce an ty ty picz ny
okres pra cy? Co spo ty ka świa do me go grzesz ni ka w każ dym
z tych od po czyn ków? Jak jest to po ka za ne? Cze go i w ja ki spo -
sób mię dzy in ny mi lud Pa na nie po wi nien czy nić? Jak jest to
po ka za ne? Dla cze go na le ży te go uni kać? Gdzie więk szość rze -
czy z w.1 i 2 zo sta ła omó wio na bar dziej szcze gó ło wo? 

(12) Kie dy zo sta ły wy ja śnio ne an ty ty picz ne rze czy wspo -
mnia ne w w.4-9 oraz w.10 oraz cze go w związ ku z tym nie bę -
dzie my tu taj ro bić – od ja kie go wer se tu roz pocz ną się na sze
dal sze wy ja śnie nia? O czym Moj żesz mó wi tu taj Izra elo wi
– do cze go wzy wał i co to ozna cza w an ty ty pie? Gdzie rze czy
te zo sta ły wy mie nio ne i do cze go na wo łu je w.10? Ja ka by ła
pierw sza rzecz, nad któ rą mie li pra co wać Je zus i Je go po moc -
ni cy – ja ko an ty typ cze go? Dla cze go przy kry cia te nie zwi sa -
ły na dłu gość peł nych 9 łok ci po bo kach i 10 łok ci z tyl nej
stro ny Przy byt ku? Nad czym jesz cze mie li pra co wać: po dru -
gie, po trze cie, po czwar te, po pią te, po szó ste, po siód me,
po ósme, po dzie wią te? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy -
pad ku? Ja kie dwie rze czy na każ dej de sce nie są tu taj wy mie -
nio ne i co one przed sta wia ją? 
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(13) Nad czym Chry stus i Ko ściół mie li pra co wać w an ty -
ty picz nej Świąt ni cy Naj święt szej – cze go ty pem są skrzy nia ar -
ki i jej gór na część? Nad czym jesz cze, zwią za nym z an ty ty -
picz ną Ar ką, mie li oni pra co wać? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? Co zo sta ło za le co ne ogól nie i w szcze gól no -
ści i ja kie go po le ce nia Bóg udzie lił póź niej przez Je zu sa ja ko
Wy ko naw cę? Jak jest to po ka za ne? Nad czym Je zus i Je go po -
moc ni cy mie li pra co wać: po pierw sze, po dru gie, po trze cie,
po czwar te? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku?
Nad czym mie li tak że pra co wać i dla cze go? Jak jest to po ka -
za ne? Ja ka jest róż ni ca mię dzy an ty ty picz nym Sto łem
a Świecz ni kiem? Nad czym jesz cze, zwią za nym z an ty ty picz -
nym Świecz ni kiem, mie li oni pra co wać? Jak jest to po ka za ne
w każ dym przy pad ku? 

(14) Ja kie trze cie za da nie otrzy ma li do wy ko na nia Chry stus
i Je go po moc ni cy w sta nie spło dze nia z Du cha? Jak jest to po -
ka za ne? Co by ło by tu taj na miej scu i dla cze go? Ile związ ków
i funk cji Ko ścio ła jest po ka za nych w Świąt ni cy – ile z nich
wią że się ze sto łem, świecz ni kiem, oł ta rzem do ka dze nia i dru -
gą za sło ną? Ja kie są róż ni ce mię dzy sto łem, świecz ni kiem i oł -
ta rzem i jak moż na to krót ko pod su mo wać? Co jesz cze po win -
ni śmy tu taj za uwa żyć – ja ka jest re la cja mię dzy an ty ty picz nym
Sto łem a ka pła nem, ja ka mię dzy an ty ty picz nym Świecz ni -
kiem a ka pła nem i ja ka mię dzy an ty ty picz nym Oł ta rzem a ka -
pła nem? Co przed sta wia pod nie sie nie i przej ście przez ka -
pła na pod dru gą za sło ną?

(15) Cze go ty pem jest pra ca bu dow ni czych nad drąż ka mi oł -
ta rza? O czym nie ma tu taj wzmian ki, cho ciaż jest o tym mo wa
w 4 Moj. 4:11 i 12? Co by ło ich an ty ty picz ną pra cą? Nad czym
jesz cze mie li pra co wać Chry stus i Je go po moc ni cy? Jak jest to
po ka za ne i po twier dzo ne? Przy czym tak że mie li pra co wać? Jak
jest to po ka za ne? Co re pre zen tu je nie spa lo ne i spa lo ne ka dzi -
dło w przy pad ku Je zu sa i Ko ścio ła? Nad czym jesz cze pra co wa -
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li Chry stus i Je go po moc ni cy w an ty ty picz nej Świąt ni cy? Jak jest
to po ka za ne?

(16) Nad czym mie li oni pra co wać na an ty ty picz nym
Dzie dziń cu i z ja kie go punk tu wi dze nia? Jak jest to po ka za -
ne? Dla cze go po da je my ta kie zna cze nie mie dzia nej kra ty
– ja kie wy stę pu ją tu róż ni ce w punk cie wi dze nia? Nad czym
pra co wa li po trze cie i po czwar te? Jak jest to po ka za ne każ -
dym przy pad ku? Nad czym pra co wa li po pią te i po szó ste?
Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Nad czym pra -
co wa li po siód me i po ósme? Jak jest to po ka za ne w każ dym
przy pad ku? Nad czym jesz cze pra co wa li – w ja kich dwóch
za sto so wa niach? Jak jest to po ka za ne? Co przed sta wia ły
sznu ry? Nad czym tak że mie li oni pra co wać? Jak jest to
po ka za ne? 

(17) Co uczy nił lud Bo ży Wie ku Ewan ge lii po usły sze niu
tych rze czy? Jak jest to po ka za ne? W ja kim du chu przy stą pi -
li do tej pra cy i co w wy ni ku te go uczy ni li? Jak jest to po ka za -
ne? Ile klas jest wy mie nio nych w w.22-29? Ko go ozna cza ją
prze ło że ni, mę żo wie i nie wia sty? Co wy ka zu je po rów na nie w.
22-24, 25 i 26 oraz 27 i 28? Co i w ja ki spo sób za ciem nia tę myśl?
Ja kie sło wa zo sta ły nie po trzeb nie do da ne i ja ką za sa dę
przy tym na ru szo no? Co nie zo sta ło prze tłu ma czo ne i ja kie
jest jed no z je go zna czeń – jak oma wia ne zda nie po win no
być prze tłu ma czo ne i ja ka wy ni ka z te go myśl? 

(18) Co su ge ru je to w an ty ty pie? Co i do cze go po bu dza ło
star szych, dia ko nów i bar dziej wy bit nych bra ci nie spra wu ją -
cych urzę dów? Ja kie rze czy oni ofia ro wa li po pierw sze,
po dru gie, po trze cie, po czwar te? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? Do cze go te rze czy by ły do sto so wa ne i przy -
dat ne? Jak jest to po ka za ne? Ja kie rze czy oni ofia ro wa li? Jak
jest to po ka za ne? Co ci, któ rzy mo gli ofia ro wa li po pierw sze,
po dru gie, po trze cie, po czwar te, po pią te, po szó ste, po siód -
me? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Ja kich in nych
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trzech rze czy uży wa li ofiar ni czo? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? 

(19) Do cze go te raz prze cho dzi an ty typ i jak oni pra co wa -
li? Jak jest to po ka za ne? Nad czym pra co wa li i co ofia ro wa li
po pierw sze, po dru gie, po trze cie, po czwar te? Jak jest to po -
ka za ne w każ dym przy pad ku? Jak in ne rze czy wy pra co wa li?
Jak jest to po ka za ne? Kto jest po ka za ny w prze ło żo nych i ja -
kie rze czy oni ofia ro wa li po pierw sze, po dru gie, po trze cie?
Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku i po twier dzo ne? Ja -
kie rze czy oni ofia ro wa li po czwar te, po pią te, po szó ste? Jak
jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? W ja ki spo sób po świę -
ce ni zło ży li Bo gu ofia rę? Jak jest to po ka za ne? 

(20) Co uczy ni li śmy z w.30-35 oraz 36:1 i 2, oma wia jąc
2 Moj. 31:1-6, i jak w związ ku z tym po trak tu je my te wer se ty
– od ja kie go wer se tu bę dzie my kon ty nu ować roz wa ża nia?
Co i w ja kim ce lu róż ne kla sy sług praw dy otrzy ma ły od Je zu -
sa? Jak jest to po ka za ne w każ dej kla sie? Jak dłu go po dej mo -
wa no po świę ce nie? Jak jest to po ka za ne? Kie dy i kto ko lej no
uzna wał, że nie mo że już być no wych po świę ceń do wy so kie -
go po wo ła nia i co na stę pu je w związ ku z tym uzna niem?
W ja ki spo sób skła da ny jest ten ra port? Jak rze czy te są po ka -
za ne i co w ten spo sób się do ko na ło? 

(21) Ja ki jest dwo ja ki cha rak ter dzie ła Pa na od te go cza su
– ja ki jest je go po czą tek i kon ty nu acja? Kie dy i w ja kim zna -
cze niu zo sta nie za koń czo ne? Jak jest to po twier dzo ne? Ja ka
by ła re ak cja Je zu sa na ten ra port? Jak jest to po ka za ne? Co i kto
w wy ni ku te go uczy nił? Jak jest to po ka za ne? Jak re agu ją bra -
cia, gdy za czy na ją ro zu mieć tę sy tu ację? Jak jest to po ka za ne?
Cze go nie któ re no we stwo rze nia upar cie na ucza ją – co i z kim
w ten spo sób czy nią ja ko an ty ty picz ny Lot? Kim są sym bo licz -
ne cór ki? Ko go w ten spo sób two rzą i jak to się za koń czy? Jak
jest to przed sta wio ne i po twier dzo ne w ty pie? Co do ko na ło się
do paź dzier ni ka 1914, a co do Pas chy 1916? Jak jest to po ka za -
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ne? Cze go by ło za du żo? Jak jest to po ka za ne i po twier dzo ne?
Co się z ni mi dzia ło, dzie je i bę dzie dzia ło?

(22) Cze go Bóg udzie lił w od nie sie niu do Swo je go pla nu
– ja ka jest pierw sza ich gru pa, ja ka dru ga, trze cia? Skąd po cho -
dzą one wszyst kie, a skąd nie któ re z nich – ja ka jest pierw sza
gru pa z tych dru gich, ja ka dru ga, trze cia, czwar ta, pią ta? Co
moż na po wie dzieć o pew nej ich licz bie, a co o ich więk szo ści?
Od ko go po cho dzą te do wo dy, a szcze gól nie ogrom na ich
więk szość? Co moż na w krót ko ści po wie dzieć o tym bra cie?
Dla cze go uzna je my ten wkład? Co cha rak te ry zu je dzia łal ność
tych bra ci i dla cze go – ja ki był ich przy wi lej? 

(23) Ja kie czte ry bu dow le mia ły licz by klu czo we i co one
umoż li wi ły nie któ rym bra ciom? Ja ka pią ta bu dow la po sia da -
ła licz by klu czo we i ja kie one są? Co wska zu je, że 5, 10 i 18 są
licz ba mi klu czo wy mi? Na ja kie dwa spo so by 10 po ja wia się
w Przy byt ku ja ko licz ba klu czo wa i jak jest to wi docz ne: w je -
go wy so ko ści, sze ro ko ści i dłu go ści, w świąt ni cy naj święt szej,
w świąt ni cy, w jej za sło nach lnia nych, z sier ści ko ziej, w jej
dwóch za sło nach, w słu pach, w de skach po stro nie pół noc nej
i po łu dnio wej, w de skach po stro nie za chod niej, w pod staw -
kach, w czo pach, w słu pach dzie dziń ca? Ja ki na le ży wy cią gnąć
wnio sek z czę ste go wy stę po wa nia licz by 10 i jej wie lo krot no -
ści? Co po twier dza, że tak że licz ba 5 jest klu czo wą licz bą Przy -
byt ku – jak jest to wi docz ne w jej związ ku z licz bą 10 i jej wie -
lo krot no ścia mi? W ja ki spo sób nie za leż nie od te go oka zu je
się ona klu czo wą licz bą Przy byt ku: w za sło nach lnia nych
i z sier ści ko ziej, w wy so ko ści i dłu go ści za sło ny dzie dziń ca,
w wy so ko ści, dłu go ści i po wierzch ni bra my, w słu pach świąt -
ni cy i ich pod staw kach, w ogól nej licz bie drą gów i po każ dej
stro nie Przy byt ku, w za sło nach, w dłu go ści, sze ro ko ści i bo -
kach oł ta rza ca ło pa le nia, w je go kra cie? Ja ki wnio sek na le ży
wy cią gnąć z tych fak tów co do licz by 5 w Przy byt ku i gdzie
jesz cze 10 i 5 są licz ba mi klu czo wy mi?
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(24) Z cze go wy ni ka róż ni ca w uzy ska niu licz by 18 ja ko
klu czo wej licz by Przy byt ku w kon tra ście do liczb 5 i 10 – po -
daj szcze gó ły? Ja kie miej sce uży te w Pi ra mi dzie zaj mu je
w Przy byt ku licz ba 18? Co re pre zen tu je po wyż szych 18 rze -
czy? Ja kie są dwie wła ści wo ści tej licz by? Ja ki wy nik otrzy -
mu je my z ilo czy nu dru giej wła ści wo ści przez po mno że nie
go przez 10, pod nie sio ne do czwar tej po tę gi, i po dzie le nie
przez 5, pod nie sio ne do dru giej po tę gi lub 5 do kwa dra tu? Ja -
ki wy nik uzy sku je my przez po mno że nie klu czo wej licz by 18
przez licz bę 10, pod nie sio ną do szó stej po tę gi, i po dzie le nie
przez 5, pod nie sio ne do trze ciej po tę gi – cze go licz bą jest
ten wy nik? Dla cze go te trzy licz by na zy wa my licz ba mi klu -
czo wy mi? Skąd wie my, że są one klu czo wy mi licz ba mi Przy -
byt ku? Ja ka jest ilu stra cja dru gie go punk tu? Co Bóg uczy nił
z ty mi na uka mi w in nych miej scach Bi blii i gdzie On je po -
twier dza? Co te po twier dze nia czy nią dla na szej wia ry? 

(25) Na co wska że my naj pierw i co wy ka że my na stęp nie?
Ja ki fakt po wi nien być naj pierw wska za ny i jak sta ro żyt ne
na ro dy róż ni ły się co do dłu go ści łok cia – ja kie go łok cia uży -
wał nasz Pa stor, po da jąc wy mia ry Przy byt ku? Co za cho wa ło -
by jed no li te sto so wa nie tej wiel ko ści, a w czym się za ła mu je?
W ja kich in nych bu dow lach wy stę pu je świę ty ło kieć? Co moż -
na po wie dzieć o łok ciu 18 i 25 ca li przy za sto so wa niu ich
do sym bo li ki wszyst kich pię ciu z tych bu dow li? Co jest cał ko -
wi cie roz sąd ną rze czą? 

(26) Ja kie są wy mia ry za sło ny dzie dziń ca w łok ciach i ca -
lach i co te ca le sym bo li zu ją? Ja ka jest od le głość w ca lach
od pół noc ne go koń ca bra my do kład nie do środ ka za chod -
niej za sło ny dzie dziń ca i co ona sym bo li zu je? Ja ka jest od -
le głość w łok ciach i ca lach od te go środ ka do po łu dnio wo -
-za chod nie go ro gu za sło ny dzie dziń ca, ja ką su mę w ca lach
da je to nam od pół noc ne go koń ca bra my do po łu dnio wo -za -
chod nie go ro gu za sło ny, je śli do da my to do 3500 ca li – co
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wy miar ten sym bo li zu je i do ja kiej da ty pro wa dzi? Ja ka jest
od le głość w ca lach od pół noc ne go koń ca bra my do ¾ po łu -
dnio wej za sło ny od po łu dnio wo -za chod nie go ro gu za sło ny
– ja ki okres obej mu je ten wy miar i co sym bo li zu je tak osią -
gnię ty punkt? Co br. Do ckey za kła da w Re prints, 6436,
par.5 i z czym jest to sprzecz ne? Co on twier dzi o wy stę pu -
ją cych tu 1875 ca lach i co oba la te twier dze nia? Na ja kie
dwa spo so by po twier dzo ny jest oma wia ny okres i wy da -
rze nia? Jak mo że my pod su mo wać to, cze go do szu ka li śmy
się w za sło nach dzie dziń ca? 

(27) Co obec nie zba da my i co jest jed ną z tych rze czy? Jak
po ka zu ją to przy to czo ne wer se ty? Kie dy te sie dem cza sów
się roz po czę ło i za koń czy ło? W ja ki spo sób przy to czo ne wer -
se ty wska zu ją na po ło wę sied miu cza sów? Cze go Bi blia nie
mó wi nam o usy tu owa niu Przy byt ku na dzie dziń cu i co su -
ge ru ją licz ne do wo dy? Jak moż na wy li czyć sze ro kość dzie -
dziń ca? Kto ko rzy stał z te go ob sza ru z Ma lucz kim Stad kiem
i ja ka by ła ich wy łącz na część? Co czy ni li oni nie spra wie dli -
wie z ob sza rem dzie lo nym wspól nie z 144 000 w po dró ży
od bra my do drzwi Przy byt ku? Ja ka sze ro kość by ła po zo sta -
wio na wy łącz nie dla sym bo licz nych po gan, ja ka dłu gość i ile
w su mie? Co ro bi my z tą su mą i licz bą 18 – ja ki jest te go wy -
nik i co on re pre zen tu je? Co po ka zu je wy nik i kto przed sta -
wił tę su ge stię? Co od no śnie te go okre su po ka zu je 3 Moj.
26:17-28 i co tak że po mi ja? Jak przed sta wia się ten bar dziej
bez po śred ni spo sób, ja ki da je wy nik i co on sym bo li zu je?
Co na stęp nie ro bi my i z ja kim wy ni kiem? 

(28) Ja kie róż ne wy ra że nia są uży te w przy to czo nych wer -
se tach na okre śle nie cza su prze by wa nia przez Ko ściół na pu -
sty ni? Czym jest Świę te Mia sto i ja ka jest we dług Obj. 11:1-
3 ty picz na dłu gość je go po dró ży od bra my do drzwi Przy byt -
ku? Ja ki ilo czyn uzy sku je my z po mno że nia tej dłu go ści przez
klu czo wą licz bę 18 i co te łok cie sym bo li zu ją? Co się dzia ło ze
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Świę tym Mia stem w cza sie sym bo licz nej po dró ży? Ja ki jest
jesz cze je den spo sób po ka za nia te go okre su – jak i ja kie licz -
by klu czo we są uży wa ne do uzy ska nia sym bo li zo wa nej rze -
czy? Co dzię ki te mu dru gie mu spo so bo wi jesz cze raz uzy -
sku je my – kie dy ten okres się roz po czął i kie dy za koń czył? 

(29) Ja ki in ny za rys cza so wy otrzy mu je po twier dze nie
z Przy byt ku? Kie dy roz po czę ły się 70 ty go dni i w związ ku z ja -
ki mi dwo ma wy da rze nia mi – po daj szcze gó ły na ich te mat? Ja -
ki jest pierw szy fakt po twier dza ją cy tę da tę? Co i do kład nie
kie dy mia ło miej sce 483 la ta póź niej – któ re go dnia siód me go
mie sią ca On się po świę cił? Jak jest to po twier dzo ne? Co mu -
sia ło mieć miej sce pod ko niec po przed nie go dnia, by 15 dnia
siód me go mie sią ca sie dział On w Swo jej an ty ty picz nej kucz -
ce? Co jest z tym zgod ne? Kie dy więc za czę ły się te 70 ty go dni
i kie dy skoń czy ły?

(30) Co wy ka za li śmy po wy żej co do od le gło ści od bra my
dzie dziń ca do drzwi Przy byt ku i co ta od le głość przed sta -
wia? Cze mu od po wia da ły tu taj ty picz ne za sło ny dzie dziń -
ca – jak od no si się do te go Neh. 11:1? Co sta ło się z nie któ -
ry mi w Izra elu w paź dzier ni ku 36 i co oni po sia da li do te go
cza su? Co sta ło się z ma sa mi Izra ela 10 Ni san 33 i jak jest to
po twier dzo ne przez przy to czo ny wer set? Ja ki in ny okres
jest po ka za ny w Przy byt ku i w czym? Cze go już nie bę dzie,
gdy Ma lucz kie Stad ko opu ści zie mię, a co bę dzie ist nia ło
wów czas i na wie ki? Ja ka jest dłu gość i sze ro kość dzie dziń -
ca i ja ka jest za tem je go po wierzch nia? Co mu si my zro bić
z tą wiel ko ścią z uwa gi na ist nie nie w Ty siąc le ciu i po nim
Świąt ni cy Naj święt szej – ja ka to po wierzch nia? Co ro bi my
z tak zmniej szo ną po wierzch nią i co ozna cza ją tak uzy ska -
ne łok cie?

(31) Co zo sta nie po da ne po po wyż szych uwa gach i od cze -
go się one za czy na ją? Kto pra co wał nad Za sło na mi? Jak jest to
po ka za ne? W ja kich trzech za kre sach? Jak jest to po ka za ne
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w każ dym przy pad ku? Co by ło w nie wpla ta ne i przez ko go?
Jak jest to po ka za ne? Ja ka by ła dłu gość każ dej i wszyst kich
z dzie się ciu lnia nych za słon i co sym bo li zu je ich dłu gość cał -
ko wi ta? Z ilu kom ple tów się one skła da ły, ile by ło w każ dym
z nich, ja ka by ła dłu gość każ de go kom ple tu? Cze go sym bo lem
są oby dwie dłu go ści po 3500 ca la? Co jesz cze wska zu je w tym
na ludz ką do sko na łość? Ja ka by ła sze ro kość każ dej lnia nej za -
sło ny i co to sym bo li zu je? 

(32) Co jesz cze moż na po wie dzieć o Gło wie i Cie le? Ja -
kie by ły wy mia ry lnia nych za słon i su ma tych wy mia rów?
Co otrzy mu je my dla każ dej za sło ny, je śli za sto su je my wo -
bec tej su my klu czo we licz by Przy byt ku? Ja kie by ły wy -
mia ry każ dej z za słon z sier ści ko ziej i jej po wierzch nia, ja -
kie był wy mia ry za sło ny zło żo nej i jej po wierzch nia i ja ka
jest su ma tych po wierzch ni? Co ro bi my z tą su mą? W ilu in -
nych za sło nach ukry ta jest ta sa ma praw da? W ja ki spo sób
144 000 jest po ka za nych w dzie się ciu za sło nach z sier ści
ko ziej, a w ja ki – w je de na stej? W ja ki spo sób w je de na stu
za sło nach z sier ści ko ziej po ka za ne są cza sy po gan? W ja ki
– 1260 lat dep ta nia Ko ścio ła? Jak moż na pod su mo wać do -
tych cza so we usta le nia?

(33) Co jesz cze znaj du je my w za sło nach – ja kie he braj skie
li te ry skła da ją się na sło wo Je ho wa i ja ka jest war tość licz bo -
wa każ dej z nich? Ja ki jest pierw szy spo sób ukry cia przez Bo -
ga Swo je go imie nia w za sło nach Przy byt ku w każ dym z czte -
rech je go pro ce sów? Ja ki jest dru gi spo sób? Ja ki trze ci? Na ile
spo so bów punkt ten po da je imię Bo ga – w su mie na ile spo -
so bów po ka za ne jest w za sło nach imię Bo ga? Co zo sta ło
ukry te w od nie sie niu do trzech klu czo wych liczb Przy byt ku
i dla cze go? Ile pę tli i ha czy ków by ło w za sło nach z bi sio ru
i sier ści ko ziej – ile w su mie? Dla cze go po dwo jo na za sło -
na na prze dzie jest tu taj po mi nię ta i co przed sta wia każ da
z jej po dwo jo nych czę ści? Co Bóg ukrył w ogól nej licz bie pę -
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tli i ha czy ków i cze go to do wo dzi? Co bę dzie po ka za ne
w cza sie oma wia nia 2 Moj. 38:9-20? 

(34) Ja kie wer se ty bę dą na stęp nie zba da ne i o czym one
trak tu ją? Gdzie by ły omó wio ne ich ty picz ne zna cze nia, a co
zo sta nie po ka za ne tu taj? Ile de sek by ło po stro nie po łu dnio -
wej i pół noc nej – co po wsta je w wy ni ku po łą cze nia de sek
jed nej stro ny z licz ba mi klu czo wy mi i ile ra zy to wy stę pu je?
Ile peł nych de sek na le ży do świąt ni cy naj święt szej – jak do te -
go do cho dzi my, co z te go otrzy mu je my i na ile spo so bów? Ile
de sek by ło w ścia nie za chod niej i jak wią że my ich ilość z licz -
ba mi klu czo wy mi? Jak jest to po ka za ne 48 ra zy w 48 de skach?
Jak – w łok ciach kwa dra to wych tych 48 de sek? Ja ka jest ty picz -
na na uka w od nie sie niu do de sek w na roż ni ku po łu dnio wo -
-za chod nim i pół noc no -za chod nim? 

(35) Ile pod sta wek, we dług w.24,26,30, mia ła każ da z de -
sek? Ja ki uzy sku je my wy nik, sto su jąc licz by klu czo we do licz -
by pod sta wek po po łu dnio wej stro nie Przy byt ku i jak czę sto
po ja wia się ta sym bo li ka? Ile de sek i pod sta wek by ło w ścia -
nie za chod niej i ja ki jest re zul tat za sto so wa nia do nich liczb
klu czo wych? Ile słu pów pod trzy my wa ło dru gą za sło nę, ile
mia ły one pod sta wek i co z ni mi ro bi my? Ja ka uwa ga ma tu -
taj za sto so wa nie? Co Bóg za warł w pię ciu słu pach i pod staw -
kach pod trzy mu ją cych pierw szą za sło nę? Jak jest to po ka za -
ne w słu pach ra zem wzię tych i w ich wszyst kich pod staw -
kach? Ile by ło kom ple tów drą gów w każ dej obi tej de ska mi
stro nie Przy byt ku i jak one bie gły? Co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Jak jest to po ka za ne w łącz nej licz bie drą gów
i de sek? Jak – w licz bie krót kich drą gów, a jak w ilo ści krót kich
i dłu gich drą gów? Na ja kie dwa spo so by klu czo wa licz ba 18
wy stę pu je w słu pach, ich pod staw kach i drą gach? 

(36) Co znaj du je my w w.21,23,25,27 i 28 – ja ka jest te go su -
ma? Co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ja ka jest su -
ma dłu go ści i wy so ko ści Przy byt ku – co ro bi my z tą wiel ko ścią
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i co uzy sku je my? Ja ka jest je go dłu gość i sze ro kość – co ro bi -
my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ja ka jest su ma wy so ko -
ści i sze ro ko ści Przy byt ku – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy -
sku je my? Ja ka jest prze kąt na każ dej z dłu gich ścian Przy byt -
ku i jak ją otrzy mu je my? Ja ka jest prze kąt na każ dej z krót kich
ścian i jak ją otrzy mu je my? Ja ki jest kwa drat pierw szej i dru -
giej prze kąt nej, ja ka jest ich su ma – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Ile kra wę dzi po sia da Przy by tek na swej dłu -
go ści, gdzie i ja ka jest ich su ma – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co
uzy sku je my?

(37) Ile kra wę dzi on po sia da na wy so ko ści, gdzie i ja ka
jest ich su ma – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile
jest w nim kra wę dzi na sze ro ko ści, gdzie i ja ka jest ich su ma
– co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ja ka jest su ma
tych wszyst kich kra wę dzi – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy -
sku je my? Ile jest dłu gich prze kąt nych w dłu gich bo kach Przy -
byt ku? Co uzy sku je my z po mno że nia kwa dra tu jed nej z prze -
kąt nych dłu gich bo ków przez 8 – co ro bi my z tą wiel ko ścią co
uzy sku je my? Co jest po ka za ne w krót kich prze kąt nych, ile ich
by ło, ja ki jest kwa drat każ dej z nich, ja ka jest su ma wszyst kich
czte rech – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? 

(38) Gdzie jesz cze Bóg ukrył tę sa mą ta jem ni cę – ile li czy
to łok ci i jak się je uzy sku je? Co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy -
sku je my? Gdzie jesz cze zo sta ła ukry ta ta sa ma ta jem ni ca – ja -
ki był ten ob wód i jak się go uzy sku je? Co ro bi my z tą wiel ko -
ścią i co uzy sku je my? Jak jesz cze Bóg za warł tę ta jem ni cę
w Przy byt ku – ja ka jest po wierzch nia każ dej z je go czte rech
dłu gich płasz czyzn i ja ka łącz na po wierzch nia wszyst kich
czte rech? Co ro bi my z kwa dra tem tej licz by i co uzy sku je my?
Co Bóg uczy nił w szes na sty spo sób – ja ka jest po wierzch nia
każ dej z tych ścian i ja ka su ma oby dwu? Co ro bi my z tą wiel -
ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie moż na to do strzec i ile ra zy ta
praw da zo sta ła za war ta w wy mia rach Przy byt ku? 
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(39) Co jesz cze by ło w Przy byt ku ja ko ca ło ści, ile z nich
wska zy wa ło na Ty siąc le cie, a ile na imię Bo ga? Ja ki był kwa -
drat dłu giej prze kąt nej i co on przed sta wia? Ile by ło ta kich
prze kąt nych, gdzie i po ile – co wy ni ka z te go fak tu? Ja ki jest
kwa drat dłu go ści Przy byt ku, ja ki je go wy so ko ści, a ja ka jest
su ma tych dwóch kwa dra tów? Ja ki jest kwa drat je go sze ro ko -
ści, ja ka su ma kwa dra tów dłu go ści i sze ro ko ści i na co to wska -
zu je? Ja ka by ła je go dłu gość w ca lach, ja ka wy so kość, a ja ka
jest su ma tych dwóch liczb? W ja ki in ny spo sób uzy sku je my
ten sam wy nik? Ja ki jest ob wód po przecz ny w łok ciach, a ja -
ki w ca lach? Co tak że za uwa ży li śmy i cze go to do ty czy? Jak
moż na to pod su mo wać? Ja kie in ne my śli Bóg po ka zał w Przy -
byt ku ja ko ca ło ści i na ile spo so bów? Co wcze śniej po da li śmy
na te mat li ter skła da ją cych się na imię Bo ga? W ja ki spo sób
uzy ska li śmy Yod (10), w ja ki – He (5), Vav (6) oraz He (5)?
W ja ki dru gi spo sób przez te czte ry pro ce sy mo że my wy pro -
wa dzić z Przy byt ku ja ko ca ło ści imię Bo ga? Ja kie są spo so by
trze ci, czwar ty i pią ty? 

(40) Co zo sta nie te raz przed sta wio ne, co po ka że my naj -
pierw i co przed sta wia ła każ da z nich? Ja ka by ła wy so kość za -
słon, ja ka ich sze ro kość, a ja ka ich su ma – co ro bi my z tą su -
mą i co uzy sku je my? Ja ka by ła su ma dwóch wy so ko ści każ dej
za sło ny i co uzy sku je my? Ja ka by ła su ma dwóch sze ro ko ści
każ dej za sło ny i ja ki uzy sku je my wy nik, sto su jąc tę sa mą ope -
ra cję? Ile by ło li nii wy so ko ści w oby dwu za sło nach – co ro bi -
my z tą su mą i co uzy sku je my? Co wy ni ka z pod da nia czte -
rech li nii sze ro ko ści w oby dwu za sło nach tej sa mej ope ra cji?
Ja ki był ob wód pierw szej za sło ny i co wy ni ka z pod da nia go
tej sa mej ope ra cji? W ja kim in nym ob wo dzie to wy stę pu je? Ja -
ka by ła su ma oby dwu ob wo dów? Na ja kie dwa in ne spo so by
po ka za na jest ta sa ma praw da? Na ile spo so bów oby dwie za -
sło ny da ły nam tę praw dę? Na ile spo so bów oby dwie za sło ny
po ka zu ją myśl o bło go sła wie niu przez Chry stu sa świa ta przez
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okres 1000 lat – ja ki jest pierw szy z nich, dru gi, trze ci, czwar -
ty, pią ty, szó sty – jak je uzy sku je my? 

(41) Na ile spo so bów Bóg za warł Swo je imię w oby dwu za -
sło nach? Ja ka jest każ da z czte rech ope ra cji, przez któ rą umie -
ścił On Swo je imię w za sło nach? Ja ki jest dru gi spo sób? Ja ki
trze ci i czwar ty? Jak mo że my pod su mo wać to, co od kry li śmy
w oby dwu za sło nach? 

(42) Jak otrzy mu je my roz mia ry świąt ni cy naj święt szej i ca -
łe go Przy byt ku i gdzie zo sta ły one po da ne? Jak jest do wie dzio -
ne, że pół noc na, po łu dnio wa i za chod nia ścia na świąt ni cy
mia ły po 10 łok ci dłu go ści? Na ja ki ro dzaj bry ły wska zu ją te
da ne i dla cze go? Co zro bio no z dwo ma na roż ny mi de ska mi
w ścia nie za chod niej i ja ka by ła sze ro kość każ dej z tych po łó -
wek? Ile każ dej z nich by ło w niej wi docz ne, a ile nie, z po wo -
du za sło nię cia przez krań ce ścia ny pół noc nej i po łu dnio wej
i co to mó wi o gru bo ści de sek? Jak dwa koń co we słu py by ły
usta wio ne w re la cji do naj da lej wy su nię tych na pół noc i po -
łu dnie na roż nych de sek w świąt ni cy naj święt szej, by świąt ni -
ca i świąt ni ca naj święt sza mia ły od po wied nie roz mia ry? Na ja -
ką dłu gość pół noc nej i po łu dnio wej ścia ny świąt ni cy wska zu -
je 13 1/3  de ski i co do wo dzi, że jej sze ro kość mia ła 10 łok ci? Ja -
ką pro ce du rę bę dzie my od tąd sto so wać wo bec war to ści oraz
liczb klu czo wych? Ja kie trzy rze czy ukry te w świąt ni cy zo sta -
ną te raz wy ka za ne? Ja ki wnio sek wy pły wa z dłu go ści świąt -
ni cy – 20 łok ci i co z te go wy ni ka? Ja ka by ła su ma jej dłu go ści,
wy so ko ści i sze ro ko ści i co z te go wy ni ka? Ja ka by ła prze kąt -
na każ de go dłu gie go bo ku i jak ją otrzy mu je my? Ile prze kąt -
nych miał każ dy z czte rech dłu gich bo ków i co z te go wy ni ka
w od nie sie niu do licz by ukry tych w ten spo sób ta jem nic – ja -
ki nu mer na da je my na stęp ne mu punk to wi? 

(43) Ja ka by ła dłu gość koń co wych prze kąt nych świąt ni -
cy i jak ją uzy sku je my? Ja ki jest kwa drat każ dej z tych prze -
kąt nych – co z nim ro bi my i co uzy sku je my? Ile koń ców mia -
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ła świąt ni ca i ile prze kąt nych miał każ dy ko niec – ile ra zy ta -
jem ni ca ta zo sta ła po da na przez prze kąt ne i ja ki nu mer no -
si nasz ko lej ny punkt? Co za uwa ży li śmy w punk cie (3) i ja -
ka jest su ma kwa dra tów wszyst kich ośmiu tych prze kąt nych
– co z nią ro bi my i co uzy sku je my? Ja ki jest kwa drat każ dej
koń co wej prze kąt nej – ile ich by ło i ja ka jest ich su ma? Co
z nią ro bi my i co uzy sku je my? Ja ki jest kwa drat każ dej z czte -
rech prze kąt nych bry ły świąt ni cy – jak go uzy sku je my i ja ki
jest je go pier wia stek? Ile by ło prze kąt nych czte rech dłu gich
bo ków świąt ni cy, dwóch krót kich, koń co wych bo ków oraz
peł nych prze kąt nych bry ły? Ja ki jest pier wia stek każ dej dłu -
giej prze kąt nej bocz nej i koń co wej? Ja ka jest su ma kwa dra -
tów ośmiu dłu gich prze kąt nych, ja ka – czte rech prze kąt nych
koń co wych, a ja ka – czte rech prze kąt nych bry ły? Ja ka jest su -
ma kwa dra tów wszyst kich szes na stu prze kąt nych – co ro bi -
my z tą su mą i co uzy sku je my? Ja ka jest po wierzch nia każ -
dej z czte rech dłu gich ścian świąt ni cy i jak ją uzy sku je my – co
ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile ra zy po ja wia się
ta ta jem ni ca i co z te go wy ni ka dla nu me ru na stęp ne go
punk tu? Ja ka jest su ma po wierzch ni czte rech dłu gich bo -
ków i jak jest to po twier dzo ne – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co
uzy sku je my? Ja ka jest su ma dłu go ści czte rech dłu gich bo ków
i jak ją uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku -
je my? Ja ka jest su ma kwa dra tów wszyst kich li nii dłu go ści,
wy so ko ści, sze ro ko ści czte rech dłu gich prze kąt nych bocz -
nych oraz dwóch krót kich prze kąt nych bocz nych (koń co -
wych)? Jak ją uzy sku je my w każ dej gru pie prze kąt nych
i w nich wszyst kich – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku -
je my? Ja ki był ob wód dłu go ści świąt ni cy? Gdy by śmy tę dłu -
gość wzię li za je den bok kwa dra tu, ile li czył by on łok ci kwa -
dra to wych i co z nich uzy sku je my? Ja ki jest po przecz ny ob -
wód świąt ni cy – co z nim ro bi my i co uzy sku je my? Ja ka jest
dłu gość jej ob wo du po przecz ne go – gdy by śmy wzię li ją
za bok kwa dra tu, ile li czył by on łok ci kwa dra to wych, co
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z nich uzy sku je my? Ja ka jest su ma dwóch ob wo dów bo ków
– gdy by śmy tę su mę wzię li za bok kwa dra tu, ile li czył by on
łok ci kwa dra to wych, co z nich uzy sku je my? Ja ka jest su ma
ob wo dów oby dwu koń ców świąt ni cy – co ro bi my z tą wiel -
ko ścią i co uzy sku je my? Ja ka by ła ob ję tość świąt ni cy – co ro -
bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Co naj mniej ile ra zy
w bry le świąt ni cy Bóg wy ka zał, że kla sa Chry stu sa bę dzie
skła da ła się ze 144 000 człon ków? 

(44) Co te raz uczy ni my – na ja kie dwa spo so by i co naj -
pierw po ka że my? Ja ka jest su ma dłu go ści oby dwu ścian bocz -
nych w łok ciach i ca lach – jak czę sto i gdzie to wy stę pu je? Ja -
ka jest su ma wy so ko ści oby dwu za słon i su fi tu w łok ciach
i ca lach – jak czę sto i gdzie to wy stę pu je? Ile ra zy jest po ka za -
ne bez liczb klu czo wych, że Chry stus bę dzie w Ty siąc le ciu
bło go sła wił świat? Ja ka by ła dłu gość oby dwu dłu gich bo ków
świąt ni cy w łok ciach i ca lach – jak jest to wi docz ne w łok ciach
i ca lach su fi tu i pod ło gi? Ile by ło łok ci i ca li na wy so ko ści i sze -
ro ko ści – jak czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer bę dzie no sił ko -
lej ny punkt? Ja ka jest su ma wszyst kich po wierzch ni świąt ni -
cy – jak ją uzy sku je my? Ja ka jest su ma kwa dra tów oby dwu
prze kąt nych w do wol nym z dwóch dłu gich bo ków, su fi tu lub
pod ło gi – gdzie po da ny jest kwa drat każ dej z nich, jak czę sto
to wy stę pu je w związ ku z ośmio ma od no śny mi prze kąt ny mi
i ja ki bę dzie ko lej ny punkt? Ja ki jest kwa drat do wol nej prze -
kąt nej ścian koń co wych – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy -
sku je my – ile by ło ta kich prze kąt nych i ja ki nu mer za tem bę -
dzie no sił ko lej ny punkt? 

(45) Ja ki był ob wód po przecz ny świąt ni cy, a ja ki po dłuż -
ny – ja ka jest ich su ma i co z niej uzy sku je my? Ja ka jest po -
wierzch nia każ dej z dwóch dłu gich ścian, su fi tu i pod ło gi – co
ro bi my z tą po wierzch nią i co uzy sku je my? Ja ka jest po -
wierzch nia każ dej z koń co wych ścian świąt ni cy – co ro bi my
z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Na ile spo so bów na uka ta jest
po ka za na w świąt ni cy? Na ile spo so bów i ja ki imię Je ho wy za -
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war te jest w świąt ni cy? Co naj mniej ile sym bo li da ją wy mia -
ry świąt ni cy?

(46) Co na le ży jesz cze zba dać w 2 Moj. 36? Ja ką bry łą
geo me trycz ną by ła świąt ni ca naj święt sza i ja kie by ły jej trzy
wy mia ry? Ilo ma li nia mi i o ja kiej dłu go ści by ło ogra ni czo -
nych jej sześć po wierzch ni – co z ni mi ro bi my i co uzy sku -
je my? Ile po wierzch ni i ich prze kąt nych mia ła świąt ni ca
naj święt sza – co z ni mi ro bi my i co uzy sku je my? Ja ka jest su -
ma jej do wol nych dwóch wy mia rów – co z ni mi ro bi my i co
uzy sku je my? Ile jest spo so bów uży cia tych trzech wy mia rów
i ja kie one są? Ja ki nu mer nada my na stęp ne mu punk to wi?
Ja ka jest dłu gość każ dej z dwu na stu prze kąt nych po -
wierzch ni świąt ni cy naj święt szej i ja ki jest kwa drat każ dej
z nich – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile ra zy
prze kąt ne te da ją nam ten sam wy nik co punkt (6) i ja ki nu -
mer nada my na stęp ne mu punk to wi? Ja ka jest prze kąt -
na bry ły – ile ich by ło, ja ka jest su ma ich kwa dra tów, co
z ni mi ro bi my i co uzy sku je my? Ja ki był każ dy z jej ob wo -
dów – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile ob wo -
dów ona mia ła i ja ki nu mer nada my ko lej ne mu punk to wi?
Ile w su mie wy no szą jej trzy ob wo dy – co ro bi my z tą su mą
i co uzy sku je my? Ja ka jest su ma jej dwóch do wol nych ob wo -
dów – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile jest
moż li wych ta kich sum ob wo dów i ja ki bę dzie nu mer na stęp -
ne go punk tu? Na co w od nie sie niu do świąt ni cy naj święt -
szej wska zu je po rów na nie jej z No wym Je ru za lem ja ko do -
kład nych sze ścia nów? 

(47) Ja ka myśl zwią za na z sym bo li ką świąt ni cy naj święt -
szej zo sta nie na stęp nie zba da na? Ile by ło łok ci i ca li w każ -
dym z jej trzech ob wo dów? Jak czę sto fakt ten wy stę pu je i ja -
ki nu mer nada my na stęp ne mu punk to wi? Ile by ło łok ci i ca -
li w każ dym z jej sze ściu bo ków – jak czę sto to wy stę pu je i ja -
ki nu mer nada my na stęp ne mu punk to wi? Ja ka jest po -
wierzch nia każ dej z jej sze ściu ścian – co ro bi my z tą wiel ko -
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ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto wy stę pu je to w świąt ni cy
naj święt szej i ja ki nu mer bę dzie no sił na stęp ny punkt? Ja ka
jest jej ob ję tość? Ja ki jest kwa drat każ dej z jej sze ściu prze kąt -
nych bocz nych – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Jak czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer nada my na stęp ne mu
punk to wi? Ja ka jest su ma do wol nych dwóch z jej trzech
głów nych wy mia rów – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku -
je my? Jak czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer no si na stęp ny
punkt? Co Bóg uczy nił ze Swym imie niem w związ ku
z świąt ni cą naj święt szą i jak mo że my to za uwa żyć? W ja ki
spo sób po ka za ne są po szcze gól ne li te ry? Jak moż na upro ścić
rze czy i ile pod sta wień mo że my do ko nać dla dru giej ope ra -
cji punk tu (1)? Ja kie one są? Ja ki nu mer otrzy ma za tem na -
stęp ny punkt? Ja ka jest czwar ta, ostat nia ope ra cja punk tu (1)
i ja kie pod sta wie nia są tu moż li we? Co nie jest po wta rza ne
przez tych sie dem ope ra cji? Ile sym bo li znaj du je my w świąt -
ni cy naj święt szej – po ile dla każ dej z trzech my śli?

(48) Co obec nie zba da my – je dy nie kto pra co wał
nad sprzę ta mi i ak ce so ria mi an ty ty picz ne go Przy byt ku i Dzie -
dziń ca oraz jak i gdzie jest to po ka za ne? Kto pra co wał nad in -
ny mi za ry sa mi Przy byt ku i Dzie dziń ca i jak moż na to wy ra zić
ina czej? Jak jest to po twier dzo ne? Co re pre zen tu ją ubła gal nia,
jej che ru bi ny i skrzy nia ar ki? Cze go i dla cze go nie przed sta wia
bu do wa nie ar ki przez Be sa le ela i Acho lia ba? Ja ki po win ni -
śmy wy cią gnąć wnio sek w an ty ty pie w od nie sie niu do bu do -
wa nia przez nich in nych sprzę tów? Ja ką uwa gę po win ni śmy
tu taj po dać na te mat drew na? Dla cze go nie bę dzie ko niecz ne
tu taj wy ja śnia nie an ty ty pów pier ście ni i drąż ków i na ja kie
trzy rze czy zwró ci my te raz uwa gę?

(49) Ja ka by ła dłu gość ar ki w łok ciach i ca lach – co ro bi my
z ty mi wiel ko ścia mi i co uzy sku je my? Ja ki był jej dłu gi ob wód
w łok ciach i ca lach co ro bi my z ty mi wiel ko ścia mi i co uzy sku -
je my? Na czym opar ty jest ten ob wód, ja kie wy ni ki uzy sku je -
my z wy mia rów bocz ne go ob wo du i ile ko lej nych punk tów to
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nam da je? Ja kie są ob wo dy dwóch dłu gich ścian bocz nych, ja -
kie dwóch bo ków krót kich i ja ki do łu? Ja ka jest ich su ma ogól -
na i ja ki ob wód jest w ten spo sób po mi nię ty? Co ro bi my z tą
su mą i co uzy sku je my? Ja ka jest su ma po zo sta łych ob wo dów
trak to wa nych ja ko prze strzeń bez dna i ile wy nio są ich su my?
Jak uzy sku je my kwa drat koń co wych prze kąt nych? Ile by ło
prze kąt nych w oby dwu koń cach ar ki, ja ka jest ich ogól na dłu -
gość, ja ka to licz ba klu czo wa – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co
uzy sku je my? Ja ki jest ob wód każ dej dłu giej ścia ny bocz nej ar -
ki w łok ciach i ca lach? Co ro bi my z jej ob wo dem w ca lach i co
uzy sku je my? Cze go to jesz cze do ty czy i ja ki nu mer na da je my
na stęp ne mu punk to wi? Ja ka jest su ma do wol nej po ło wy ob -
wo du tych czte rech dłu gich bo ków – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer otrzy -
ma na stęp ny punkt? Ja ka jest wiel kość krót kie go ob wo du i jej
kwa dra tu – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie
to wy stę pu je i ja ki nu mer ma na stęp ny punkt? 

(50) Co te raz zo sta nie wy ka za ne? Ja ka by ła dłu gość dłu gie -
go ob wo du w łok ciach i ca lach – co ro bi my z ca la mi i co uzy -
sku je my? Ja ka jest po ło wa dłu go ści dłu gie go ob wo du w łok -
ciach i ca lach – co ro bi my z dłu go ścią w ca lach i co uzy sku je -
my? Jak czę sto to wy stę pu je i ile ra zy w ar ce wy stę pu je za rys
Ty siąc le cia? Na ja kie spo so by uzy sku je my w ar ce imię Bo ga?
Ja kich li ter moż na użyć dla tych trzech grup łok ci i jak uzy sku -
je my po szcze gól ne li te ry? Co na le ży tu taj za uwa żyć i w ilu in -
nych dłu gich bo kach ar ki to rów nież wy stę pu je? Co i jak po -
zwa la to nam od na leźć? Ile ra zy imię Je ho wy wy stę pu je za tem
w ar ce i ile przy pad ków sym bo li ki ona po sia da? 

(51) Gdzie zo sta ły po da ne pew ne sym bo le ar ki i cze go nie
bę dzie my tu taj po wta rzać? O co ktoś mo że za py tać – ja ką
moż na po dać od po wiedź w opar ciu o Żyd. 9:5 i co do te go te -
ma tu wno si 2 Kor. 3:18? Jak Chry stus, ja ko spra wie dli wość za -
pew nio na przez Bo ga, jest na zwa ny w Rzym. 3:25 i gdzie jest
On na zwa ny Bo ską spra wie dli wo ścią? W czym jest to tak że
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wi docz ne? Co jest po ka za ne w She ki nah – co przed sta wia
świe cą ce z nie go świa tło i czym Go ono czy ni? Na ja kie zna -
cze nie che ru bi nów wska zu je ten pro ces eli mi na cji? Co obec -
nie zba da my, gdzie jest to opi sa ne i w ja kim za kre sie zo sta nie
omó wio ne? Ja kie są wy mia ry sto łu i gdzie są po da ne? Ja ka by -
ła je go dłu gość w łok ciach i ca lach – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Jak czę sto wy stę pu je ta dłu gość i ja ki nu mer
bę dzie no sił ko lej ny punkt? Ja ka by ła je go sze ro kość w ca -
lach – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto
i gdzie wy stę pu je sze ro kość i ja ki nu mer nada my na stęp ne mu
punk to wi? Ja ki jest kwa drat dłu go ści je go gór nej prze kąt nej
– jak go uzy sku je my i jak jest je go pier wia stek? Co ro bi my
z tym kwa dra tem i co uzy sku je my? Ile prze kąt nych o tej sa -
mej dłu go ści po sia da stół i ja ki nu mer nada my ko lej ne mu
punk to wi? Ja ki jest kwa drat prze kąt nej ścia ny bocz nej i jak go
uzy sku je my? Ja ki jest pier wia stek z kwa dra tu prze kąt nej ścia -
ny bocz nej i ja ką wiel kość da je po mno że nie go przez 10? Co
ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile by ło ta kich prze -
kąt nych i ja ki nu mer bę dzie no sił na stęp ny punkt?

(52) Ja ki był ob wód sto łu i jak go uzy sku je my – co ro bi my
z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile ta kich ob wo dów miał stół
i ja ki nu mer no si ko lej ny punkt? Ja ka jest dłu gość ob wo du
dłu giej ścia ny bocz nej z po mi nię ciem do łu i jak ją uzy sku je -
my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto to
wy stę pu je i ja ki nu mer nada my na stęp ne mu punk to wi? Ja ki
był ob wód dłu giej ścia ny bocz nej z po mi nię ciem gó ry – co ro -
bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę pu -
je i ja ki nu mer no si ko lej ny punkt? Ja ka by ła dłu gość ob wo du
krót kie go bo ku z po mi nię ciem do łu i jak ją uzy sku je my – co
ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile by ło ta kich bocz -
nych ob wo dów i ja ki nu mer no si ko lej ny punkt? Ja ki był bocz -
ny ob wód z po mi nię ciem gó ry – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co
uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę po wa ło i ja ki nu mer nada my
ko lej ne mu punk to wi? Ja ka jest gór na po wierzch nia i jak ją
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uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak
po wierzch nia dol na ma się do gór nej – co uzy sku je my i ja ki
jest nu mer ko lej ne go punk tu? Ja ki był każ dy z bocz nych ob -
wo dów z wy jąt kiem do łu i ja ka su ma oby dwu – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? Co uzy ska my, je śli do da my
wszyst kie czte ry bocz ne ob wo dy z po mi nię ciem gó ry i ja ki nu -
mer no si ten punkt? Co za wie ra ją wy mia ry li stwy sto łu? Ja ki
był jej ob wód gór ny i jak jest to po twier dzo ne – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie jesz cze ma to za sto so wa -
nie? Ja ka by ła dłu gość je go dwóch dłu gich bo ków w łok ciach
– co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie jesz cze te
sa me licz by da ją te sa me wy ni ki? Ja ka jest su ma dwóch krót -
kich bo ków – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Gdzie jesz cze wy stę pu ją te sa me licz by i wy ni ki? Ja ka by ła dłu -
gość jed ne go z dłu gich gór nych bo ków w ca lach – co ro bi my
z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie jesz cze wy stą pi ły te sa -
me licz by i wy nik i ja ki nu mer bę dzie no sił ko lej ny punkt? Ja -
ka jest je go dłu gość w ca lach w każ dym z krót kich bo ków je -
go koń ców – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak
czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer na da je my na stęp ne mu punk -
to wi? Ja ki jest je go ob wód wo kół bo ków, a ja ka – su ma ob wo -
dów dwóch kra wę dzi (gór nej i dol nej)? Ja ka jest su ma tych
trzech ob wo dów – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Ile ra zy na uka ta wy stę pu je w su mie w sto le i co jesz cze on
sym bo li zu je? Ja ka by ła je go dłu gość gór na – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? W ja kich jesz cze in nych miej -
scach wy stą pi ły te sa me licz by i wy nik? Ja ka by ła po wierzch -
nia gór na sto łu – jak ją uzy sku je my i co znaj du je my po raz pią -
ty i szó sty? Ja ki był je den z krót kich ob wo dów bocz nych z po -
mi nię ciem do łu – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Gdzie jesz cze wy stę pu ją te licz by i wy nik? 

(53) Ja ki in ny ro dzaj sym bo li ki da je li stwa? Ja ka by ła dłu -
gość li stwy z jed nej stro ny – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy -
sku je my? Gdzie jesz cze wy stą pi ły te sa me licz by i wy nik? Ja -
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ka jest su ma dwóch krót kich bo ków li stwy – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? Co jesz cze jest po ka za ne w sto -
le? Jak uzy sku je my po szcze gól ne li te ry? Na ile in nych spo so -
bów wy stę pu ją te sa me da ne? Gdzie wy stę pu ją ope ra cje
pierw sza, dru ga, trze cia i czwar ta? Ile ra zy po ja wia się w sto -
le imię Je ho wy i ja ka jest licz ba każ dej z trzech ro dza jów sym -
bo li ki sto łu oraz ich su ma? Cze go do tąd nie po da no co do zna -
cze nia li stwy – co przed sta wia ło jej pięk no i gdzie jest o tym
mo wa? Cze go ty pem jest jej ko ro na i co przed sta wia jej sze -
ro kość na dłoń?

(54) Gdzie i kto wy ja śnił an ty typ świecz ni ka – co w związ -
ku z tym jest tu taj zby tecz ne, a co zo sta nie po da ne? Ja kie są je -
dy ne licz by po da ne na je go te mat? Jak uzy sku je my zwią za ną
z nim licz bę 8 – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile
zło ta skła da ło się na świecz nik? Ile by ło wa go wo zło tych sy kli
w mi nie i ile min w ta len cie – we dług wag ja kich kra jów? Ile
za tem by ło wa go wo sy kli w ta len cie i jak to otrzy mu je my? Ile
by ło sy kli w mi nie we dług war to ści mo ne tar nej i ile min w ta len -
cie? Gdzie jest to po da ne i jak do cho dzi my do te go wnio sku
na pod sta wie te go wer se tu? Co ro bi my z wa gą sy kli w ta len -
cie zło ta lub sre bra i co uzy sku je my? Co na le ży za uwa żyć
w związ ku z od dzie le niem sze ściu ra mion od trzo nu i co uzy -
sku je my? Ile kie li chów by ło w każ dym z sze ściu ra mion i ile
we wszyst kich sze ściu ra mio nach – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my?

(55) Ile kie li chów mia ła każ da pa ra prze ciw le głych ra mion
– co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile by ło in nych
grup ta kich ra mion i jak za tem nu me ru je my te wy ni ki? Co to -
wa rzy szy ło każ de mu z tych kie li chów i ile ich by ło w każ dej
pa rze prze ciw le głych ra mion – ile to nam da je ko lej nych
punk tów? Ile by ło kwia tów w każ dej pa rze prze ciw le głych ra -
mion – ile i ja kie da to nam punk ty? Co miał każ dy z czte rech
kie li chów trzo nu – ile kie li chów i ga łek w nim by ło? Gdzie wy -
stę pu je ta sa ma licz ba i ja ki punkt to nam da je? W czym po -
now nie po ja wia się licz ba 8? Co we dług w.21 znaj do wa ło się
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pod każ dy mi dwo ma ra mio na mi – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Ile czę ści by ło w świecz ni ku i ja kie one by -
ły? Co jest cha rak te ry stycz ne go w licz bie 83? Ile ra zy i gdzie
po ja wia się w świecz ni ku imię Je ho wy? Co jesz cze po ka za ne
jest w świecz ni ku? Ile by ło głów nych czę ści świecz ni ka – co ro -
bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile by ło w nim ro dza -
jów owo ców i kwia tów – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku -
je my? Ile i ja kie go ro dza ju by ło w nim bocz nych ra mion – co
ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile jest in nych sym -
bo li oby dwu czę ści – ja kie one są i ile przy pad ków sym bo li ki
zo sta ło w su mie za war tych w świecz ni ku? 

(56) Co jest opi sa ne w w.25-28 – do cze go od ra zu przej -
dzie my i dla cze go? Ja kie by ły wy mia ry sze ro ko ści i dłu go ści
zło te go oł ta rza w łok ciach i ca lach – gdzie i jak czę sto to wy -
stę pu je i ile to da punk tów? Co ro bi my z je go wy mia rem w ca -
lach w tych czte rech przy pad kach wy stą pie nia i co uzy sku je -
my? Ja ka jest ich su ma w łok ciach i ca lach? Jak czę sto i gdzie
one wy stę pu ją i ja ki jest za tem nu mer ko lej ne go punk tu? Co
ro bi my czte ry ra zy z tą su mą w łok ciach i ca lach co uzy sku je -
my? Jak czę sto to wy stę pu je? Ja ka jest prze kąt na je go gó ry
– jak ją uzy sku je my i ja ki jest te go pier wia stek? Je śli tę prze -
kąt ną uzna my za bok kwa dra tu, ja ka by ła by je go po wierzch -
nia – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Co moż -
na po wie dzieć o do le? Ja ki jest kwa drat prze kąt nej każ de go
z je go po zo sta łych bo ków, jak go uzy sku je my i ja ki jest te go
pier wia stek – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile
by ło ta kich prze kąt nych i ja ki nu mer nada my na stęp ne mu
punk to wi? Ja ka jest su ma je go głów nych wy mia rów i jak ją
uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Gdzie jesz cze to wy stę pu je i ja ki jest nasz ko lej ny punkt? Ja -
ka jest dłu gość je go wszyst kich li nii, jak ją uzy sku je my i ile ra -
zy li czy my każ dą li nię – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku -
je my? Ja ki był ob wód gó ry oł ta rza i jak go uzy sku je my – co ro -
bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie jesz cze to wy stę -
pu je i ja ki jest za tem nu mer na stęp ne go punk tu? Ja ki jest ob -
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wód każ de go z je go czte rech bo ków i jak go uzy sku je my – co
ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę -
pu je i ja ki jest nu mer ko lej ne go punk tu? 

(57) Ja ka jest dłu gość wszyst kich ob wo dów oł ta rza w łok -
ciach i ca lach i jak ją uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Ja ka jest po wierzch nia gó ry oł ta rza w ca lach
kwa dra to wych – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Gdzie jesz cze wy stę pu je ten sam wy nik i ja ki jest nu mer ko -
lej ne go punk tu? Ja ka jest po wierzch nia każ de go z je go czte -
rech bo ków i jak ją uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co
uzy sku je my? Jak czę sto i gdzie to wy stę po wa ło i ja ki nu mer
na da je my na stęp ne mu punk to wi? Ja ka by ła je go ob ję tość i jak
ją uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Co
za uwa ży li śmy wy żej i jak uzy sku je my prze kąt ne oł ta rza? Ja -
ki jest je go kwa drat i co z nim ro bi my? Ile by ło prze kąt nych
bry ły? Co te raz bę dzie po da ne? Co uzy sku je my przez po -
mno że nie 10 ra zy su my je go wy so ko ści, dłu go ści i sze ro ko ści
w ca lach – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak
czę sto i gdzie to wy stę pu je i ja ki jest za tem nu mer ko lej ne go
punk tu? Jak uzy sku je my ten wy nik dla ob wo du gó ry i do łu?
Ja ki wy nik uzy sku je my przez po mno że nie 10 ra zy su my
dwóch kra wę dzi wy so ko ści i gdzie jesz cze to wy stę pu je? Ja ki
uzy sku je my wy nik przez po mno że nie 10 ra zy su my wy so ko -
ści i po ło wy gór ne go ob wo du w ca lach – gdzie i jak czę sto to
wy stę pu je i ja ki jest za tem nu mer ko lej ne go punk tu? 

(58) Co na stęp nie bę dzie roz wa żo ne i gdzie to wi dać? Jak
uzy sku je my po szcze gól ne li te ry? Jak czę sto po ja wia ją się czte -
ry od no śne ope ra cje i jak to wy glą da w każ dej z nich? Ile
przy pad ków sym bo li ki każ de go z trzech ro dza jów po sia dał oł -
tarz i ja ka by ła ich su ma? Z ilu skład ni ków skła dał się ole jek
na masz cza nia i ja kie one by ły? Ja kie by ły czte ry przy pra wy
i ich od po wied nie wa gi i gdzie jest to po da ne? Co tych pięć
skład ni ków nam da je? Ja ka jest łącz na wa ga skład ni ków przy -
praw – co i jak Bóg ukrył w łącz nej ich wa dze? Co Bóg ukrył
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w wa dze mir ry i gdzie jesz cze ma to miej sce? Jak to uczy nił
w każ dej z po zo sta łych trzech przy praw? Co jesz cze i jak
ukrył w przy pra wach? Ja ki jest an ty typ ka dzi dła? Ja ki – rów -
nej wa gi skład ni ków? Co ni niej szym koń czy my i co jed no cze -
śnie roz pocz nie my? 

(59) Co jest po ka za ne w 38:1-7 i co zo sta ło już przed sta wio -
ne z te go roz dzia łu? Cze go w związ ku z tym nie uczy ni my,
a co uczy ni my? Ja kie by ły wy mia ry oł ta rza mie dzia ne go? Co
ro bi my z je go dłu go ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto wy stę pu -
je je go dłu gość i ja ki za tem nu mer no si ko lej ny punkt? Ja ki był
ob wód każ de go z je go czte rech bo ków i jak go uzy sku je my
– co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile ich by ło i ja -
ki nu mer na da je my na stęp ne mu punk to wi? Ja ki był ob wód
gó ry i jak go uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy -
sku je my? Cze go jesz cze to do ty czy? Jak uzy sku je my prze kąt -
ne: gór ną i dol ną? Jak czę sto to wy stę pu je? Ja ka jest po -
wierzch nia gó ry i jak ją uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko -
ścią? Ja ka po wierzch nia jest ta ka sa ma? Ja ka jest po wierzch nia
każ de go z czte rech bo ków i jak ją uzy sku je my – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile ra zy wy nik ten da je 144 000?
Gdzie moż na od na leźć te sa me wy ni ki i ja ki nu mer no si ko lej -
ny punkt? Ja kie są wy mia ry je go kra ty – co ro bi my z jed ną
z tych wiel ko ści i co uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę pu je i ja -
ki nu mer na da je my ko lej ne mu punk to wi? Ja kie są wy mia ry jej
ob wo du – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Gdzie
wi dać kwa drat każ dej z jej prze kąt nych i ja ki on jest – co ro -
bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę pu -
je i ja ki za tem nu mer no si na stęp ny punkt? Ja ka jest jej po -
wierzch nia i jak ją uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co
uzy sku je my? Przy naj mniej ile ra zy pierw sza gru pa sym bo li
wy stę pu je w oł ta rzu ca ło pa le nia? Ja ki błęd ny po gląd przed sta -
wia br. Do ckey w R 6436, kol. 2, punkt (3) i dla cze go jest to błę -
dem? Ja kie rze czy ten błąd pod wa ża, a w ja kich dwóch kwe -
stiach br. Do ckey ma ra cję? 
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(60) Co te raz przed sta wi my? Ja ki jest ob wód gó ry, a ja ki
do łu – jak go uzy sku je my w każ dym przy pad ku i ja ka jest ich
su ma? Ja ka jest su ma po wierzch ni gó ry oraz każ dej po -
wierzch ni bocz nej – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je -
my? Jak czę sto i w jak spo sób to wy stę pu je i ja ki za tem nu mer
da je my na stęp ne mu punk to wi? Ja ka jest su ma po wierzch ni
do łu i do wol ne go z je go czte rech bo ków – co ro bi my z tą wiel -
ko ścią i co uzy sku je my? Jak czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer
no si ko lej ny punkt? Co zo sta nie po da ne na stęp nie? Jak uzy -
sku je my po szcze gól ne li te ry? Przy naj mniej ile ra zy Bóg umie -
ścił Swo je imię w tym oł ta rzu i ile sym bo li w su mie w nim po -
dał? Co Bóg nam dał na te mat umy wal ni i co z te go wy ni ka?
Jak po ka za ny jest Chry stus ja ko skła da ją cy się z 144 000 człon -
ków? Jak do pa tru je my się te go, że Je go rzą dy bę dą trwać ty -
siąc lat, a jak – Bo skie go imie nia? Ja kie są an ty ty py jej mi sy
i pod sta wy? Co przed sta wia ją ko bie ty zgro ma dzo ne u drzwi
Przy byt ku? Co da wa ły ich lu stra i cze go ty pem jest to, że
umy wal nia by ła z nich zro bio na?

(61) Do cze go obec nie prze cho dzi my i gdzie jest to opi sa -
ne? Na ja ką rzecz zwią za ną z Przy byt kiem zo sta ła zwró co -
na uwa ga i ja ka jest su ma je go dłu go ści i sze ro ko ści – co ro bi -
my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ja ki jest je go ob wód i jak
go uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią? Gdzie kie dyś
znaj do wał się ca ły Ko ściół i w ja kim zna cze niu? Ja ki jest ob -
wód dzie dziń ca z wy łą cze niem czę ści sty ka ją cej się z tyl ną czę -
ścią Przy byt ku: co do nie go do da je my i ja ka jest su ma – co ro -
bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ja kie by ły wy mia ry
bra my – co ro bi my z ty mi wiel ko ścia mi i co uzy sku je my? Ja ki
jest jej ob wód i jak go uzy sku je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią
i co uzy sku je my? Ja ka jest su ma jej gó ry i do łu – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? Jak da le ko od sie bie sta ły słu py
dzie dziń ca i jak jest to po twier dzo ne dla ca łe go dzie dziń ca
– jak dłu ga by ła za sło na mię dzy środ ka mi słu pów? Ja ki był ob -
wód każ de go z ta kich od cin ków za sło ny dzie dziń ca i jak jest
to po twier dzo ne – co ro bi my z tą wiel ko ścią? Ile by ło ta kich
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od cin ków i ja ki więc nu mer na da je my ko lej ne mu punk to wi?
Ja ka jest po wierzch nia każ de go z ta kich od cin ków – ile ich by -
ło i ja ki nu mer no si ko lej ny punkt? 

(62) Ja kiej prze kąt nej rów na jest prze kąt na każ de go z tych
od cin ków, ja ka jest ta prze kąt na i jej kwa drat – co ro bi my z tą
wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile by ło prze kąt nych w tych 60
od cin kach i ja ki nu mer na da je my na stęp ne mu punk to wi? Ja -
ka jest su ma oby dwu prze kąt nych każ de go z tych 60 od cin -
ków, a ja ki kwa drat – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je -
my? Jak czę sto to wy stę pu je i ja ki nu mer no si ko lej ny punkt?
Ile by ło słu pów i pod sta wek na dzie dziń cu i ja ki jest kwa drat
tej licz by – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ile słu -
pów mia ła bra ma – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my?
Ile in nych ze sta wów po 4 słu py by ło wo kół dzie dziń ca i ja ki
nu mer no si ko lej ny punkt? Ile kom ple tów po 4 pod staw ki
mia ło tych 15 kom ple tów słu pów i ja kie punk ty to nam da je?
Ja ka jest su ma kwa dra tów prze kąt nych bra my, a ja ka – kwa -
dra tów prze kąt nych każ de go z 60 od cin ków za sło ny? Ja ka
jest su ma kwa dra tów tych oby dwu grup prze kąt nych – co
ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Ja ka na stęp na myśl
ma być zba da na? Ja ka jest po wierzch nia bra my i jak ją uzy sku -
je my – co ro bi my z tą wiel ko ścią i co uzy sku je my? Do cze go
jesz cze ma ją za sto so wa nie te licz by i ja ki nu mer no si ko lej ny
punkt? Ja ka jest su ma dłu go ści gó ry i do łu w ca lach i co uzy -
sku je my? W ilu in nych od po wied nich od cin kach to tak że wy -
stę pu je i ja ka jest łącz na licz ba punk tów tej my śli? Co jesz cze
za wie ra się w za sło nach dzie dziń ca? Ja ka jest łącz na po -
wierzch nia tych za słon i jak ją uzy sku je my? W ja kich dwóch
rze czach do strze ga my li te ry imie nia Bo ga? Ja ka jest łącz na licz -
ba sto sow nych przy pad ków sym bo li ki? Co po win no być uży -
te w cza sie zbo ro we go ba da nia te go te mat? Kto jesz cze od krył
oko ło 35 z po wyż szych punk tów? Do cze go po win no nas po -
bu dzić roz wa ża nie licz nych sym bo li Przy byt ku?
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ROZ DZIAŁ VIII

PRZY BY TEK WIE KU EWAN GE LII
(do koń cze  nie )

2 Moj. 38: 21 - 40: 38

DAL SZE SZCZE GÓ ŁY LICZ BO WE – ŚWIĘ TE TKA NI NY I SZA TY – POD SU MO WA -
NIE DO KO NA NEJ PRA CY – ZBU DO WA NIE PRZY BYT KU

WPO ZO STA ŁEJ czę ści 2 Moj. 38 do da ne są pew ne szcze gó -
ły wy ja śnia ją ce róż ne rze czy zwią za ne z Przy byt kiem. Tak

jak po przed nio, przed sta wia jąc na sze wy ja śnie nia, w krót kich
ob ja śnie niach bę dzie my po da wać an ty ty py i z re gu ły czę ścio wo
cy to wać tek sty, któ rych one do ty czą. W an ty ty pach przed sta -
wio nych po wy żej po da ne zo sta ło pod su mo wa nie Ko ścio ła, Ko -
ścio ła ja ko świad ka Bo ga (oto su ma przy byt ku świa dec twa
– 2 Moj. 38:21), i to tak, jak opi sa li go oby dwaj an ty ty picz ni Ita -
ma ro wie – je den dzia ła ją cy w In te rim od 69 do 1874 i je den
dzia ła ją cy w Epi fa nii, ja ko rów no le gli so bie (Ita mar) – na roz kaz
Je zu sa ja ko Bo skie go Wy ko naw cy (na roz kaz Moj że sza) i ja ko
szcze gól ni przed sta wi cie le Je zu sa, Naj wyż sze go Ka pła na (sy -
na Aaro na). Mię dzy opi sa mi oby dwu Ita ma rów jest znacz na róż -
ni ca, głów nie dla te go, że słu ży li dwóm gru pom Le wi tów. Ita mar
In te rim po da wał swój opis Ko ścio ła uspra wie dli wio nym ja ko
Le wi tom, któ rzy nie mo gli oczy wi ście do strzec głę bo kich rze czy.
Z te go po wo du ich Ita mar po da wał sto sow ne praw dy mniej
lub bar dziej nie ja sno i nie do kład nie, co sta wa ło się szcze gól nie
praw dzi we w okre sie od 69 do 1309 (Ja na 14:30). Póź niej, w okre -
sie sar dyj skim, świa tło za czę ło się zwięk szać; znacz nie po więk -
szy ło się w cza sie okre su Fi la del fii, jed nak wciąż jesz cze z pew -
ną nie ja sno ścią i nie do kład no ścią. Lecz w Epi fa nii w skoń czo -
nym ob ra zie Le wi ci to Wiel ka Kom pa nia i Mło do cia ni God ni,
któ rzy ja ko oczysz cze ni mo gą do strzec głę bo kie rze czy. Z te go



po wo du Ita mar Epi fa nii po da je praw dę na cza sie wy raź nie i co -
raz peł niej, a pod ko niec Epi fa nii, dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi
Po słan ni ków Pa ru zji i Epi fa nii, ca ła Bi blia zo sta nie wy ja śnio -
na dla ka pła nów i Le wi tów.

(2) Nasz Pan ja ko szcze gól ny Przed sta wi ciel Bo ga (Be sa le -
el – w.22), ma ją cy od Bo ga peł ne oświe ce nie na cza sie (Uri
– mo je świa tło), o bar dzo szla chet nym cha rak te rze (Chur – szla -
chet ny) i naj po tęż niej szy z wiel kich sług Bo ga (po ko le nia Ju dy),
ja ko głów ne Na rzę dzie Bo ga uczy nił wszyst ko w za kre sie Ko -
ścio ła i w Ko ście le (uczy nił to wszyst ko) zgod nie z roz ka zem
Bo ga (Pan roz ka zał) da nym Je mu ja ko Je go Wy ko naw cy (Moj -
że szo wi). Je go szcze gól ny mi po moc ni ka mi w tym (Achi sa -
mach – mój brat po ma ga – w.23) by ło 49 bra ci, przez któ rych
dzia łał Bóg (Acho liab – na miot oj ca), sta no wią cych sied miu
anio łów sied miu ko ścio łów (z po ko le nia Dan). Ja ko ta cy, po -
tra fi li oni roz wi jać praw dę na cza sie (cie śla [w ang. gra wer
– przy pis tł.]), kształ to wać cha rak ter (po my sło wy rze mieśl -
nik; do słow nie: pro jek tant) oraz roz wi jać no we stwo rze nia (bi -
sior, de li kat ny len) w wier no ści (nie bie ska pur pu ra) w aspek -
tach kró lew skich (czer wo na pur pu ra) i ofiar ni czych (kar ma -
zyn). Tak jak ułam ko wa część srebr nych ta len tów po wy żej 100
by ła uży wa na do szcze gól nych rze czy (w.25,28), tak ułam ko -
wa nad wyż ka zło ta po wy żej 29 ta len tów by ła uży wa -
na do szcze gól nych rze czy. Z te go po wo du te czę ści ta len tów
są po mi nię te w ta jem ni cach za war tych w peł nych ta len tach
sre bra i zło ta. Za uwa ży li śmy już, że pod wzglę dem war to ści
ta lent zło ta (29 ta len tów – w.24) miał 3000 sy kli i że 3000 sy kli
dwu krot nie za wie ra imię Je ho wy. A za tem pół ta len tu zło ta to
1500 sy kli = 10 (Yod) x5 (He) x6 (Vav) x5 (He). 29 ta len tów zło -
ta za wie ra więc imię Je ho wy 58 ra zy. 3000 sy kli trzy ra zy za -
wie ra myśl Ty siąc le cia: 3000:3=1000. 100 ta len tów sre bra za -
wie ra je 300 ra zy, a 29 ta len tów zło ta – 87 ra zy. Pod wzglę dem
wa gi ta lent zło ta wy no sił 3600 sy kli. 3600x10x10x10:(5x5)=144
000; a 29 ta len tów zło ta oczy wi ście 29 ra zy za wie ra licz bę 144
000. War tość ta len tu sre bra (sre bra... ta len tów – w.25) wy no -
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si ła 3000 sy kli, po nie waż 603 550 lu dzi da ło 603 550 be kah, czy -
li 301 775 sy kli (w.26). A 301 775-1775=300 000, co po dzie lo ne
przez 100 (ta len tów) = 3000 (sy kli w ta len cie). Sko ro ta lent sre -
bra pod wzglę dem war to ści dwu krot nie za wie ra imię Bo ga, co
przed chwi lą wi dzie li śmy na przy kła dzie war to ści ta len tu zło -
ta, 100 ta kich ta len tów za wie ra je 200 ra zy. 3000 sy kli sre bra
3 ra zy za wie ra po ję cie Ty siąc le cia, a 100 ta len tów za wie ra je
300 ra zy. W ta ki sam spo sób, jak w ta len cie zło ta, po ja wia się
w war to ści ta len tu sre bra imię Je ho wy. Wa go wo ta lent sre bra
li czył 3600 sy kli. 3600x10x10x10:(5x5)=144 000. 100 ta kich ta -
len tów wy ra ża to 100 ra zy. Wi dzi my więc, że za rów no peł ne
ta len ty zło ta, jak i sre bra, uży wa ne dla ce lów Przy byt ku, po -
da ją nam trzy wiel kie praw dy, ja kie wi dzie li śmy po przed nio
w Przy byt ku i je go sprzę tach. Zna cze nie pod sta wek (pod -
staw ki... pod staw ka – w.27) po ka za li śmy w po przed nim roz -
dzia le, a zna cze nie fak tu, że by ło ich 100 – po ta len cie każ da
– zo ba czy li śmy przed chwi lą. Po win ni śmy pa mię tać, że imię
Je ho wy nie jest po pro stu na zwi skiem Bo ga, lecz tak że – a na -
wet przede wszyst kim – wy ra że niem Je go cha rak te ru ja ko
do sko na łe go po łą cze nia mą dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi -
ło ści oraz do sko na łej do mi na cji do sko na łe go po łą cze nia tych
cech nad Je go in ny mi przy mio ta mi cha rak te ru. Ja ko ta kie,
okre ślo ne jest licz ba mi Przy byt ku, któ re go li te ry two rzą imię
Je ho wy. Dla te go w wy mia rach i wa dze Przy byt ku znaj du je -
my sym bo li kę trzech naj więk szych prawd Bi blii: (1) do sko na -
łe go cha rak te ru Bo ga po ka za ne go w imie niu Yod (10) He (5)
Vav (6) He (5); (2) wy so kie go po wo ła nia kla sy Chry stu sa
w cza sie Wie ku Ewan ge lii; i (3) re sty tu cji dla ludz ko ści w Ty -
siąc le ciu z rąk kla sy Chry stu sa. Te go oczy wi ście na le ża ło się
spo dzie wać w Przy byt ku, ty picz nym ob ra zie ta jem ni cy za -
kry tej od wie ków i po ko leń. 

(3) 1775 sy kli sre bra (sy kle – w.28) po nad cał ko wi te 100 ta len -
tów, po dob nie jak sre bro w in nych miej scach Przy byt ku, re pre -
zen tu je praw dę. Ta część, któ ra po kry wa ła gło wi ce 60 słu pów
dzie dziń ca re pre zen tu je (w przy pad ku każ de go słu pa, ty pu

577P r z y b y t e k  W i e k u  E w a n g e l i i  ( c . d . )



uspra wie dli wio nych wie rzą cych, 60 słu pów to typ 60 ro dza jów
słu żą cych Le wi tów) szcze gól ne dzie ło praw dy każ dej z tych 60
grup Le wi tów (zob. E 8, str. 32-78) oraz to, że te 60 grup uspra -
wie dli wio nych Le wi tów rze czy wi ście ma pra wo do wy ko ny wa -
nia od po wied niej pra cy. Ha ki (ha czy ki), któ re mo co wa ły za sło -
ny do słu pów i ob rę czy, re pre zen tu ją praw dy, któ re moc no
trzy ma ją spra wie dli wość Chry stu sa przy uspra wie dli wio nych,
a tak że fakt, że ta cy są rze czy wi ście uspra wie dli wio ny mi. Ob rę -
cze (obił ob rę cza mi) by ły srebr ny mi prę ta mi, łą czą cy mi słu py;
w ten spo sób trzy ma ły i pod pie ra ły je, nie po zwa la jąc im się
prze wró cić. Są one ty pem prawd, któ re pod pie ra ją i pod trzy mu -
ją wier nych uspra wie dli wio nych i w ten spo sób nie po zwa la ją
im upaść; rze czy wi ście pod pie ra ją i pod trzy mu ją one ich w ten
spo sób. Nie zna my wa gi ani war to ści ta len tu mie dzi; mi mo to
mo że my za sto so wać na szą licz bę klu czo wą 18 do licz by ta len tów
mie dzi i wy pro wa dzić praw dę, że kla sa Chry stu sa przez 1260 lat
mia ła być dep ta na przez sym bo licz nych po gan, uspra wie dli -
wio nych z wia ry, któ rzy ja ko ta cy po ka za ni są w mie dzi. I tak:
70x18=1260, co su ge ru je okres (539-1799), w cza sie któ re go sym -
bo licz ni po ga nie mie li dep tać wier nych (w.29). Jak moż na za -
uwa żyć we wszyst kich trzech me ta lach, czę ści ta len tów nie są
uży wa ne do su ge ro wa nia tych trzech sym bo lik. Sym bo li ka rze -
czy z mie dzi wspo mnia nych w wer se tach 30 i 31 zo sta ła już po -
da na, i dla te go nie bę dzie tu taj po wta rza na. Kil ka z na szych ob -
li czeń do wo dzi, że dru go rzęd ny mi licz ba mi klu czo wy mi Przy -
byt ku są 2 i 3 (2+3=5 – licz ba klu czo wa Przy byt ku). 

(4) Z wy jąt kiem za słon i okryć więk szość tka nin uży wa -
nych w Przy byt ku słu ży ła do przy kry wa nia świę tych me bli
i na czyń no szo nych przez Le wi tów i re pre zen tu je te ce chy
w Bo skiej kla sie, któ re za kry wa ją od po wied nie oso by w ich
róż nych funk cjach i na ukach przed ob cy mi (1 Kor. 2:6-16; 2 Kor.
3:14,15; 4:3,4; 1 Ja na 3:1). Po zo sta łe tka ni ny uży wa ne w Przy byt -
ku słu ży ły ja ko sza ty dla ka pła nów, bę dąc ty pem pew nych
przy mio tów, służ by, władz, przy wi le jów itp. ka płań stwa.
Nad an ty ty pa mi tych tka nin ma ją przy wi lej pra co wać nie tyl -
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ko Je zus i człon ko wie gwiezd ni, lecz tak że in ni słu dzy praw dy
(zro bi li sza ty do służ by – 2 Moj. 39:1). W an ty ty py te wpla ta li oni
wier ność (nie bie ska pur pu ra), kró lew skość (czer wo na pur pu ra)
oraz ofiar ni czość (kar ma zyn), zwią za ne z Bo skim pla nem. Pra -
co wa li nad cha rak te ra mi, wła dza mi, przy wi le ja mi, przy mio ta -
mi, służ bą itp. Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta (sza ty dla Aaro na).
Je dy nie Je zus wy pra co wał te sza ty, któ re re pre zen tu ją Je go
cha rak ter, np. Swe an ty ty picz ne bia łe sza ty lnia ne. On, człon -
ko wie gwiezd ni i ich po moc ni cy pra co wa li nad ni mi w zna cze -
niu na ucza nia, po nie waż wszy scy z nich pra co wa li nad bia ły -
mi lnia ny mi sza ta mi Cia ła w zna cze niu bu do wa nia i po ucza nia.
Pra cu ją cy nad ty picz ny mi sza ta mi chwa ły i pięk no ści, tzn. two -
rzą cy je, re pre zen tu ją Bo ga; po dob nie jest w an ty ty pie, gdyż to
On do star cza i udzie la uwiel bio ne mu ka płań stwu władz, przy -
mio tów, służ by, przy wi le jów i pre ro ga tyw, re pre zen to wa nych
przez te sza ty. Jed nak nad wszyst kim tym, co re pre zen tu je
w nich ich cha rak ter i praw dę, pra co wał Je zus, człon ko wie
gwiezd ni i ich po moc ni cy ja ko an ty ty py od no śnych ty picz -
nych pra cow ni ków. Wszyst ko to od by wa ło się z po le ce nia Bo -
ga da ne go Chry stu so wi (roz ka zał Pan Moj że szo wi). Efod (efod
– w.2) w swej przed niej czę ści jest ty pem Przy mie rza Abra ha -
ma, a w czę ści tyl nej – No we go Przy mie rza. Przy mie rza te obej -
mo wa ły sług, sto su ją cych te obiet ni ce itp., któ rzy ja ko ta cy są
czę ścią przy mie rzy, po nie waż przy mie rza skła da ją się z (1)
obiet nic, (2) za rzą dzeń i (3) sług je sto su ją cych. Dla te go w przy -
mie rza te zo sta ła wple cio na wier ność (nie bie ska pur pu ra), kró -
lew skość (czer wo na pur pu ra), ofiar ni czość (kar ma zyn) oraz
czy stość (krę co ny bi sior). Tyl ko Je zus, ja ko szcze gól ny Przed sta -
wi ciel Bo ga, zro bił efod (zro bił [on, nie oni] efod). Ozna cza to,
że Bóg użył Go do ujaw nie nia za war to ści tych przy mie rzy
w ich obiet ni cach i za rzą dze niach, nie w zna cze niu stwo rze nia
ich, co uczy nił Bóg, cho ciaż Je zus ja ko Na rzę dzie Bo ga pra co -
wał nad sto su ją cy mi te obiet ni ce i za rzą dze nia ja ko czę ścia mi
tych przy mie rzy. Je zus, człon ko wie gwiezd ni i ich po moc ni cy
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pra co wa li na to miast nad Bo ski mi spra wa mi w na tu rze, praw -
dzie, cha rak te rze i służ bie (na kle pa li bla szek zło tych i po cię li je
na nit ki – w.3) zwią za ny mi z wy ni ka ją cą z przy mie rza wier no -
ścią Chry stu sa (nie bie ska pur pu ra), kró lew sko ścią (czer wo -
na pur pu ra) i ofiar ni czo ścią (kar ma zyn); wszyst kie one od sług
pra cu ją cych nad od no śny mi rze cza mi wy ma ga ły zręcz no ści
(ar ty stycz nie [in ne prze kła dy po da ją spo so bem tkac kim, ro bo tą
ha ftar ską – przy pis tł.]). 

(5) Pra co wa li tak że nad bi blij ny mi roz wa ża nia mi dok try ny
i prak ty ki, któ re w służ bie łą czy ły oby dwa przy mie rza we wza -
jem nej har mo nii (dwa na ra mien ni ki przy le ga ją ce do sie bie
– w.4). By ły one wza jem nie zhar mo ni zo wa ne (po łą czo ne) dok -
try na mi i prak ty ka mi łą czą cy mi się w ich wza jem nych związ -
kach, np. Przy mie rze Abra ha ma do star cza ka płań stwa i umoż -
li wia mu ofia ro wa nie się; ofia ra Je zu sa za pew nia za słu gę, a ofia -
ra Ko ścio ła udo stęp nia tę za słu gę, dzię ki cze mu No we Przy mie -
rze mo że i bę dzie dzia łać. Z ob ra zu Po śred ni ka ka płań stwo to
za pie czę tu je i umoż li wi też dzia ła nie No we go Przy mie rza wo -
bec Bo ga i czło wie ka. Przy mie rze Abra ha ma gwa ran tu je bło go -
sła wie nie świa ta przez No we Przy mie rze. Te i in ne miej sca sty -
ka nia się tych dwóch przy mie rzy są po ka za ne w ty pie przez na -
ra mien ni ki. Ich har mo nia jest na to miast po ka za na w kra wę -
dziach oby dwu czę ści efo du, sty ka ją cych się na ra mio nach,
a ich po łą cze nie i har mo nij ny zwią zek jest po ka za ny przez ich
po łą cze nie ze so bą (na obu je go koń cach). Słu że nie tym dwom
przy mie rzom jest oczy wi ście przy wi le jem chwi li obec nej, a ich
dzia ła nie bę dzie wła dzą, przy mio tem, przy wi le jem, służ bą
i pre ro ga ty wą kró lew skie go Ka płań stwa w Ty siąc le ciu. Ta kie
przy szłe słu żeb ne uży wa nie tych dwóch przy mie rzy przez
Chry stu sa jest po nad to sym bo li zo wa ne przez pas przy pi na ją -
cy oby dwie czę ści efo du do naj wyż sze go ka pła na, po nie waż pa -
sy są ty pem służ by (Iz. 11:5; Mat. 3:4; Łuk. 12:35,37; 17:8; Ja -
na 13:4,5; 1 Pio tra 1:13; Obj. 1:13; 15:6). Pas ten sym bo licz nie
oznaj mia więc, że Je zus i Ko ściół ja ko Na rzę dzia Bo ga bę dą
słu żyć oby dwu przy mie rzom przez wy peł nia nie ich za ry sów
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Ty siąc le cia, aż do peł nej re ali za cji Bo skie go pla nu zwią za ne go
z ty mi dwo ma przy mie rza mi (pas na nim – w.5). W służ bę tę
i przez nią zo sta ną wy pra co wa ne Bo skie wła dze (zło to), wier -
ność (nie bie ska pur pu ra), kró lew skość (czer wo na pur pu ra),
ofiar ni czość (kar ma zyn) oraz spra wie dli we za le ty (krę co ny bi -
sior), i to w har mo nii z in struk cja mi, ja kie Bóg po da Je zu so wi,
udzie la jąc w ten spo sób ludz ko ści Bo skiej mo cy, wier no ści kró -
lew skie go Ka płań stwa, ofiar ni czej za słu gi i spra wie dli wo ści.
Część pra cy, ja ko przy go to wa nie do ta kiej służ by, jest wy ko ny -
wa na przez kla sę Chry stu sa w obec nym ży ciu przez stu dio wa -
nie, prak ty ko wa nie i gło sze nie praw dy do ty czą cej tych przy -
mie rzy. W tym ży ciu Je zus, człon ko wie gwiezd ni oraz ich po -
moc ni cy pra cu ją nad praw da mi tych przy mie rzy i bę dą to czy -
nić aż do koń ca Ty siąc le cia (ob ro bi li ka mie nie onyk so we – w.6).
Praw dy te są przy twier dzo ne do przy mie rzy Bo ską mo cą re ali -
zo wa ną po przez Sło wo, Du cha i opatrz ność Bo ga (opra wy ze
zło ta), a w praw dach tych miesz czą się te, któ re za wie ra ją dwa -
na ście głów nych łask (pie czę ci), ja ko głów nych cech lu du Bo -
że go (imio na sy nów Izra el skich). Sfe rą dzia ła nia praw dy tych
przy mie rzy są te dwa przy mie rza we wza jem nych związ kach,
któ rym słu ży Chry stus (na na ra mien ni kach efo du – w.7), tak by
dla Bo że go Izra ela w Ty siąc le ciu by ły wiecz nym przy po mnie -
niem uży wa nia przez nich tych dwu na stu łask (ka mie nie na pa -
miąt kę sy nom Izra el skim). By ło to czy nio ne w wy ni ku Bo skie -
go po le ce nia da ne go na sze mu Pa nu (roz ka zał Pan Moj że szo wi). 

(6) Je zus, człon ko wie gwiezd ni i ich po moc ni cy umie jęt nie
(ar ty stycz nie – w.8) przed sta wia li Bo skie pra wo, za rów no mi -
ło ści obo wiąz ko wej jak i bez in te re sow nej (na pier śnik), z ty mi
sa my mi za le ta mi, ja kie tkwi ły w oby dwu wiel kich przy mier -
zach (jak efod), ja ko kwe stie zwią za ne z Bo ską mo cą (zło to),
wier no ścią (nie bie ska pur pu ra), kró lew sko ścią (czer wo na pur -
pu ra), ofiar ni czo ścią (kar ma zyn) i spra wie dli wo ścią (krę co ny bi -
sior). Wszę dzie tam, gdzie ma te ria ły te są uży te w świę tych
tka ni nach, są one ty pem na stę pu ją cych rze czy: zło to jest ty pem
Bo skiej mo cy uży wa nej od po wied nio przez ka płań stwo w imie -
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niu Pa na; nie bie ska pur pu ra – wier no ści ka płań stwa po bu dza -
ją ce go wier ność w tych, na któ rych od dzia łu ją; czer wo na pur -
pu ra – kró lew sko ści ka płań stwa bło go sła wią ce go ja ko Kró lo wie
ty siąc let ni Izra el; krę co ny bi sior – spra wie dli wo ści ka płań stwa
pro wa dzą cej do spra wie dli wo ści tych, na któ rych od dzia łu ją. Te
czte ry rze czy ma my na my śli w na szych wszyst kich krót kich
ko men ta rzach na te mat tych czte rech ma te ria łów. Czte ry wiel -
kie przy mio ty Bo ga w ich in dy wi du al nej do sko na ło ści i wza -
jem nej har mo nii są po ka za ne w czwo ro kąt no ści na pier śni ka
i wy ra żo ne w Bo skim pra wie (czwo ro kąt ny – w.9). Fakt, że
skła da się z dwóch czę ści jest ty pem na to, że: (1) Bo skie pra wo
skła da się z dwóch czę ści: ukry tej – je go du cha, i wi docz nej – je -
go li te ry; (2) te dwie czę ści mia ły tę sa mą wła ści wość i wiel kość;
oraz że (3) ele men tem skła do wym każ dej z nich jest mi łość
obo wiąz ko wa i bez in te re sow na. To, że był kwa dra tem wiel ko -
ści pię dzi – piędź jest peł ną mia rą dło ni – jest ty pem fak tu, że
Bo skie pra wo jest mia rą peł nej zdol no ści wy peł nie nia go przez
do sko na łe go czło wie ka. Fakt ten po ka zu je, że pra wo po tę pia
wszyst kie nie do sko na łe isto ty i że Je zus w Swej do sko na ło ści
czło wie ka i no we go stwo rze nia był w sta nie wy peł nić i rze czy -
wi ście do sko na le wy peł nił je go li te rę i du cha w mi ło ści obo -
wiąz ko wej i bez in te re sow nej. Dzię ki te mu uzy skał spra wie dli -
wość wy star cza ją cą do wy ku pie nia ca łe go upa dłe go ro dza ju
Ada ma. Ja ko pod ka pła ni, choć nie zdol ni do wy peł nie nia li te ry
pra wa, przy kry ci spra wie dli wo ścią Chry stu sa mo że my i rze czy -
wi ście wy peł nia my je go du cha, po nie waż w wier no ści na sze
wier ne in ten cje są do sko na łe przez Je go za słu gę (Mat. 5:48;
Rzym. 8:1-4). Chry stus, wier ni człon ko wie gwiezd ni i ich po -
moc ni cy przez na uki przed sta wia li dwa na ście głów nych łask
i przez prak ty ko wa nie roz wi ja li je, a w sta nie chwa ły – uży wa -
jąc an ty ty picz ne go na pier śni ka – bę dą słu żyć ni mi świa tu, by
tak że on mógł je roz wi nąć (ka mie nie – w.10). Wy ja śnie nie czte -
rech rzę dów z trze ma cen ny mi ka mie nia mi w każ dym z nich
oraz ty picz ne zna cze nie tych dwu na stu ka mie ni po zo sta wia my
do cza su wy ja śnie nia w przy szłym dzie le Księ gi Ob ja wie nia,
szcze gól nie Obj. 21:19,20. Ka mie nie te przed sta wia ją dwa na ście
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łask dwóch lu dów Bo ga o dwu na stu po ko le niach, za rów no
w dwu na stu po ko le niach Izra ela du cho we go (Obj. 7:4-8), jak
i dwu na stu po ko le niach Izra ela Ty siąc le cia (ka mie nie z imio na -
mi sy nów Izra el skich – w.14; Mat. 19:28). Każ de po ko le nie
z oby dwu grup tych dwu na stu po ko leń po sią dzie wszyst kie
z tych dwu na stu łask. Oprócz te go każ de po ko le nie z tych
dwóch grup dwu na stu po ko leń bę dzie po sia dać jed ną in dy wi -
du al ną ła skę ja ko swą szcze gól ną i wy bit ną ce chę. Ta szcze gól -
na, wy bit na ła ska jest po ka za na przez je den ka mień sto sow ny
dla da ne go an ty ty picz ne go po ko le nia w oby dwu Izra elach (we -
dług imion ich... każ dy we dług... po ko leń). W daw nych cza sach
pie czę ci w sy gne tach by ły uży wa ne ja ko sym bol rze czy wi ste -
go lub uro jo ne go cha rak te ru, urzę du, dzie ła itp. ich wła ści cie -
la. Stąd ka mie nie te od po wied nio ob ra zu ją cha rak ter prze ja wia -
ją cy się w urzę dzie, dzie le itp. oby dwu grup dwu na stu po ko -
leń Izra ela (ry te na wzór pie czę ci). Je śli ce chy te wy pły wa ją ze
spra wie dli wo ści, są dwu na sto ma głów ny mi za le ta mi, a je śli wy -
pły wa ją z mi ło ści, są dwu na sto ma głów ny mi ła ska mi Bo skie go
pra wa (Ps. 40:9). Za wie sze nie na pier śni ka przy ser cu Aaro -
na jest ty pem ra do ści Chry stu sa z pra wa Bo ga, a bli skość Je go
ser cu jest ty pem Je go mi ło ści do ca łej ludz ko ści, szcze gól nie
tych, któ rzy bę dą po słusz ni Sło wu Pa na (2 Moj. 28:29). 

(7) Ko lej na myśl przed sta wio na w roz dzia le 39 do ty czy
związ ku mię dzy ty mi dwo ma przy mie rza mi a Bo skim pra -
wem. Za wie ra się to w wer se tach 15-21. Naj pierw jest to po ka -
za ne wo bec oby dwu przy mie rzy (w.15-18), a na stęp nie wo bec
przy mie rza Abra ha ma – szcze gól nie w wer se tach 19-21. W cza -
sie obec ne go Wie ku Je zus i człon ko wie gwiezd ni przed sta -
wia li na uki do ty czą ce Bo skiej mo cy (zro bi li łań cusz ki ze zło ta
– w.15), łą cząc służ bę tych dwóch przy mie rzy z Bo skim pra -
wem. Ma ją one na ce lu łą cze nie tej służ by w jej naj bliż szym
miej scu kon tak tu z tym pra wem, a więc z każ dą je go czę ścią
(dwóch koń ców – w.16). By ło to wy ko na ne bar dzo pięk nie
(ro bo ta ple cio na). Pra wo to przez usłu gę na ucza nia Chry stu sa
jest obec nie trwa le przy twier dzo ne (dwie opra wy) do oby -
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dwu przy mie rzy, po nie waż an ty ty picz ne opra wy [sprzącz ki]
to wa rzy szy ły służ bie Chry stu sa wo bec tych przy mie rzy (na ra -
mien ni ki efo du – w.18). Pier ście nie w Przy byt ku i je go sprzę -
tach we wszyst kich przy pad kach są ty pem dwóch prawd – wy -
so kie go po wo ła nia i re sty tu cji. Te dwie praw dy Sta re go i No -
we go Te sta men tu (dwa pier ście nie – w.19) są obec nie zwią za -
ne z pra wem (na pier śnik), tak jak kla sa Chry stu sa łą czy swe na -
uki z pra wem w je go ele men tach zwią za nych z ty mi dwo ma
praw da mi oby dwu Te sta men tów (dwa koń ce na pier śni ka). Ja -
ko Na rzę dzie Bo ga, przez praw dy dwóch Te sta men tów w na -
stęp nym Wie ku do ko na ją oni rze czy wi ste go po łą cze nia Bo skiej
mo cy i Bo skie go pra wa (wło ży li łań cusz ki do pier ście ni na -
pier śni ka – w.17). W na stęp nym Wie ku, ja ko Na rzę dzia Bo ga,
przy uży ciu Bo skiej mo cy (dwa łań cusz ki – w.18) po łą czo ną
służ bą (na ra mien ni ki) moc no (przy mo co wa li do opraw) zwią -
żą to pra wo z dwo ma przy mie rza mi (efod). Po nad to, już w tym
Wie ku ze szcze gól nym na ci skiem uczą o związ ku tych dwóch
po cho dzą cych od Bo ga prawd oby dwu Te sta men tów (dwa
zło te pier ście nie – w.19) z Bo skim pra wem, w je go wła ści wych
miej scach kon tak tu (dwa koń ce na pier śni ka), i to w tych je go
ele men tach, któ re są zwią za ne z Przy mie rzem Abra ha ma
(na je go brze gu we wnętrz nym od stro ny efo du). Ja ko Na rzę -
dzia Bo ga do ko na ją te go w przy szłym Wie ku. 

(8) Po nad to, w obec nym Wie ku przez na ucza nie po wią za -
li oni dwie wiel kie praw dy Sta re go i No we go Te sta men tu
z Przy mie rzem Abra ha ma (dwa in ne zło te pier ście nie …
do dwóch na ra mien ni ków efo du od spodu, z przed niej stro ny
– w.20), w związ ku z Bo skim pra wem (przy spo je niu je go). Do -
ko na li mię dzy ni mi bez po śred nie go po łą cze nia, jak rów nież
spra wi li, że do mi no wa ło ono nad służ bą, ja ką kla sa Chry stu -
sa czy ni wo bec Przy mie rza Abra ha ma (nad prze pa ską efo du).
W na stęp nym Wie ku ja ko Bo skie Na rzę dzie rze czy wi ście
wpro wa dzą oni te rze czy w ży cie. W obec nym Wie ku wier nie
na ucza ją o związ ku Przy mie rza Abra ha ma z Bo skim pra wem,
przed sta wio nym w dwóch praw dach oby dwu Te sta men tów
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w ich od no śnych na ukach (przy wią za li na pier śnik pier ście -
nia mi do pier ście ni efo du sznu rem z nie bie skiej pur pu ry
– w.21), w spo sób po ka zu ją cy bez po śred ni i do mi nu ją cy zwią -
zek te go przy mie rza z Bo skim pra wem oraz służ bą, ja ką kla sa
Chry stu sa wy ko nu je pod tym przy mie rzem (nad prze pa ską
efo du). Ten bez po śred ni i do mi nu ją cy zwią zek Przy mie rza
Abra ha mo we go ze służ bą kla sy Chry stu sa wo bec nie go oraz
Bo skim pra wem czy ni to pra wo nie od łącz nym od te go przy -
mie rza. Gdy by bo wiem przy mie rze to by ło zdo mi no wa ne
przez to pra wo oraz służ bę kla sy Chry stu sa, prze sta ło by być
przy mie rzem bez wa run ko wym. Je go do mi na cja nad oby dwo -
ma czy ni to Bo skie pra wo wiecz nym i nie znisz czal nym oraz
czymś nie od łącz nym od te go przy mie rza (że by nie od sta wał
od efo du). Rze czy te zo sta ną urze czy wist nio ne w na stęp nym
Wie ku. Są one tak wy ko na ne, jak Bóg na ka zał wy ko nać je na -
sze mu Pa nu (roz ka zał Pan Moj że szo wi). Nie wie my na pew -
no, czym do kład nie by ło ty picz ne Urim i Tum mim, bę dą ce
czę ścią na pier śni ka (2 Moj. 28:30). Wie my tyl ko, że by ły zwią -
za ne z na pier śni kiem i w ja kiś spo sób udzie la ły naj wyż sze mu
ka pła no wi od po wie dzi Bo ga – tak lub nie – na je go py ta nia do -
ty czą ce Izra ela. Po nie waż sło wo Urim (świa tła) za wsze wy mie -
nia ne jest pierw sze, nie któ rzy przy pusz cza ją, że świa tło na na -
pier śni ku wska zy wa ło w gó rę lub na pra wo, je śli od po wiedź
brzmia ła tak, i w dół lub na le wo, je śli od po wiedź brzmia ła nie;
jest to jed nak na cią ga na spe ku la cja. Bar dziej praw do po dob ne
jest to, że na pier śnik ja ko ta ki, bez cen nych ka mie ni, sta no wił
Urim, a dwa na ście cen nych ka mie ni sta no wi ło Tum mim. Co
do an ty ty pu spra wa jest ja sna: Urim – świa tła – jest ty pem dok -
try nal nych prawd Sło wa Bo że go, a Tum mim – do sko na ło ści
– dwu na stu głów nych łask. Har mo nia tych dwóch rze czy – Sło -
wa i Du cha Bo ga – umoż li wia bo wiem Naj wyż sze mu Ka pła no -
wi roz wią zy wać spra wy lu du Bo że go w za kre sie te go, co po -
wi nien czy nić. Ma ły an ty typ Ezdr. 2:63 wy peł nił się na stę pu -
ją co: W związ ku z licz ny mi spe ku la cja mi, ja kie J. za stał wśród
bry tyj skich bra ci, w prze mó wie niu prze ciw ko spe ku la cjom
przed zbo rem w Lon dy nie w grud niu 1916 ro ku J. ra dził bra -
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ciom nie przyj mo wać żad nych no wych po glą dów, lecz cze kać
na no we praw dy, do pó ki Pan nie za ma ni fe stu je Swych my śli
przez no we go ka płań skie go rzecz ni ka. Zgod nie z tym Je zus
w cza sie Wie ku Ewan ge lii udzie la od po wie dzi na py ta nia Swe -
go lu du przez Sło wo oraz je go Du cha za po śred nic twem człon -
ków gwiezd nych. 

(9) Pew ne za ry sy cha rak te ru, owo ców i dzie ła Chry stu sa ja -
ko Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta są po ka za ne w ty pie płasz cza
Aaro na z nie bie skiej pur pu ry w wer se tach 22-26. Oprócz te go,
że sza ty w sym bo lach Bi blii re pre zen tu ją au to ry tet lub upo waż -
nie nie, są tak że uży wa ne do przed sta wie nia praw dy i spra wie -
dli wo ści, bez wzglę du na to, czy ta dru ga jest rze czy wi sta czy
przy pi sa na (1 Kron. 15:27; Ijo ba 29:14; Iz. 22:20,21, Chry stus;
61:10; Łuk. 15:22; Obj. 6:11; 7:9,13,14). Płaszcz z nie bie skiej pur -
pu ry re pre zen tu je spra wie dli wy cha rak ter (płaszcz – w.22)
Chry stu sa, w wier no ści (nie bie ska pur pu ra) wy peł nia ją ce go ca -
łą wo lę Bo ga wy ra żo ną w Je go Sło wie, pla nie. Owo ce Je go
wier ne go i spra wie dli we go cha rak te ru, wy ra ża ją ce go się w Je -
go oku po wym dzie le, są po ka za ne przez jabł ka gra na tu (jabł -
ka gra na tu z nie bie skiej pur pu ry – w.24) i są bło go sła wień -
stwa mi re sty tu cji, za słu gą ofia ry Je zu sa, udo stęp nia ną świa tu
przez ofia rę Ko ścio ła. Bło go sła wień stwa te two rzą ob raz i po -
do bień stwo Bo ga przy wró co ne czło wie ko wi, co obej mu je do -
sko na łe ludz kie cia ło i ży cie, z pra wem do ludz kie go ży cia
i sto sow ny mi pra wa mi ży cio wy mi, któ re Je zus przez Swą ofia -
rę mógł od dać ja ko Swo ją oso bi stą wła sność, by przez ofia rę
Ko ścio ła udo stęp nić je dla upa dłe go ro dza ju Ada ma pod wa -
run kiem po słu szeń stwa wy ma ga niom No we go Przy mie rza
w Ty siąc le ciu. Dzie ło sym bo li zo wa ne w płasz czu, ja kie przez
ogła sza nie ma wy ko nać kla sa Chry stu sa, jest re pre zen to wa ne
w dzwon kach (dzwon ki ze szcze re go zło ta – w.25). W ty pie
dźwięk dzwon ków – sły sza ny przez lud po tym, jak naj wyż -
szy ka płan prze brał się z bia łych lnia nych szat ofiar ni czych
w sza ty chwa ły i pięk no ści – ogła szał je go wyj ście w ce lu bło -
go sła wie nia lu du. Dźwięk tych dzwon ków re pre zen tu je ogła -
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sza nie przez Chry stu sa Je go dru gie go ad wen tu oraz je go na -
uk – na uk Ty siąc le cia – przez któ re On za ofe ru je bło go sła -
wień stwa lu dziom, po nie waż Chry stus bę dzie bło go sła wił lu -
dzi głów nie po przez praw dę. Roz miesz cze nie dzwon ków i ja -
błek gra na tu na prze mian i bli sko sie bie re pre zen tu je fakt, że
ty siąc let nie pro kla ma cje Chry stu sa sta le bę dą zwra ca ły uwa gę
na owo ce Je go oku po we go dzie ła dla ludz ko ści (dzwon ki po -
mię dzy jabł ka mi gra na tu do oko ła na dol nych brze gach płasz -
cza). Pra ca kla sy Chry stu sa Wie ku Ewan ge lii nad tym an ty ty -
picz nym płasz czem po le ga ła na na ucza niu i roz wi ja niu cha rak -
te ru – przy go to wy wa niu się do urzę do wa nia w nim w Ty siąc -
le ciu (ro bo ta tka na – w.22). Gło wa i Cia ło Naj wyż sze go Ka pła -
na Świa ta są wła ści wie po łą czo ne we współ pra cy w za kre sie
rze czy sym bo li zo wa nych przez płaszcz z nie bie skiej pur pu ry
(otwór w środ ku – w.23). Otwór ten od sła niał szy ję oraz gło -
wę naj wyż sze go ka pła na (jak otwór pan ce rza [zbroi, któ ra od -
sła nia ła gło wę i szy ję]). Tak jak gło wa naj wyż sze go ka pła na re -
pre zen tu je Je zu sa – Gło wę Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta, tak
szy ja naj wyż sze go ka pła na, skła da ją ca się z sied miu krę gów
szyj nych, re pre zen tu je sie dem grup człon ków gwiezd nych
sied miu okre sów Ko ścio ła, któ rzy ja ko Ele aza ro wie i Ita ma ro -
wie Ty siąc le cia bę dą ele men ta mi łą czą cy mi mię dzy Gło wą
a Cia łem, tak jak by li ni mi w Wie ku Ewan ge lii. Zwią zek ten bę -
dzie nie ro ze rwal ny (ob wód ka, aby się nie po darł). Ko lo ry i ma -
te riał ja błek gra na tu ma ją ta kie sa mo zna cze nie, ja kie jest po -
da ne po wy żej w in nych czę ściach szat chwa ły i pięk no ści naj -
wyż sze go ka pła na (w.24), tak jak zło to w dzwon kach po sia da
ta kie sa mo zna cze nie, ja kie zo sta ło wy żej po da ne na te mat
zło ta. Jabł ka gra na tu i dzwon ki zo sta ły roz miesz czo ne na kra -
wę dziach płasz cza ja ko typ te go, że an ty ty picz ny płaszcz bę -
dzie pra co wał nad spra wa mi ze wnętrz ny mi, lecz bli ski mi mu
– nad sa mą ludz ko ścią – i bli ski bę dzie spra wie dli wo ści i wier -
no ści Naj wyż sze go Ka pła na w wy da wa niu i ogła sza niu owo -
ców oku po we go dzie ła Chry stu sa (na dol nych brze gach płasz -
cza do służ by – w.26). Nie pod ję cie ta kie go ogła sza nia do pro -
wa dzi ło by do usu nię cia z ka płań stwa (28:35). 
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(10) Wy ko na nie świę tych szat, któ re w dniu po jed na nia
by ły ofiar ni czy mi sza ta mi Aaro na i zwy kły mi sza ta mi je go sy -
nów, jest wspo mnia ne w 2 Moj. 39:27. W przy pad ku Aaro -
na re pre zen tu ją one rze czy wi stą spra wie dli wość Je zu sa, ja ką
On po sia dał przed uzy ska niem szat chwa ły i pięk no ści,
a w przy pad ku sy nów Aaro na – spra wie dli wość przy pi sa ną im
w cie le, a rze czy wi ście do nich na le żą cą w sta nie chwa ły
(Rzym. 3:21-25; 10:4; 1 Kor. 1:30; Fi lip. 3:9; Obj. 19:8). Ich przy -
go to wa nie by ło dzie łem Je zu sa. Kla sa Chry stu sa przez na ucza -
nie przed sta wia ła je ja ko zwią za ne z przy go to wa niem ich
przez Nie go (tu ni ki tka ne z bi sio ru dla … sy nów – w.27). Ha -
fto wa na suk nia z 2 Moj. 28:4 nie jest wy mie nio na w 2 Moj. 39.
By ła to sza ta no szo na przez naj wyż sze go ka pła na pod płasz -
czem z nie bie skiej pur pu ry i się ga ła mniej wię cej do ko stek, na -
to miast płaszcz się gał nie co po ni żej ko lan. By ła ona z bia łe go
lnu i ha fto wa na. Jej len re pre zen tu je czy stość w spra wie dli wo -
ści Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta, na to miast haft re pre zen tu je
ozdo bie nie tej czy sto ści do bry mi uczyn ka mi i ła ska mi (Ps.
45:14,15). Kla sa Chry stu sa pra co wa ła nad tym sym bo licz nym
płasz czem w tym ży ciu i bę dzie go mia ła na so bie w Ty siąc le -
ciu, spra wu jąc urząd Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta. Mi tra (cza -
pecz ka z bi sio ru – w.28) z jej do dat ka mi two rzy ła ko ro nę. Jej
bia ły bi sior sym bo li zu je czy stość i spra wie dli wość pra wo moc -
ne go kró lew skie go Ka płań stwa ja ko Naj wyż sze go Ka pła -
na Świa ta. Lnia ne na kry cie (na kry cie gło wy z bi sio ru) by ło no -
szo ne przez Aaro na w trak cie czyn no ści z ciel cem oraz dwo ma
ko zła mi w dniu po jed na nia i ozna cza je go upo waż nie nie
w spra wie dli wo ści ja ko naj wyż sze go ka pła na, a tak że jest ty -
pem upo waż nie nia Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta w trak cie
ofia ro wa nia an ty ty picz ne go ciel ca i ko zła Pań skie go, jak rów -
nież w trak cie czyn no ści z ko złem Aza ze la (Żyd. 5:4,5). Na kry -
cia gło wy sy nów Aaro na przed sta wia ją ich upo waż nie nie
w spra wie dli wo ści ja ko pod ka pła nów oraz ich pod da nie Je zu -
so wi – Naj wyż sze mu Ka pła no wi Ko ścio ła. Lnia ne spodnie
z krę co ne go bi sio ru (lnia ne spodnie z krę co ne go bi sio ru) okry -
wa ły no gi, któ re wraz ze sto pa mi są ty pem po stę po wa nia (Ps.
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56:14; 119:105; Łuk. 1:79; Efez. 6:15; Żyd. 12:13; Obj. 1:15; 2 Moj.
29:17; 1 Kor. 9:24,26; Gal. 5:7; Fi lip. 2:16; Żyd. 12:1; Rzym. 6:4;
8:1; 13:13; Gal. 5:16,25), i dla te go wy da ją się re pre zen to wać
spra wie dli we po stę po wa nie Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta. Po -
stę po wa nie ta kie wy ra ża się w mi ło ści obo wiąz ko wej i bez in -
te re sow nej wo bec Bo ga i bliź nie go – pra wa no ga re pre zen tu -
je ta ką mi łość do Bo ga, a le wa do bliź nie go. To, że ich po stę po -
wa nie jest do bre, jest po ka za ne w lnie, z któ re go spodnie te zo -
sta ły wy ko na ne. Pas (pas – w.29) re pre zen tu je służ bę kró lew -
skie go Ka płań stwa. Spra wie dli wość tej służ by jest po ka za -
na w lnie; na to miast nie bie ska i czer wo na pur pu ra oraz kar ma -
zyn ma ją te sa me ty picz ne zna cze nia, jak w in nych przy pad -
kach, co czę sto wy żej po ka zy wa li śmy. O tym wszyst kim na -
ucza ła obec nie kla sa Chry stu sa, a re ali za cja te go na stą pi
w przy szłym Wie ku (jak Pan roz ka zał Moj że szo wi). 

(11) Ozdo by mi try są przed sta wio ne w wer se cie 30. Wraz
z mi trą two rzy ły one ko ro nę naj wyż sze go ka pła na. W sym bo -
li ce bi blij nej ko ro na re pre zen tu je Bo skie upo waż nie nie do spra -
wo wa nia da ne go urzę du (Obj. 4:4; 14:14; 19:12; Est. 6:8; 8:15).
W zło tej ko ro nie (bla cha ko ro ny ze szcze re go zło ta – w.30;
Zach. 6:13; Ps. 110:4; Żyd. 5:6,10; 7:17) jest po ka za ne upo waż -
nie nie do kró lo wa nia ja ko Król i Ka płan, udzie lo ne przez Bo -
ga kla sie Chry stu sa. Upo waż nie nie to jest spra wie dli we i spra -
wie dli wie uży wa ne, co po ka za no w lnie mi try. Umoż li wia ono
i po le ga na cał ko wi tym od dzie le niu się i od da niu Bo gu
w praw dzie, cha rak te rze i służ bie Naj wyż sze go Ka pła na Świa -
ta (świę tość Pa nu); ta ki też jest cha rak ter te go Kró la i Ka pła -
na (na wzór pie czę ci). Bę dzie ono spra wie dli wie i wier nie uży -
wa ne (przy mo co wa li do nie go sznur z nie bie skiej pur pu ry
– w.31), a przez to nie ro ze rwal nie zwią za ne ze spra wie dli wo -
ścią (przy wią za ny do mi try), i to w har mo nii z Bo skim po le ce -
niem da nym Je zu so wi (jak roz ka zał Pan Moj że szo wi). Kla sa
Chry stu sa uczy ła w tym Wie ku o tych rze czach, a ja ko Bo skie
Na rzę dzie urze czy wist ni je w Wie ku przy szłym. Na miej scu
bę dzie wpro wa dze nie tu taj pew nych za ry sów po da nych
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na gó rze, któ re zo sta ły po mi nię te w opi sie bu do wy Przy byt ku
i je go sprzę tów. Po nie waż nie któ re z nich zo sta ły już omó -
wio ne, krót ko omó wi my po zo sta łe z nich. 2 Moj. 25:21 za wie -
ra je den z ta kich ele men tów, tzn. umiesz cze nie świa dec twa
w skrzy ni ar ki. Świa dec twem tym by ły ka mien ne ta bli ce
umiesz czo ne w ar ce (do skrzy ni wło żysz świa dec two – 25:21).
Po nie waż ar ka przed sta wia Chry stu sa po za za sło ną, umiesz -
cze nie w niej ka mien nych ta blic, bę dą cych ty pem pra wa No -
we go Przy mie rza, ozna cza, że kla sa Chry stu sa po za za sło ną
na za wsze po zo sta nie skarb ni cą Bo skie go pra wa, wy ra żo ne go
w No wym Przy mie rzu, i za wsze bę dzie po zo sta wać w har -
mo nii z tym pra wem. W 2 Moj. 26:23,24 ma my ko lej ny ta ki
punkt. W E 8 (str. 68-76) po da li śmy pew ne szcze gó ły na te mat
ksiąg Bi blii po ka za nych w ty pie przez de ski, drą gi i słu py Przy -
byt ku. Jed na z dwóch de sek na roż nych w za chod niej ścia nie
Przy byt ku (dwie de ski w na roż ni kach po dwóch bo kach
– w.23) jest ty pem 5 Moj że szo wej. Czę ścio wo znaj do wa ła się
ona po tej stro nie Przy byt ku [po łu dnio wej – przy pis tł.], gdzie
stał słup świąt ni cy naj święt szej, bę dą cy ty pem księ gi Ob ja -
wie nia, do kład nie przy le ga ją cy do środ ka de ski re pre zen tu ją -
cej 4 Moj że szo wą. Dru ga z tych dwóch na roż nych de sek w za -
chod niej ścia nie Przy byt ku jest ty pem 3 Moj że szo wej. Czę -
ścio wo znaj do wa ła się ona po tej stro nie Przy byt ku [pół noc nej
– przy pis tł.], gdzie stał słup świąt ni cy naj święt szej re pre zen -
tu ją cy List do Ży dów, do kład nie przy le ga ją cy do środ ka de ski
re pre zen tu ją cej 2 Moj że szo wą. 

(12) Fakt, że te czte ry na roż ne de ski, bę dą ce ty pem czte rech
ksiąg Pię ciok się gu, czę ścio wo znaj do wa ły się w świąt ni cy naj -
święt szej, sym bo li zu je ich bar dzo bli ski zwią zek z księ ga mi No -
we go Te sta men tu, z któ rych wszyst kie – z wy jąt kiem tych po ka -
za nych w pię ciu słu pach przy wej ściu do świąt ni cy – są po ka za -
ne w de skach i słu pach świąt ni cy naj święt szej. Tak jak w ty pie te
na roż ne de ski by ły tak roz miesz czo ne, by uczy nić świąt ni cę naj -
święt szą do kład nym sze ścia nem i w ten spo sób za cho wać sy me -
trię świąt ni cy naj święt szej, tak w an ty ty pie czte ry księ gi Pię ciok -
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się gu, po ka za ne w czte rech na roż nych de skach świąt ni cy naj -
święt szej, czy nią 22 księ gi No we go Te sta men tu sy me trycz ny -
mi, po nie waż są one naj waż niej szy mi księ ga mi Sta re go Te sta -
men tu i bar dziej niż wszyst kie in ne wska zu ją na głów ne na uki
No we go Te sta men tu. To, że każ da z za chod nich de sek na roż -
nych by ła prze cię ta, tak by ½ dwóch z nich sta ła po stro nie za -
chod niej, ½ jed nej z nich po stro nie pół noc nej i ½ dru giej po stro -
nie po łu dnio wej Przy byt ku, jest oczy wi ste na pod sta wie fak tu,
że każ da znaj do wa ła się po dwóch stro nach Przy byt ku
(po dwóch bo kach).Wy ma ga ją też te go wy mia ry świąt ni cy naj -
święt szej. By ła w niej wi docz na tyl ko 1/3  każ dej z czte rech na roż -
nych de sek świąt ni cy naj święt szej. Cho ciaż 2/3 dwóch naj bar dziej
wy su nię tych na wschód de sek, re pre zen tu ją cych 2 i 4 Moj że szo -
wą, znaj do wa ły się w świąt ni cy naj święt szej, to jed nak – tak jak
w przy pad ku dwóch po zo sta łych de sek na roż nych, re pre zen tu -
ją cych 3 i 5 Moj że szo wą – je dy nie 1/3 z nich by ła wi docz -
na w świąt ni cy naj święt szej, po nie waż są sied nie słu py do kład -
nie przy le ga ły do środ ka 1/3 każ dej z nich, spra wia jąc, że 1/3  każ -
dej z nich by ła nie wi docz na. Wy ma ga ła te go sy me tria świąt ni cy
naj święt szej, co po twier dza, że słu py te mia ły 1/3 łok cia gru bo ści.
Oprócz te go, że an ty typ te go fak tu jest nie zbęd ny dla sy me trii na -
uk 22 an ty ty picz nych ksiąg (No we go Te sta men tu), jest jesz cze in -
ny do bry po wód wi docz no ści w świąt ni cy naj święt szej 1/3 każ dej
z tych czte rech de sek. Jest on na stę pu ją cy: dla ty pu Przy byt ku ist -
nie ją trzy ze sta wy an ty ty pów: (1) an ty typ Wie ku Ewan ge lii; (2)
an ty typ Epi fa nii i (3) an ty typ Wie ku Ty siąc le cia. W da nym cza -
sie funk cjo nu je tyl ko je den z tych trzech an ty ty pów, tzn. tyl ko je -
den z nich mo że być wi docz ny ja ko dzia ła ją cy w da nym cza sie,
a dwa po zo sta łe są wte dy nie wi docz ne. Za tem w 1/3 i w 2/3 ma my
myśl trzech grup an ty ty pów Przy byt ku, na to miast w wi docz nej
w świąt ni cy naj święt szej 1/3  – myśl o tym, że tyl ko jed na z tych
trzech jest an ty ty pem w da nym cza sie, po nie waż każ da po sia da
swój wła sny od mien ny czas do wy ko na nia swe go za da nia.

(13) Dwa pier ście nie – je den na gó rze i je den na do le prze -
cię tych de sek – są ty pem dwóch wiel kich dok tryn Bi blii: wy -
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so kie go po wo ła nia i re sty tu cji, ja ko utrzy mu ją cych an ty ty picz -
ne na uki tych dwóch ksiąg (spo jo ne od spodu... jed nym pier -
ście niem – w.24). Tak jak w in nych miej scach, pier ście nie
z 26:29, przez któ re prze cho dzi ły drą gi, re pre zen tu ją praw dy
Bi blii, któ re utrzy mu ją głów ne hi sto rycz ne księ gi Sta re go Te -
sta men tu na swych miej scach ja ko pod po ry in nych ksiąg Bi blii.
Po nie waż pół noc na ścia na Przy byt ku jest sym bo lem mi ło ści,
a po łu dnio wa – mą dro ści, usy tu owa nie sto łu na pół noc
od świecz ni ka (26:35) jest ty pem fak tu, że stół, bę dą cy ty pem
Ko ścio ła wzmac nia ją ce go bra ci w każ dym do brym sło wie
i uczyn ku i udzie la ją ce go łask, jest waż niej szy od świecz ni ka,
któ ry po ka zu je Ko ściół ja ko oświe ca ją cy bra ci i udzie la ją cy
wie dzy. Ich usy tu owa nie obok sie bie jest ty pem współ dzia ła -
nia od po wied nich czy nów bra ci (na prze ciw sto łu świecz nik
po po łu dnio wej stro nie, a stół po pół noc nej). Ro gi oł ta rza mie -
dzia ne go (ro gi – 27:2) są ty pem moż li wo ści kla sy Chry stu sa ja -
ko Po cie szy cie la, Na po mi na ją ce go, Za chę ca ją ce go, Na pra wia -
ją ce go i Kar cą ce go pró bo wa nych i cier pią cych ka pła nów
w trak cie ofia ro wa nia. Ty mi moż li wo ścia mi są praw da, duch
praw dy oraz za rzą dze nia praw dy, ze wszyst ki mi zdol no ścia -
mi za war ty mi w człon kach kla sy Chry stu sa ja ko ofiar ni kach
i po moc ni kach ofiar ni ków. To, że znaj do wa ły się na czte rech
ro gach oł ta rza jest ty pem ich wszech stron nej wy star czal no -
ści. Te sa me my śli do ty czą ro gów oł ta rza zło te go (ro gi je go
– 30:2), a róż ni ca mię dzy ty mi dwo ma oł ta rza mi i ro ga mi po -
le ga na róż ni cy w punk tach wi dze nia ob ser wa to rów – oł tarz
mie dzia ny re pre zen tu je ofia ru ją cy się Ko ściół z punk tu wi -
dze nia uspra wie dli wio nych, na to miast oł tarz zło ty re pre zen -
tu je ofia ru ją cy się Ko ściół z punk tu wi dze nia Bo ga i no wych
stwo rzeń. Nie ma po trze by, aby śmy wy ja śnia li tu taj ce re mo nię
po świę ce nia ka pła nów i wy ni ka ją ce z te go przy wi le je (29:1-46),
po nie waż nasz Pa stor do brze przed sta wił je w Cie niach Przy byt -
ku, a my le piej bę dzie my mo gli zba dać te szcze gó ły przy roz -
wa ża niu 3 Moj. 8 i 9. Te sa me uwa gi do ty czą nie któ rych czyn -
no ści po da nych w 30:7-10, 17-21. 
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(14) Omó wi li śmy już two rze nie róż nych za ry sów Przy byt -
ku, aż do ich skom ple to wa nia (skoń czy ła się ro bo ta – 2 Moj.
39:32), po nie waż w cza sie Wie ku Ewan ge lii lud Bo ży czy ni te
wszyst kie przy go to wa nia dla an ty ty picz ne go Przy byt ku
pod kie run kiem Je zu sa (sy no wie Izra el scy zro bi li, jak roz ka zał
Pan Moj że szo wi). Gdy każ dy z nich wy ko nał swo je za da nie
i gdy w ten spo sób wszy scy wy ko na li swo je za da nie w tym
dzie le, przy nie śli swo ją pra cę w for mie ra por tu i efek tu do Je -
zu sa w ce lu kon tro li (przy nie śli do Moj że sza – w.33). Do ty czy -
ło to Ko ścio ła ja ko ca ło ści (na miot), wszyst kich je go funk cji
i na rzę dzi (sprzę ty), je go łącz ni ków mo cy (klam ry), ksiąg Bi blii
(de ski, drą gi, słu py), ich prawd pod sta wo wych i po moc ni -
czych (pod sta wy), oku pu (skó ry ba ra nie czer wo no far bo wa ne
– w.34), ich cech nie przy jem nych dla świa ta (skó ry bor su cze)
oraz śmier ci ludz kich ciał człon ków kla sy Chry stu sa (za sło -
na za kry wa ją ca; 35:12; 40:21); do ty czy ło kla sy Chry stu sa po -
za za sło ną ja ko skarb ni cy wszyst kich Bo skich za rzą dzeń (skrzy -
nia – w.35); oby dwu Te sta men tów w za sto so wa niu do kla sy
Chry stu sa po za za sło ną (drąż ki), Bo ga w Je go cha rak te rze ja -
ko an ty ty picz nej ubła gal ni (ubła gal nia); Ko ścio ła kar mią ce go
bra ci Sło wem wzmac nia ją cym ła ski (stół – w.36), je go na uk
dok try nal nych, zbi ja ją cych, na pra wia ją cych i etycz nych (na -
czy nia), Sło wa ja ko chle ba ży wo ta (chle by po kład ne); Ko ścio -
ła oświe ca ją ce go bra ci (świecz nik – w.37), z człon ka mi Ko ścio -
ła ja ko na uczy cie la mi je go sied miu okre sów (lam py) sto sow nie
do ich chro no lo gicz nej ko lej no ści (lam py usta wio ne); je go na -
uk dok try nal nych, zbi ja ją cych, na pra wia ją cych i etycz nych
(na czy nia), je go du cha zro zu mie nia w ce lu da wa nia oświe ce -
nia (oli wa do świe ce nia); Ko ścio ła (oł tarz zło ty – w.38) w je go
funk cji po cie sza nia, na po mi na nia, za chę ca nia, na pra wia nia
i kar ce nia ofiar ni ków w ogni stych pró bach wi dzia nych przez
Bo ga i no we stwo rze nia, du cha zna jo mo ści, zro zu mie nia, ra dy,
mo cy i czci Pa na (olej do na masz cza nia), wy bor nych władz kla -
sy Chry stu sa – Je zu sa rze czy wi ście do sko na łych, a Ko ścio ła
w spo sób po czy ta ny (won ne ka dzi dło); śmier ci ludz kiej wo li
(za sło na przy wej ściu); Ko ścio ła w funk cji za chę ca nia, po cie sza -
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nia, na po mi na nia, na pra wia nia, kar ce nia ofia ru ją ce go i do -
świad cza ne go ka płań stwa wi dzia ne go przez uspra wie dli wio -
nych (oł tarz mie dzia ny – w.39); sto sow nych wer se tów Bi blii
(kra ta), oby dwu Te sta men tów w ich od no śnych za sto so wa -
niach (drąż ki), na uk dok try nal nych, zbi ja ją cych, na pra wia ją -
cych i etycz nych (na czy nia); No we go Te sta men tu oczysz cza -
ją ce go lud Bo ży (umy wal nia), opar te go na Sta rym Te sta men -
cie (pod sta wa); spra wie dli wo ści Chry stu sa ja ko mu ru wia ry dla
uspra wie dli wio nych i mu ru nie wia ry dla nie uspra wie dli wio -
nych (za sło ny dzie dziń ca – w.40), 60 grup Le wi tów (słu py);
Chry stu sa ja ko na szej spra wie dli wo ści (bra ma dzie dziń ca); po -
mo cy w po sta ci li te ra tu ry re li gij nej (sznu ry na dzie dziń cu)
i świec kiej (sznu ry na ze wnątrz dzie dziń ca), wspie ra ją cej 60
grup Le wi tów, oraz sto sow nych na uk (koł ki); wszyst kich dok -
try nal nych, zbi ja ją cych, na pra wia ją cych i etycz nych na uk Ko -
ścio ła w kwe stii uspra wie dli wie nia po ka za ne go w przy kry -
ciach ze skór ko zich (na miot zgro ma dze nia). W koń cu, przy nie -
śli wszyst kie na uki dok try ny i prak ty ki do ty czą ce Świąt ni cy
(sza ty do służ by w świąt ni cy – w.41) oraz wła dze, ła ski cha rak -
te ru, pre ro ga ty wy i urzę dy Je zu sa i Ko ścio ła (sza ty dla Aaro -
na i je go sy nów) nie zbęd ne do służ by Wie ku Ewan ge lii i Ty -
siąc le cia (do spra wo wa nia służ by ka płań skiej). Lud Bo ży ro bił
te wszyst kie rze czy na po le ce nie Bo ga da ne Chry stu so wi (jak
na ka zał Pan Moj że szo wi, tak wy ko na li wszyst ką pra cę – w.42).
Nasz Pan ja ko Wy ko naw ca Bo ga do ko nał prze glą du tych
wszyst kich rze czy (obej rzał ro bo tę – w.43) i stwier dził, że są ta -
kie, jak Bóg na ka zał (jak roz ka zał Pan), w wy ni ku cze go Je zus
po bło go sła wił lud (po bło go sła wił). 

(15) Po le ce nie zbu do wa nia Ko ścio ła w je go róż nych funk -
cjach, zdol no ściach, na rzę dziach, za ry sach itp. za czę ło być da -
wa ne Je zu so wi naj pierw przy Jor da nie i na pu sty ni, na stęp nie
by ło w Nim kon ty nu owa ne w cza sie Je go służ by, przy bra ło
w Nim in ną for mę w dniu Pięć dzie siąt ni cy, po stę po wa ło w Nim
przez ca ły Wiek i koń czy się w Ko ście le – naj pierw stop nio wo
i prób nie od paź dzier ni ka 1914 do Pas chy 1916, a osta tecz nie
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– oko ło li sto pa da 1956. Dla Le wi tów skoń czy się naj pierw stop -
nio wo i prób nie od paź dzier ni ka 1954 do Pas chy 1956, kie dy to
Wiel ka Kom pa nia i Mło do cia ni God ni są po raz pierw szy stop -
nio wo i prób nie kom ple to wa ni, lecz nie wie my kie dy zo sta ną
skom ple to wa ni osta tecz nie (rzekł Pan do Moj że sza: wy sta wisz
przy by tek – 40:1,2). Na stęp nie Bóg przy stą pił do po da nia Je zu -
so wi szcze gó łów bu do wa nia Ko ścio ła i je go sprzę tów, tzn. two -
rze nia go. Po le ce nie to obej mo wa ło wspo mnia ne rze czy i zwią -
za ne z ni mi na uki. Gdy więc typ mó wi o po le ce niu Bo ga da nym
Je zu so wi, by umie ścił skrzy nię świa dec twa w an ty ty picz nym
Przy byt ku, ozna cza to, że Bóg po le cił Je zu so wi po dać na ten te -
mat nie zbęd ne na uki, by przy go to wał Sie bie do wzbu dze nia
z umar łych do Bo skiej na tu ry i wy ko nał to wo bec Ko ścio ła,
a tak że po dał przez sług praw dy sto sow ne na uki, a na stęp nie
w Gło wie i Cie le stał się an ty ty picz ną Skrzy nią Świa dec twa
i ja ko ta ka funk cjo no wał po za za sło ną (po sta wisz tam skrzy nię
świa dec twa – w.3). Bóg po le cił Mu po dać na uki do ty czą ce
śmier ci ludz kich ciał Ma lucz kie go Stad ka i wy ko nać to przez
umoż li wie nie mu ofia ro wa nia się aż do śmier ci, by w ten spo -
sób ukryć an ty ty picz ną Skrzy nię przed ty mi, któ rzy znaj du ją się
w świąt ni cy, przez wsta wie nie mię dzy an ty ty picz ną Skrzy nię
a świąt ni cę dru giej za sło ny, sym bo li zu ją cej śmierć cia ła Ko ścio -
ła (za kry jesz ją za sło ną). Bóg po le cił Je zu so wi po dać nie zbęd ne
na uki na te mat Ko ścio ła kar mią ce go bra ci ze wszyst kim, co się
z tym wią że, i umie ścić Ko ściół ja ko ta ki przy od po wied niej pra -
cy (wnie siesz stół i usta wisz na nim to, co na le ży – w.4). Rze czy
te miał tak że wy ko nać wo bec Ko ścio ła oświe ca ją ce go bra ci
wszyst kim, co by ło z tym zwią za ne (wnie siesz świecz nik),
i udzie lić bra ciom praw dy, któ rą mie li się wza jem nie oświe cać,
a tak że świe cić tym świa tłem w sied miu okre sach (za świe cisz
lam py je go). Rze czy te, wraz ze wszyst ki mi sprzę ta mi, miał
wy ko nać wo bec Ko ścio ła za chę ca ją ce go, po cie sza ją ce go itd.
ofia ru ją ce się i bo le śnie do świad cza ne ka płań stwo, z punk tu wi -
dze nia Bo ga i no wych stwo rzeń (po sta wisz oł tarz przed skrzy -
nią świa dec twa – w.5). Miał tak że uczyć na te mat mar two ty dla
sie bie i świa ta, a oży wie nia dla Bo ga i wpro wa dzać w ży cie po -
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świę ce nie się Ko ścio ła (za wie sisz za sło nę u drzwi przy byt ku).
Otrzy mał po le ce nie po da nia na uk do ty czą cych Ko ścio ła ja ko
za chę ca ją ce go, po cie sza ją ce go itd. ofiar ni ków oraz do ty czą -
cych sprzę tów wi dzia nych przez uspra wie dli wio nych, wraz
z wpro wa dze niem tych na uk w ży cie (po sta wisz oł tarz ca ło pa -
le nia przed drzwia mi do na mio tu – w.6). 

(16) Otrzy mał po le ce nie na ucza nia spraw do ty czą cych Bi -
blii, ja ko oczysz cza ją cej lud Pa na ze wszel kiej nie czy sto ści cia -
ła i du cha, oraz wpro wa dze nia jej w ży cie (po sta wisz umy wal -
nię – w.7). Miał też spra wić, by funk cjo no wa ła ja ko ta ka mię -
dzy do świad cze nia mi uspra wie dli wie nia i na by wa nia co raz
więk szej sto sow nej wie dzy a do świad cze niem po świę ce nia
(mię dzy na mio tem a oł ta rzem) oraz by oczysz cza ją ce praw dy
z Bi blii by ły na cza sie (na le jesz do niej wo dy). Otrzy mał po le -
ce nie po da nia na uk na te mat uspra wie dli wie nia z wia ry i uczy -
nie nia go sku tecz nym dla po ku tu ją cych i wie rzą cych grzesz ni -
ków (wy ty czysz dzie dzi niec – w.8), a tak że po da nia na uk do -
ty czą cych Chry stu sa ja ko Uspra wie dli wi cie la, wraz z uspra wie -
dli wia niem, tzn. sta nia się uspra wie dli wi cie lem dla skru szo ne -
go i wie rzą ce go grzesz ni ka (za wie sisz za sło nę w bra mie dzie -
dziń ca). Otrzy mał po le ce nie po da nia sto sow nych na uk i prak -
tyk na te mat kwa li fi ka cji do Bo skiej służ by (weź miesz olej na -
masz cza nia – w.9) i przy ich po mo cy przy go to wa nia Ko ścio ła
i wszyst kie go, co on po sia da dla ce lów Przy byt ku (na ma ścisz
przy by tek i wszyst ko, co w nim jest), a tak że od dzie le nia go
od ska żo nych i zwy kłych rze czy i po świę ce nia dla użyt ku Pa -
na (po świę cisz go z na czy nia mi je go); miał też utrzy mać go
w ta kim sta nie (bę dzie świę ty). Miał udzie lić od po wied nich na -
uk i przy go to wać po cie sza ją cy, za chę ca ją cy itp. Ko ściół
do urzę du wo bec ofiar ni ków wi dzia nych w je go sto sow nej
służ bie przez uspra wie dli wio nych (na ma ścisz oł tarz ca ło pa le -
nia – w.10), wraz z wszyst ki mi na uka mi dok try nal ny mi, zbi ja -
ją cy mi, oczysz cza ją cy mi i etycz ny mi (na czy nia), oraz miał od -
dzie lić Ko ściół i ofiar ni ków od zwy kłych i nie czy stych prak tyk,
a po świę cić dla uży tecz no ści Bo gu (po świę cisz oł tarz), tak aby
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na le żał wy łącz nie do Pa na (oł tarz naj święt szy). Bóg po le cił Je -
zu so wi przed sta wić Bo ską praw dę Bi blii w jej czę ści No we go
Te sta men tu (na ma ścisz umy wal nię – w.11) i Sta re go Te sta -
men tu (pod sta wa) ja ko oczysz cza ją cej lud Bo ży, od dzie lić ją
od te go, co bez boż ne, a po świę cić Bo gu (po świę cisz ją). 

(17) Po nad to Bóg po le cił Je zu so wi, by On sam przed Jor da -
nem, a Ko ściół od cza su przed Pięć dzie siąt ni cą aż do paź dzier -
ni ka 1914, ro ku ca łym ser cem dą ży li do po świę ce nia (przy -
pro wa dzisz Aaro na i je go sy nów do drzwi na mio tu zgro ma -
dze nia – w.12); by wy ka zał, że Je zus był rze czy wi ście bez grze -
chu oraz by w po czy ta ny spo sób uczy nił Ko ściół czy stym
od grze chu w uspra wie dli wie niu i w co raz więk szym stop niu
oczysz czał go z wad przez Sło wo (ob my jesz je wo dą). Ubra nie
Aaro na w sza ty chwa ły i pięk no ści (ubie rzesz Aaro na w sza ty
świę te – w.13), gdy zbli ża ła się ce re mo nia po świę ce nia, wska -
zu je na to, w ja ki spo sób Bóg pa trzy na ka płań stwo – ja ko już
uwiel bio ne – gdy spo glą dał w dal, aż do Ty siąc le cia, i z punk -
tu wi dze nia te go, co mia ło na stą pić w Ty siąc le ciu, uzna wał
Chry stu sa za te go, któ ry już po siadł Swe kró lew skie ka płań -
stwo. Dla te go Bóg po le cił Je zu so wi ja ko Wy ko naw cy po da nie
od po wied nich na uk i do pil no wa nie, by w Je go Du chu Świę -
tym i dzię ki Bo skiej mo cy (Dz.Ap. 10:38) na był On nie zbęd nych
kwa li fi ka cji ja ko Naj wyż szy Ka płan Ko ścio ła i Gło wa Naj wyż -
sze go Ka pła na Świa ta (na ma ścisz go), by odłą czył Go od te go,
co zwy kłe i nie czy ste, i po świę cił Bo gu (po świę cisz go), by
w ten spo sób nada wał się do służ by Bo gu ja ko Naj wyż szy Ka -
płan Ko ścio ła oraz Gło wa Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta.
W czyn no ściach z wer se tu 13 Aaron re pre zen tu je tak że Gło wę
i Cia ło ja ko Naj wyż sze go Ka pła na (spra wo wał urząd ka płań -
ski). By wy ka zać od ręb ność Gło wy i Cia ła, od dziel nie mó wi się
na stęp nie o sy nach Aaro na. By to wy ko nać, Bóg po le cił Je zu -
so wi ja ko Wy ko naw cy do pro wa dzić przy szłych człon ków Cia -
ła naj pierw do uspra wie dli wie nia, a przez uspra wie dli wie nie
do po świę ce nia (przy pro wa dzisz je go sy nów – w.14), oraz
przy kryć ich sza tą spra wie dli wo ści Chry stu sa (ubie rzesz ich
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w sza ty), a tak że co raz peł niej przy go to wać ich przez Świę te -
go Du cha zna jo mo ści i zro zu mie nia, ra dy i mo cy oraz du cha
zna jo mo ści i czci Pa na (na ma ścisz ich – w.15; Iz. 11:2; 2 Kor.
1:21; 1 Ja na 2:20,27), zgod nie z przy kła dem na masz cze nia Je zu -
sa (jak na ma ści łeś oj ca), by w ten spo sób przy go to wać ich
do służ by pod ka pła nów Pa na (spra wo wa li urząd ka płań ski),
po nie waż ci, któ rzy wier nie za cho wu ją ta kie na masz cze nie,
otrzy ma ją wiecz ne ka płań stwo (przez na masz cze nie bę dą mie -
li ka płań stwo na wie ki po wszyst kie po ko le nia). Nasz Pan,
któ re mu po le co no wy peł nić an ty typ wer se tów 1-15, ja ko wier -
ny Wy ko naw ca na rzecz Bo ga, do sko na le wy ko nał to, co zo sta -
ło Mu po wie rzo ne (uczy nił wszyst ko, jak mu na ka zał Pan
– w.16), co by ło gwa ran cją po wo dze nia te go pla nu. 

(18) Przez ca ły Wiek Ewan ge lii, od Jor da nu aż do 1956, an -
ty ty picz ny Przy by tek był na sta łe bu do wa ny, a je go sprzę ty od -
po wied nio roz miesz cza ne, choć tym cza so wo i prób nie był on
w ta kim sta nie od paź dzier ni ka 1914 do Pas chy 1916 (wznie sio -
ny pierw sze go dnia pierw sze go mie sią ca dru gie go ro ku
– w.17). W tym to cza sie Je zus ja ko Wy ko naw ca co raz peł niej
po wo ły wał do ist nie nia Ko ściół dla ce lów wy so kie go po wo ła -
nia (wy sta wił przy by tek – w.18). Zde cy do wa nie i z mo cą roz -
wi nął pod sta wo we praw dy ksiąg bi blij nych (umie ścił je go pod -
sta wy) i moc no oparł na nich jej księ gi (usta wił de ski... drą gi...
słu py). Przed sta wił dok try nę i prak ty kę uspra wie dli wie nia
z wia ry przez za słu gę Chry stu sa ja ko od po wied nie przy kry cie
Ko ścio ła (roz piął na miot nad przy byt kiem – w.19) oraz teo re -
tycz nie i prak tycz nie przed sta wił okup ja ko przy kry cie tej dok -
try ny i prak ty ki, a tak że uczy nił Ko ściół po zor nie nie atrak cyj -
nym, a na wet od py cha ją cym dla ko ścio ła no mi nal ne go (po ło -
żył przy kry cie na nim), tak jak po le cił Mu Bóg (roz ka zał Moj -
że szo wi). W So bie sa mym po cząw szy od Jor da nu do Kal wa rii,
a w Ko ście le – od Pięć dzie siąt ni cy wpro wa dza do no wych
stwo rzeń Bo skie pra wo, przy go to wu jąc je ja ko an ty ty picz ną
skrzy nię świa dec twa (świa dec two wło żył do skrzy ni – w.20).
Słu ży jej za war to ścią Sta re go i No we go Te sta men tu (za ło żył
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drąż ki) oraz do sto so wu je an ty ty picz ną Skrzy nię do spra wie dli -
wo ści, ja ko wspar cie spra wie dli wo ści, mo cy i mi ło ści Je ho wy
(wło żył ubła gal nię na wierzch skrzy ni). Po dał praw dę na te mat
Ko ścio ła ja ko skarb ni cy ca łe go pla nu Bo ga, przed sta wił Sie bie
w sta nie go to wym do wzbu dze nia z mar twych i sta nia się czę -
ścią tej skarb ni cy, od Pas chy 1878 przez pierw sze zmar twych -
wsta nie czy ni świę tych jej czę ścią, a po zo sta łych z nich uczy -
ni jej czę ścią do li sto pa da 1956 (wniósł skrzy nię do przy byt ku
– w.21). Nasz Pan po dał od po wied nie na uki, któ re umie ści ły
Ko ściół w Świąt ni cy, w je go urzę dzie kar mie nia bra ci chle bem
ży wo ta w ce lu wzra sta nia w każ dym do brym sło wie i uczyn -
ku w ła skach w ich wę drów ce do nie ba (po sta wił stół w na mio -
cie – w.22), tak by w Świąt ni cy mógł wy ko ny wać tę pra cę, któ -
ra jest waż niej sza od pra cy oświe ca nia bra ci, tak jak mi łość
jest z pew no ścią waż niej sza od wie dzy (po pół noc nej stro nie).

(19) Na stęp nie w słusz nym cza sie ze Sło wa Bo że go po dał
kla sie Chry stu sa od po wied ni po karm na cza sie, do ty czą cy
dzie ła bu do wa nia łask, w jej funk cji po da wa nia go bra ciom
(uło żył na nim chle by po kład ne – w.23), ja ko służ bę w spra -
wach do ty czą cych Pa na (przed Pa nem), i zgod nie z po le ce niem
Bo ga (roz ka zał Moj że szo wi). Umie ścił kla sę Chry stu sa w Świąt -
ni cy w funk cji oświe ca nia bra ci (po sta wił świecz nik w na mio -
cie – w.24), by wy ko ny wał Swą szcze gól ną pra cę w związ ku
z an ty ty picz nym sto łem i zgod nie ze Swo ją pra cą ja ko an ty ty -
picz ny Stół (na prze ciw sto łu). Pra ca ta nie by ła tak waż na, jak
pra ca an ty ty picz ne go Sto łu, tak jak udzie la nie praw dy nie jest
tak waż ne, jak udzie la nie du cha praw dy i jak wie dza nie jest
tak waż na, jak mi łość (po po łu dnio wej stro nie; 1 Kor. 13:2). Po -
dob nie, dla każ de go z sied miu okre sów Ko ścio ła uczy nił ja sną
praw dę na cza sie i spra wił, by kla sa Chry stu sa w funk cji oświe -
ca nia bra ci udzie la ła im jej (za pa lił lam py – w.25), jak po le cił
Bóg (roz ka zał Moj że szo wi). Po dał sto sow ne na uki i umie ścił
kla sę Chry stu sa w Świąt ni cy ja ko tych, któ rzy by wejść
do Świąt ni cy Naj święt szej, ma ją ofia ro wać się aż do śmier ci
(przed [dru gą] za sło ną – w.26), tak jak wi dzą to Bóg i wier ni,
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w funk cji za chę ca nia, po cie sza nia, na po mi na nia, na pra wia nia
i kar ce nia bra ci, za leż nie od po trze by, w ich ofia ro wa niu się
wśród ogni stych prób (po sta wił oł tarz zło ty w na mio cie). Nasz
Pan spra wił, że wy bor ne ludz kie zdol no ści – w Je go przy pad -
ku rze czy wi ście do sko na łe, a w przy pad ku Ko ścio ła do sko na -
łe w spo sób po czy ta ny – w cza sie ich ofia ry sty ka ły się z ogni -
sty mi pró ba mi, z któ rych po wsta wa ły ła ski, ja ko coś bar dzo
przy jem ne go przed Bo giem. Sta ły się one mo dli twa mi
i wzmoc ni ły sku tecz ność mo dlitw kla sy Chry stu sa (pa lił na nim
won ne ka dzi dło – w.27), tak jak Mu po le co no (roz ka zał Moj -
że szo wi). Po dał tak że od po wied nie na uki i uczy nił bra ci mar -
twy mi dla sie bie i świa ta, by mo gli stać się ży wy mi dla Bo ga
(za wie sił za sło nę w drzwiach przy byt ku – w.28). 

(20) Na stęp nie po dał sto sow ne na uki i na an ty ty picz nym
Dzie dziń cu po sta wił kla sę Chry stu sa, wi dzia ną przez uspra -
wie dli wio nych w jej funk cji za chę ca nia, po cie sza nia itp. bra ci,
ofia ru ją cych w ogni stych pró bach wszyst ko co ludz kie (po sta -
wił oł tarz ca ło pa le nia przed drzwia mi na mio tu – w.29). Spra -
wił, by kla sa Chry stu sa ofia ro wa ła na nim wszyst ko co ludz kie,
ja ko do wód Bo skie go przy ję cia jej ofia ry (ca ło pa le nie), w for -
mie gło sze nia praw dy (ofia ra śnied na), tak jak Mu po le cił Bóg
(roz ka zał Moj że szo wi). Po dał od po wied nie na uki i po sta wił Bi -
blię w jej funk cji oczysz cza nia z wszel kiej nie czy sto ści cia ła
i du cha (po sta wił umy wal nię – w.30) i uży wał jej w tej ro li
w ce lu oczysz cza nia tych, któ rym już prze ba czo no grze chy
(mię dzy na mio tem a oł ta rzem), a tak że spra wił, by ta kie
oczysz cza ją ce praw dy by ły obec ne do oczysz cza nia lu du Bo -
że go z nie czy sto ści cia ła i du cha (na lał wo dy do ob my wa nia).
Ob my wa nie w niej rąk i nóg przez Moj że sza jest ty pem rze czy -
wi stej czy sto ści Je zu sa w służ bie i cha rak te rze ja ko Wy ko naw -
cy. Czy nie nie te go przez Aaro na jest ty pem rze czy wi stej czy -
sto ści Je zu sa w służ bie i cha rak te rze ja ko Naj wyż sze go Ka pła -
na. Ob my wa nie się sy nów Aaro na przed sta wia oczysz cze nie
się Ko ścio ła z rze czy wi stych nie czy sto ści w służ bie i cha rak te -
rze ja ko ka pła nów (Moj żesz, Aaron i je go sy no wie ob my wa li
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w niej rę ce i no gi – w.31). Mia ło to miej sce za wsze wte dy, gdy
mie li słu żyć w sied miu funk cjach po ka za nych w świąt ni cy
i sied miu funk cjach po ka za nych w dzie dziń cu (wcho dzi li
do na mio tu i do oł ta rza, ob my wa li się – w.32), zgod nie z Bo -
skim po le ce niem da nym Je zu so wi (roz ka zał Moj że szo wi). Je -
zus ja ko Wy ko naw ca Bo ga po dał sto sow ne na uki na te mat
uspra wie dli wie nia i wpro wa dził bra ci do sta nu uspra wie dli -
wie nia, w któ rym by li oto cze ni mu rem uspra wie dli wia ją cej
wia ry (urzą dził dzie dzi niec – w.33), w po bli żu ofia ru ją ce go
Ko ścio ła, tak jak wi dzą go uspra wie dli wie ni (oł tarz) oraz Bóg
i ka pła ni (wo ko ło przy byt ku). Po dał tak że sto sow ne na uki
i uka zał Je zu sa ja ko spra wie dli wość dla po ku tu ją ce go i wie rzą -
ce go grzesz ni ka (za wie sił za sło nę w bra mie dzie dziń ca). W ten
spo sób Je zus za koń czył pra cę nad an ty ty picz nym Przy byt -
kiem (Moj żesz do koń czył dzie ła). 

(21) Praw da na cza sie (ob łok – w.34) za wsze po zo sta wa ła
nad Ko ścio łem (okrył na miot), w wy ni ku cze go mą drość, moc,
spra wie dli wość i mi łość Bo ga na peł nia ła kla sę Chry stu sa ja ko
Przy by tek Bo ga (chwa ła Pa na na peł ni ła przy by tek). Czło wie -
czeń stwo kla sy Chry stu sa (Moj żesz – w.35), a tak że czło wie -
czeń stwo in nych nie mo gło wejść ani prze by wać w an ty ty -
picz nej Świąt ni cy (nie mógł wejść do na mio tu), po nie waż
praw da na cza sie spo czy wa ła na Bo żym Chry stu sie, a duch
praw dy na peł niał Go ja ko no we stwo rze nia (spo czy wał na nim
ob łok, a chwa ła Pa na na peł nia ła przy by tek; Obj. 15:8). W mia -
rę jak praw da po stę po wa ła i roz wi ja ła się, lud Bo ży wzra stał
w zna jo mo ści, ła sce i służ bie (ob łok pod no sił się... wy ru sza li sy -
no wie Izra el scy – w.36). Lecz gdy praw da prze sta wa ła się roz -
wi jać (ob łok nie pod no sił się – w.37), lud Bo ży wcho dził w do -
świad cze nia pró bu ją ce je go do tych cza so wy roz wój (nie wy ru -
sza li). Trwa ło to tak dłu go, do pó ki nie za czę ła być po da wa -
na po stę pu ją ca praw da (aż do dnia, gdy znów się pod niósł).
W cza sie Żni wa Ży dow skie go i Żni wa Ewan ge lii szcze gól nie
dzia ła ła praw da No we go Te sta men tu (ob łok nad przy byt kiem
w dzień – w.38), a w okre sie In te rim i Epi fa nii szcze gól nie
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dzia ła ła praw da Sta re go Te sta men tu (ogień w no cy). Te dwie
for my praw dy w swych szcze gól nych okre sach dzia ła nia by -
ły pu blicz nie przed sta wia ne ca łe mu lu do wi Bo że mu Wie ku
Ewan ge lii – no mi nal ne mu i praw dzi we mu (przed oczy ma ca -
łe go do mu Izra el skie go), wśród ich wszyst kich do świad czeń
po stę pu i spraw dza nia te go po stę pu, od an ty ty picz ne go Egip -
tu do an ty ty picz ne go Ka na anu (w cią gu ca łej ich wę drów ki).
Szcze gó ły na te mat słu pa ob ło ku i ognia są po da ne w E 8, str.
620 (16) – 646. Chwa ła niech bę dzie Bo gu za praw dy ukry te
w 2 Moj że szo wej, przed sta wio ne w ni niej szych roz wa ża niach.
Niech po bło go sła wi On je ca łe mu Izra elo wi Bo ga! Na tym koń -
czy my na sze ba da nie 2 Moj że szo wej.

PYTANIA

(1) Co jest do da ne w po zo sta łej czę ści 2 Moj. 38 i ja ką me -
to dę za sto su je my przy po da wa niu wy ja śnień? Co zo sta ło
po da ne w przed sta wio nych po wy żej an ty ty pach? Jak jest to
po ka za ne? Kim są dwaj Ita ma ro wie i ja ki jest mię dzy ni mi
zwią zek? Jak jest to po ka za ne? Dla cze go mię dzy ich opi sa mi
wy stę pu je znacz na róż ni ca – ko mu po da wał swój opis Ita mar
In te rim? Jak jest to po twier dzo ne? Co pod tym wzglę dem
moż na po wie dzieć o okre sie sar dyj skim i fi la del fij skim? Ja ki
wy raź ny kon trast pa nu je mię dzy Le wi ta mi Wie ku Ewan ge -
lii a Epi fa nii i co z te go wy ni ka? Co i dla ko go zo sta nie do ko -
na ne dzię ki wspól ne mu wy sił ko wi Po słan ni ków Pa ru zji
i Epi fa nii? 

(2) Czym ce cho wał się nasz Pan w funk cji szcze gól ne go
Przed sta wi cie la Bo ga ja ko an ty ty picz ny Be sa le el i co uczy nił?
Jak jest to po ka za ne? Kim by li Je go szcze gól ni po moc ni cy? Jak
jest to po ka za ne? Ja kich trzech rze czy po tra fi li oni do ko nać?
Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Do cze go by ły
uży wa ne ułam ko we czę ści ta len tów zło ta i sre bra i co z te go
wy ni ka? Ja ka by ła war tość ta len tu zło ta w sy klach? Ja ka jest
pierw sza ta jem ni ca za war ta w sy klach po ło wy ta len tu – jak
się ją uzy sku je i ile ra zy to wy stę pu je w 29 ta len tach zło ta? Ja -
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ka jest dru ga ta jem ni ca? Ile sy kli wa gi za wie ra ta lent zło ta? Ja -
ką ta jem ni cę to kry je dla oby dwu ro dza jów ta len tów – jak się
ją uzy sku je i ile ra zy ona wy stę pu je w 29 ta len tach? Jak do -
cho dzi my do war to ści ta len tu sre bra w sy klach? Ja kie ta jem -
ni ce kry ją się w war to ści ta len tu sre bra – jak się je uzy sku je?
Ile jest sy kli w wa dze ta len tu sre bra – ja ką ta jem ni cę to za wie -
ra, jak się ją uzy sku je i ile ta jem nic kry je 100 z nich? Co roz -
wa ża nie to po zwa la nam do strzec? Gdzie zo sta ło po da ne
zna cze nie pod sta wek i 100 z nich i jak jest to tu taj po ka za ne?
O czym po win ni śmy pa mię tać w związ ku z wy stę po wa niem
w sym bo li ce Przy byt ku imie nia Je ho wy? Co za tem znaj du je -
my w je go sym bo li ce? 

(3) Ja ki jest ogól ny an ty typ 1775 sy kli sre bra? Ja kie dwie rze -
czy są po ka za ne w 60 gło wi cach – jak do te go do cho dzi my
i gdzie jest to szcze gó ło wo przed sta wio ne? Ja kie dwie rze czy
są po ka za ne w ha czy kach i ob rę czach? Czym by ły ob rę cze
i cze mu słu ży ły – ja ki jest ich an ty typ? Cze go nie wie my o ta -
len cie mie dzi, lecz mi mo to co i w ja ki spo sób mo że my do strzec
w 70 ta len tach mie dzi? Co moż na za uwa żyć w ułam ko wych
czę ściach ta len tu w tych wszyst kich me ta lach? Cze go nie bę -
dzie my po da wać w od nie sie niu do mie dzia nych rze czy z wer -
se tów 30 i 31 i dla cze go? Na co wska zu je kil ka na szych ob li czeń
od no śnie liczb 2 i 3 i jak jest to po twier dzo ne? 

(4) Ja kie za sto so wa nia mia ła więk szość tka nin Przy byt ku
po za za sło na mi i okry cia mi i co one re pre zen tu ją? Jak jest to
po twier dzo ne? Do cze go by ły uży wa ne po zo sta łe tka ni ny
i cze go są ty pem? Kto pra co wał nad an ty ty pa mi tych tka nin?
Jak jest to po ka za ne? Co oni wpla ta li w an ty ty py tych tka nin?
Jak jest to po ka za ne? Nad czym oni pra co wa li w Naj wyż szym
Ka pła nie Świa ta? Jak jest to po ka za ne? Nad ja ki mi ich za ry sa -
mi pra co wał sam Je zus i jak pra co wa li nad ni mi wszy scy słu -
dzy praw dy? Ko go w ty pie i an ty ty pie re pre zen tu ją pra cu ją cy
nad sza ta mi chwa ły i pięk no ści i dla cze go? Nad czym pra co wa -
li Je zus, człon ko wie gwiezd ni i ich po moc ni cy – ja ko an ty ty py
ko go i na czyj roz kaz? Jak jest to po ka za ne? Cze go ty pem jest
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przed nia i tyl na część efo du? Co wcho dzi w skład przy mie rza?
Co by ło wple cio ne w przy mie rze? Jak jest to po ka za ne w każ -
dym przy pad ku? Tyl ko kto zro bił efod? Jak jest to po ka za ne?
Co to ozna cza, kto je stwo rzył i nad czym pra co wał oso bi ście
Je zus? Nad czym pra co wał On, człon ko wie gwiezd ni i ich po -
moc ni cy? Jak jest to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Cze go ta
pra ca wy ma ga ła? Jak jest to po ka za ne? 

(5) Nad czym jesz cze oni pra co wa li? Jak jest to po ka za ne?
Ja ka by ła ich wza jem na re la cja? Jak jest to po ka za ne? Ja kie
trzy rze czy, któ re Przy mie rze Abra ha mo we czy ni ło w związ -
ku z No wym Przy mie rzem, mię dzy in ny mi wska zu ją na tę
har mo nię? Przez co po ka za ne jest ich sty ka nie się i ich har mo -
nia? Ja ka jest ich obec na służ ba i przy szła służ ba? Jak jest po -
nad to sym bo li zo wa ne przy szłe dzia ła nie tej służ by? Cze go ty -
pem są pa sy? Jak jest to po ka za ne? Co sym bo licz nie mó wi
pas? Jak jest to po ka za ne? Co i w ja ki spo sób zo sta nie wy pra -
co wa ne w tę służ bę i przez nią? Jak jest to po ka za ne w każ dym
przy pad ku? Co te czte ry wy pra co wa ne rze czy udzie lą ludz ko -
ści? Nad czym oni te raz czę ścio wo pra cu ją i jak dłu go bę dą
nad tym pra co wać? Jak jest to po ka za ne? Jak praw dy te są
przy twier dzo ne do przy mie rzy i ja kie są to praw dy? Jak jest to
po ka za ne? Ja ka jest ich sfe ra dzia ła nia, kto im słu ży i w ja kim
ce lu? Jak rze czy te są po ka za ne? Cze go to by ło wy ni kiem? Jak
jest to po ka za ne?

(6) Co i w ja ki spo sób uczy ni li na stęp nie Je zus, człon ko -
wie gwiezd ni i ich po moc ni cy? Jak jest to po ka za ne? Cze go
ty pem są te czte ry ma te ria ły w świę tych tka ni nach? Jak są po -
ka za ne czte ry wiel kie przy mio ty Bo ga i w ja kich dwóch za -
ry sach? Ja kie trzy rze czy przed sta wia je go dwo istość? Cze go
ty pem jest to, iż miał on kwa drat wiel ko ści pię dzi i na ja kie
dwie rze czy ten fakt po ka zu je? Jak nie wy peł nia my, a jak wy -
peł nia my Bo skie pra wo? Jak jest to po twier dzo ne? Cze go
Chry stus obec nie na ucza w od nie sie niu do dwu na stu głów -
nych łask, co prak ty ku je i co uczy ni z ni mi w chwa le? Jak rze -
czy te są po ka za ne? Co i do kie dy po zo sta wia my? Co przed -
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sta wia tych dwa na ście ka mie ni? Jak jest to po ka za ne i po -
twier dzo ne? Co po sią dzie każ de po ko le nie oby dwu Izra -
elów i co bę dzie szcze gól nie po sia dać? Jak jest to po ka za ne?
Co sym bo li zo wa ły sta ro żyt ne pie czę ci w sy gne tach i co ob -
ra zu ją uży te tu taj te ka mie nie? Czym ce chy te się sta ją w za -
leż no ści od te go, czy wy pły wa ją ze spra wie dli wo ści czy mi -
ło ści? Cze go ty pem jest za wie sze nie na pier śni ka przy ser cu
Aaro na oraz je go bli skość do nie go? 

(7) Ja ka ko lej na myśl jest przed sta wio na w 2 Moj. 39
– w któ rych wer se tach są po da ne te my śli? Co czy ni li Je zus
i człon ko wie gwiezd ni – w ja ki spo sób na stę pu je to łą cze -
nie? Jak jest to po ka za ne? W ja ki spo sób i przez co pra wo to
łą czy się obec nie z dwo ma przy mie rza mi? Jak jest to po ka za -
ne? Ty pem ja kich dwóch prawd są pier ście nie – z czym i w ja -
ki spo sób są obec nie zwią za ne praw dy Sta re go i No we go Te -
sta men tu? Jak jest to po ka za ne? Ja kich dwóch rze czy do ko -
na w związ ku z tym Chry stus w na stęp nym Wie ku? Jak jest
to po ka za ne w każ dym przy pad ku? Co jesz cze ze szcze gól -
nym na ci skiem ro bią w tym Wie ku? Jak jest to po ka za ne? 

(8) Co jesz cze i w ja ki spo sób uczy ni li oni w tym Wie ku?
Jak jest to po ka za ne? Ja kie go do ko na li oni po łą cze nia
i nad czym ono do mi no wa ło? Jak jest to po ka za ne i co
w związ ku z tym zro bią w na stęp nym Wie ku? Cze go jesz cze
wier nie na ucza ją w tym Wie ku i co ma to po ka zać? Jak jest to
po ka za ne? Czym czy ni ten bez po śred ni i do mi nu ją cy zwią -
zek Bo skie pra wo? Ja ki wpływ na Przy mie rze Abra ha mo we
mia ło by zdo mi no wa nie go przez Bo skie pra wo i służ bę Chry -
stu sa – ja kie skut ki dla Bo skie go pra wa ma je go do mi na cja
nad oby dwo ma? Jak jest to po ka za ne? Jak są wy ko na ne te
rze czy? Jak jest to po ka za ne? Ja ka jest na sza wie dza od no śnie
te go, czym by ły ty picz ne Urim i Tum mim? Co nie któ rzy są -
dzą co do spo so bu po da wa nia przez nie od po wie dzi tak lub
nie – co mo że my po wie dzieć o tym po glą dzie i ja ki jest bar -
dziej praw do po dob ny po gląd? Jak sy tu acja wy glą da w an ty -
ty pie? Jak wy peł nił się ma ły an ty typ Ezdr. 2:63 i jak z tym Je -

605P r z y b y t e k  W i e k u  E w a n g e l i i  ( c . d . )



zus udzie la od po wie dzi na py ta nia Swo je go lu du Wie ku
Ewan ge lii? 

(9) Co jest po ka za ne w płasz czu Aaro na z nie bie skiej pur -
pu ry w od nie sie niu do Chry stu sa? Gdzie po da ny jest ten typ?
Co w sym bo lach bi blij nych przed sta wia ją sza ty? Jak jest to po -
twier dzo ne? Co re pre zen tu je płaszcz z nie bie skiej pur pu ry?
W czym po ka za ne są owo ce Je go cha rak te ru – czym one są i jak
są zwią za ne z dwie ma ofia ra mi za grzech? Co i w ja ki spo sób
te bło go sła wień stwa da ją? Jak jest po ka za ne dzie ło ogła sza nia
– w ja kich oko licz no ściach by ło to ogła sza ne w ty pie? Co re pre -
zen tu je dźwięk dzwon ków? Co re pre zen tu je bli skie i prze -
mien ne roz miesz cze nie ja błek gra na tu i dzwon ków? Na czym
po le ga ła pra ca Chry stu sa w Wie ku Ewan ge lii? Jak jest to po ka -
za ne? Co przed sta wia otwór w gór nej czę ści płasz cza i co on
od sła niał? Co re pre zen tu je gło wa i szy ja naj wyż sze go ka pła na?
Ja kie jest po do bień stwo w urzę dzie Ele aza rów i Ita ma rów Wie -
ku Ewan ge lii i Ty siąc le cia? Ja ki bę dzie zwią zek mię dzy Gło wą
i Cia łem? Jak jest to po ka za ne? Ja kie jest zna cze nie ko lo ru i ma -
te ria łów ja błek gra na tu? Co jest po ka za ne w roz miesz cze niu ja -
błek gra na tu i dzwon ków na kra wę dziach płasz cza? Czym
skoń czy ło by się dla Chry stu sa nie pod ję cie ta kie go ogła sza nia?
Jak jest to po ka za ne? 

(10) Gdzie są wspo mnia ne ofiar ni cze sza ty naj wyż sze go
ka pła na w dniu po jed na nia oraz zwy kłe sza ty je go sy nów?
Co one re pre zen tu ją w Je zu sie i Ko ście le? Jak jest to po twier -
dzo ne? Kto je przy go to wał i uczył o nich? Jak jest to po ka za -
ne? Gdzie nie jest wy mie nio na ha fto wa na suk nia z 2 Moj.
28:4? Gdzie by ła ona no szo na – ja ka by ła dłu gość suk ni oraz
płasz cza i co re pre zen tu ją jej ma te ria ły i ozdo by? Jak jest to
po twier dzo ne? Co two rzy ła mi tra i jej do dat ki i co przed sta -
wia jej bi sior? Kie dy Aaron no sił na kry cie gło wy – co to ozna -
cza i cze go jest ty pem? Jak jest to po twier dzo ne? Ja kie dwie
rze czy są po ka za ne przez na kry cia gło wy sy nów Aaro na? Ja -
kie – przez ich spodnie? Jak po twier dza ją to przy to czo ne
wer se ty? W ja kich ro dza jach mi ło ści wy ra ża się to po stę po wa -
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nie – do Bo ga i czło wie ka? Co po ka zu je, że ich po stę po wa nie
by ło do bre? Co re pre zen tu je pas – jak po ka za na jest jej spra -
wie dli wość i co przed sta wia ją ko lo ry pa sa? Kie dy są przed sta -
wia ne na uki na ten te mat, a kie dy na stą pi re ali za cja? Jak jest
to po ka za ne? 

(11) Gdzie są przed sta wio ne ozdo by mi try – co one two -
rzy ły i co w sym bo li ce bi blij nej re pre zen tu je ko ro na? Jak jest
to po twier dzo ne? Co po ka zu je ta ko ro na i jej część wy ko na -
na z lnu? Co i w ja ki spo sób upo waż nie nie to umoż li wia?
Jak jest to po ka za ne? Jak bę dzie ono uży wa ne – z czym
i w har mo nii z czym nie ro ze rwal nie zwią za ne? Jak jest to po -
ka za ne? Ja ka jest dwo ja ka dzia łal ność kla sy Chry stu sa w tym
wzglę dzie? Cze go przed sta wie nie bę dzie tu taj na miej scu? Co
za wie ra 2 Moj. 25:21 – czym by ło świa dec two i gdzie zo sta ło
umiesz czo ne? Jak jest to po twier dzo ne? Co przed sta wia ar ka,
ka mien ne ta bli ce i ich umiesz cze nie w ar ce? Co jest po da ne
w 2 Moj. 26:23,24, a co – w E 8, str. 68-76? Co przed sta wia jed -
na z dwóch na roż nych de sek w za chod niej ścia nie Przy byt -
ku – ja ki był jej zwią zek z sym bo li ką dwóch in nych ksiąg i ja -
kie by ły to księ gi? Ja ką księ gę przed sta wia dru ga na roż na de -
ska – ja ki był jej zwią zek z sym bo li ką dwóch in nych ksiąg i ja -
kie by ły to księ gi? 

(12) Cze go ty pem są czte ry na roż ne de ski świąt ni cy naj -
święt szej, czę ścio wo znaj du ją ce się w świąt ni cy naj święt szej,
oraz wszyst kie po zo sta łe de ski i słu py świąt ni cy naj święt szej?
Czym one czy ni ły świąt ni cę naj święt szą w ty pie i ja kie jest te -
go zna cze nie w an ty ty pie? Ja kie dwie rze czy do wo dzą, że każ -
da z za chod nich na roż nych de sek by ła prze cię ta na pół? Ile
z na roż nych de sek świąt ni cy naj święt szej by ło wi docz nych
w świąt ni cy naj święt szej – po daj szcze gó ły dla cze go tak by ło
i cze go to do wo dzi co do gru bo ści słu pów w świąt ni cy naj -
święt szej? Ja kie dwa po wo dy po twier dza ją wi docz ność  2/3

z tych na roż nych de sek w an ty ty pie? Ja kie dwie my śli ma my
za tem w 1/3  i 2/3 tych de sek?
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(13) Co przed sta wia ją dwa pier ście nie oby dwu prze cię tych
de sek na roż nych ścia ny za chod niej? Co przed sta wia ją pier ście -
nie, przez któ re prze cho dzi ły drą gi? Co przed sta wia ją pół noc -
na i po łu dnio wa stro na Przy byt ku – ja kie ma to zna cze nie dla
usy tu owa nia sto łu i świecz ni ka i cze go ty pem jest ich usy tu owa -
nie obok sie bie? Cze go ty pem są ro gi oł ta rza mie dzia ne go oraz
ich roz miesz cze nie w czte rech ro gach? Cze go ty pem są ro gi zło -
te go oł ta rza i ja ka jest róż ni ca mię dzy an ty ty pa mi oby dwu oł ta -
rzy i ich ro ga mi? Co nie jest ko niecz ne w od nie sie niu do 2 Moj.
29:1-46 oraz 30:7-10,17-21 i dla cze go? 

(14) Co omó wi li śmy i pod czy im kie run kiem to się od by wa -
ło? Jak jest to po ka za ne? Co każ dy z nich uczy nił po wy ko na niu
swe go za da niu? Jak jest to po ka za ne? Ja ki jest an ty typ przy nie -
sie nia do Moj że sza na mio tu, je go sprzę tów, kla mer, de sek, drą -
gów, słu pów, ich pod staw, skór ba ra nich czer wo no far bo wa -
nych, skór bor su czych, dru giej za sło ny, skrzy ni świa dec twa, jej
drąż ków, ubła gal ni, sto łu, je go na czyń, chle bów po kład nych,
świecz ni ka, je go od po wied nio usta wio nych lamp i na czyń, oli wy
do świe ce nia, zło te go oł ta rza, ole ju do na masz cza nia, won ne go
ka dzi dła, pierw szej za sło ny, oł ta rza mie dzia ne go, je go kra ty,
drąż ków i na czyń, umy wal ni i jej pod sta wy, za słon dzie dziń ca,
słu pów, bra my, sznu rów, koł ków, na mio tu zgro ma dze nia, szat,
szat dla Aaro na i je go sy nów? Jak lud Bo ży wy peł nił te an ty ty py
– co nasz Pan uczy nił z ty mi rze cza mi, co stwier dził i ja ki był te -
go wy nik? Jak jest to po ka za ne? 

(15) Kie dy Je zu so wi by ło po da wa ne po le ce nie zbu do wa nia
Ko ścio ła w je go róż nych aspek tach – po daj po szcze gól ne eta py?
Kie dy stop nio wo i prób nie koń czy się to dla Wiel kiej Kom pa nii
i Mło do cia nych God nych, a kie dy osta tecz nie? Jak jest to po ka -
za ne? Do cze go Bóg na stęp nie przy stą pił i co to po le ce nie obej -
mo wa ło? Co ozna cza po le ce nie przez Bo ga Je zu so wi, by umie -
ścił an ty ty picz ną Skrzy nię Świa dec twa? By zbu do wał an ty ty -
picz ną Dru gą Za sło nę? An ty ty picz ny Stół i je go sprzę ty? An ty -
ty picz ny Świecz nik wraz z za pa le niem je go lamp? An ty ty picz -
ny zło ty Oł tarz? Pierw szą Za sło nę? Mie dzia ny Oł tarz? Jak rze -
czy to są po ka za ne w każ dym przy pad ku?
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(16) Co ozna cza po le ce nie przez Bo ga Je zu so wi, by po sta -
wił an ty ty picz ną Umy wal nię, wraz z jej usy tu owa niem i wla -
niem wo dy? By wy ty czył an ty ty picz ny Dzie dzi niec? Za wie sił
Za sło nę w Bra mie? By wziął olej na masz cza nia, na ma ścił i po -
świę cił an ty ty picz ny Przy by tek i je go sprzę ty oraz utrzy mał go
w ta kim sta nie? By na ma ścił i po świę cił an ty ty picz ny Oł tarz
mie dzia ny i je go na czy nia? By na ma ścił i po świę cił Umy wal -
nię w jej dwóch czę ściach? Jak rze czy to są po ka za ne w każ -
dym przy pad ku?

(17) Co ozna cza po le ce nie przez Bo ga Je zu so wi, by przy -
pro wa dził Sie bie i Ko ściół do drzwi an ty ty picz ne go Przy byt ku?
Jak jest to po ka za ne? By ob mył ich wo dą? Jak jest to po ka za -
ne? Na co wska zu je ubra nie an ty ty picz ne go Aaro na w sza ty
chwa ły i pięk no ści przed po świę ce niem? Jak jest to po ka za ne?
Co ozna cza po le ce nie przez Bo ga Je zu so wi ja ko Wy ko naw cy,
by przy jął na masz cze nie i zo stał po świę co ny ja ko Naj wyż szy
Ka płan Ko ścio ła i Gło wa Naj wyż sze go Ka pła na Świa ta? Jak jest
to po ka za ne? Co Aaron tak że re pre zen tu je w w.13 i dla cze go
sy no wie Aaro na są na stęp nie omó wie ni od dziel nie? Co Bóg
po le cił Je zu so wi w związ ku z ni mi? Jak jest to po ka za ne i po -
twier dzo ne? Z czy im przy kła dem by ło to zgod ne i do cze go
mia ło ich przy go to wać? Jak jest to po ka za ne? Co otrzy ma ją
wier ni na masz cze ni? Jak jest to po ka za ne? Jak Je zus wy ko nał
to, co zo sta ło Mu po wie rzo ne? Jak jest to po ka za ne?

(18) Kie dy an ty ty picz ny Przy by tek i je go sprzę ty był na sta -
łe bu do wa ny, a kie dy po raz pierw szy stał się ta kim tym cza so -
wo i prób nie? Jak jest to po ka za ne? Jak Je zus wy ko ny wał tę
pra cę w cza sie Wie ku? Jak jest to po ka za ne? Co zro bił z praw -
da mi pod sta wo wy mi dla ksiąg Bi blii i z sa my mi jej księ ga mi?
Jak jest to po ka za ne? Co zro bił z dok try ną uspra wie dli wie nia
z wia ry przez za słu gę Chry stu sa? Z oku pem? Jak jest to po ka -
za ne? Co ozna cza wło że nie przez Nie go an ty ty picz ne go świa -
dec twa do an ty ty picz nej Skrzy ni, wło że nie do niej drąż ków
oraz po ło że nie an ty ty picz nej Ubła gal ni na an ty ty picz nej Skrzy -
ni? Wnie sie nie an ty ty picz nej Skrzy ni do Przy byt ku? Po sta -
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wie nie w Świąt ni cy an ty ty picz ne go Sto łu z chle ba mi po kład -
ny mi, i to po stro nie mi ło ści, a nie – wie dzy? Jak rze czy te są po -
ka za ne?

(19) Cze go ty pem jest uło że nie przez Moj że sza przed Pa -
nem chle bów po kład nych na Sto le? Cze go – po sta wie nie
świecz ni ka w na mio cie, na prze ciw sto łu? Czym się róż ni pra -
ca an ty ty picz ne go Sto łu od pra cy Świecz ni ka? Cze go ty pem
jest za pa le nie lamp przez Moj że sza? Po sta wie nie zło te go oł ta -
rza przed dru gą za sło ną i umiesz cze nie go w na mio cie? Pa le -
nie na nim won ne go ka dzi dła? Za wie sze nie pierw szej za sło ny?

(20) Co ozna cza po sta wie nie oł ta rza mie dzia ne go
przed drzwia mi na mio tu oraz ofia ro wa nie na nim ca ło pa leń
i ofia ry śnied nej? Co – po sta wie nie umy wal ni mię dzy na mio -
tem a oł ta rzem mie dzia nym i wla nie do niej wo dy? Co – ob my -
wa nie rąk i stóp przez Moj że sza, Aaro na i sy nów Aaro na? Co
– czy nie nie te go za wsze przy oka zji słu że nia na dzie dziń cu
i w świąt ni cy? Co – urzą dze nie dzie dziń ca, w po bli żu oł ta rza
i wo ko ło Przy byt ku? Co – za wie sze nie za sło ny w bra mie? 

(21) Cze go ty pem jest okry cie Przy byt ku przez ob łok? Cze -
go – to, że Moj żesz nie mógł wejść do na mio tu? Jak jest to po -
twier dzo ne? Co przed sta wia pod nie sie nie się ob ło ku znad na -
mio tu i po dró żo wa nie lu du, a co – je go nie pod no sze nie się
i nie pod ró żo wa nie lu du? Co przed sta wia ob łok w dzień,
a ogień w no cy oraz to, że by ło to przed oczy ma ca łe go do mu
Izra el skie go i w cią gu ca łej ich wę drów ki? Gdzie po da ne są
szcze gó ły na te mat słu pa ob ło ku i ognia i ja kie uczu cia po win -
ny wzbu dzić roz wa ża nia Przy byt ku Wie ku Ewan ge lii? 

610 E x o d u s



DO DA TEK I

PRZY PO WIE ŚCI SALOMONA

ZA UWA ŻY LI ŚMY, że Da wid w Psal mach cza sem re pre zen -
tu je Je zu sa, nie kie dy Ko ściół, a cza sa mi Je zu sa i Ko ściół,

a wska zów ką, ko go sym bo li zu je w każ dym przy pad ku, jest cha -
rak ter wy po wie dzi. Za uwa ży li śmy też, że w hi sto riach Da wid
jest ty pem kla sy Chry stu sa oraz dwu na stu Apo sto łów i na sze go
Pa sto ra ja ko rów no le głych wy ko naw czych wo jow ni ków.
W 1 i 2 to mie na te mat Po słan ni ka Pa ru zji do ko na li śmy szcze gó -
ło wej ana li zy ży cia Da wi da ja ko ty pu na sze go Pa sto ra w cha rak -
te rze wo jow ni ka. Tak jak róż no rod ny jest an ty typ Da wi da, tak
róż no rod ny jest an ty typ Sa lo mo na (po ko jo wy). W Księ dze Ka -
zno dziei Sa lo mo na jest on ty pem Sta ro żyt nych God nych,
a w Pie śniach – uwiel bio ne go Je zu sa. Z punk tu wi dze nia ko lej -
nych chro no lo gii w hi sto riach i Przy po wie ściach re pre zen tu je on,
po pierw sze, 35 człon ków gwiezd nych In te rim; po dru gie, Po -
słan ni ka Epi fa nii; i po trze cie, Chry stu sa w Ty siąc le ciu, a wszyst -
ko to z punk tu wi dze nia bu du ją cych na uczy cie li wy ko naw -
czych. Te trzy an ty ty py opar te są na Sa lo mo nie ja ko wier nym słu -
dze Bo ga przed sta wio nym w 1 Król. 1-10 i 2 Kron. 1-10. Na le ży
pod kre ślić, że 2 Kro nik nie opi su je złych czy nów Sa lo mo na, pod -
czas gdy 1 Król. 11 to czy ni. Jest tak dla te go, że dwa pierw sze opi -
sy uży te są do zo bra zo wa nia przy to czo nych wy żej do brych an -
ty ty pów. Od ra zu mo że my za uwa żyć, że złe uczyn ki Sa lo mo -
na po da ne w 1 Król. 11 oczy wi ście nie mo gą do ty czyć Chry stu -
sa Ty siąc le cia, a przez ana lo gię nie mo gą do ty czyć człon ków
gwiezd nych In te rim ani Po słan ni ka Epi fa nii. W swych złych
uczyn kach, co wy ni ka ze związ ku z rów no le gło ścią 2520 lat,



Sa lo mon jest ty pem pa pie stwa w je go przy czy no wym związ ku
z wcze śniej szy mi za ry sa mi tych rów no le gło ści. Jak już wspo -
mnie li śmy, Sa lo mon ma w Przy po wie ściach trzy wy żej przy to -
czo ne do bre za sto so wa nia, a w tym ar ty ku le po da my za sto so wa -
nie epi fa nicz ne. Przy po wieść to zwięź le wy ra żo na praw da, zwy -
kle wy raz do świad czeń wie lu lu dzi. We dług dr. Ro ther ha ma,
któ re go tłu ma cze nie czę sto bę dzie pod sta wą na szych wy ja -
śnień, księ ga Przy po wie ści dzie li się na stę pu ją co: I – po chwa ła
Sa lo mo na dla mą dro ści ja ko źró dła, z któ re go po cho dzą Przy po -
wie ści (1-9); II – wła ści we Przy po wie ści Sa lo mo na: pierw szy
głów ny zbiór (10-24); III – uzu peł nia ją cy zbiór Przy po wie ści Sa -
lo mo na (25-29); IV – sen ten cjo nal ne wy po wie dzi Agu ra (30)
i Le mu ela (31). Tak jak w przy pad ku Ijo ba, Tre nów i Ka zno dziei,
na sze roz wa ża nia na te mat Przy po wie ści bę dą krót ką pa ra fra -
zą w za sto so wa niu do na uk Po słan ni ka Epi fa nii.

W Przyp. 1:1-4 przed sta wio ne są ce le tej księ gi. Ce lem
tych przy po wie ści jest wpa ja nie wie dzy praw dy i re for my,
by zro zu mieć sło wa roz trop ne (2); by umoż li wić do sko na le -
nie roz trop no ści, pra wo ści, spra wie dli wo ści i słusz no ści (3);
by do dać pro stym roz wa gi, a mło dym umie jęt no ści i tak tu
(4). Ce le tej księ gi są oczy wi ście bar dzo szla chet ne. My ślą ca
oso ba przyj mie i wzbo ga ci swe wy kształ ce nie, a mą dry czło -
wiek przyj mie słusz ną ra dę (5), a przez do strze że nie zna cze -
nia przy po wie ści i sa ty ry – na wet głę bo kie my śli i na uki
uczo nych (6). Cześć dla Je ho wy jest pod sta wą mą dro ści, lecz
głu pi gar dzi praw dą i na pra wą (7). Bra cia Epi fa nii są za chę -
ca ni do zwra ca nia uwa gi na na pra wia nie sym bo licz ne go oj -
ca i do nie odrzu ca nia na uk praw dy epi fa nicz nej ani jej sług
– swej mat ki (8); bę dą one bo wiem pięk ną ozdo bą ich wie -
dzy, zdo bią cą ich wo lę ni czym na szyj nik (9). Po słan nik Epi -
fa nii każ de mu swe mu sym bo licz ne mu sy no wi ra dzi, że je śli
źli – człon ko wie wtó rej śmier ci – za pro po nu ją mu po nęt ne
su ge stie, nie po wi nien im ule gać (10). Je śli bę dą na kła niać go
do przy łą cze nia się do mor der cze go dzie ła prze sie wa czy,
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do sto so wa nia skry te go pod stę pu prze ciw ko nie doj rza łym
z lu du Bo ga (11); by ni czym she ol po żreć ich z ich ca łą ener -
gią i zdro wiem ja ko tych, któ rzy zstę pu ją do ot chła ni (12);
obie cu jąc cen ną praw dę ja ko wy nik je go za bie gów i du żą
licz bę bra ci ja ko łu py dla ich spo łecz no ści (13); za chę ca jąc go
do sta nia się jed nym z nich i za pew nia jąc o wspól nej ko rzy -
ści z ni mi (14) – on, ja ko oj ciec, gor li wie na wo łu je go, by nie
łą czył się z ni mi w ich na ukach ani prak ty kach, lecz trzy mał
się w swym po stę po wa niu z da la od ich ście żek (15). Ich no -
gi śpie szą bo wiem, by czy nić zło, a przez prze sie wa nia po -
śpiesz nie za bić in nych ja ko ofia ry prze sie wa nia, tak jak np.
do wo dzi te go po stę po wa nie prze sie wa czy To wa rzy stwa (16).
Po ucze ni bra cia Epi fa nii bę dą w tak nie wiel kim stop niu na -
ra że ni na wpad nię cie w si dła, jak ostroż ny ptak, któ ry ob ser -
wo wał przy go to wy wa nie na sie bie pu łap ki (17). Prze sie wa -
cze Epi fa nii w rze czy wi sto ści spi sku ją na wła sną zgu bę i tak
na praw dę knu ją prze ciw ko wła sne mu wiecz ne mu ist nie niu
(18). Ta ka jest dro ga prze sie wa czy chci wie się ga ją cych po co -
raz więk szą wła dzę i ko rzy ści, co we wtó rej śmier ci od bie ra
ich wła sne ży cie, tak jak czy ha ją cy ban dy ta od bie ra ży cie
swym ofia rom (19).

Pod czas trwa nia tych prze sie wań pu blicz nie ogła sza na jest
praw da Epi fa nii, po da ją ca swe prze sła nie wśród zgro ma dzeń
lu du Bo że go (20). Po sel stwo swe ogła sza na ich głów nych uli -
cach, a swe sło wa – w naj bar dziej pu blicz nych miej scach (21),
py ta jąc jak dłu go (już ty le lat) pro sta cy mi ło wać bę dą brak mą -
dro ści, na śmiew cy ra do wać się w wy śmie wa niu po sel stwa Epi -
fa nii, a głup cy nie na wi dzić praw dy Epi fa nii (22)? Je śli ta cy za -
wró cą przez te na po mnie nia, ja kie otrzy mu ją od tej praw dy,
udzie li im ona swe go uspo so bie nia, a na uki uczy ni dla nich ja -
sne (23). Po nie waż wo ła ła do czo ło wych utra cju szy ko ron
w gru pach, a oni nie chcie li od po wie dzieć, i po nie waż od dzia -
ły wa ła przez tych, któ rzy ją ogła sza li, a ża den z wo dzów nie
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zwró cił na to uwa gi (24), lecz wprost prze ciw nie – ra dy jej
mie li za nic i nie przy ję li żad ne go z jej na po mnień (25) – praw -
da Epi fa nii bę dzie ośmie szać ich nie po wo dze nia i wy śmie wać
przy cho dzą cy na nich strach (26). Na grze szą cych prze ciw ko
swe mu po świę ce niu ma bo wiem przyjść strach ni czym spu sto -
sze nie, znisz cze nie ich na dziei wy so kie go po wo ła nia ni czym
re wo lu cja, a tak że ucisk i utra pie nie (27). Bę dą do ma gać się
miej sca w wy so kim po wo ła niu, lecz praw da Epi fa nii nie od po -
wie im po zy tyw nie; na po cząt ku Ar ma ge do nu bę dą go szu kać
w tej praw dzie, lecz go nie otrzy ma ją (28), po nie waż nie na wi -
dzi li praw dy Epi fa nii i nie wy bra li naj wyż szej mi ło ści obo -
wiąz ko wej i bez in te re sow nej (29), nie pod da li się jej ra dom
i gar dzi li jej na po mnie nia mi (30). Dla te go zbio rą to, co za sia li,
i na sy cą się wła sny mi pla na mi (31), po nie waż wpro wa dze nie
apo sta zji wśród nie po uczo nych ode tnie ich, a nie roz wa ga
głup ców do pro wa dzi ich do upad ku (32), lecz kto kol wiek słu -
cha praw dy Epi fa nii bę dzie bez piecz nie za cho wa ny wśród
licz nych prze sie wań, do stą pi po ko ju i uwol nie nia od stra chu
przed złem (33).

Roz dział 2 po da je nam róż ne obiet ni ce do bra i wy zwo le nia
od zła dla wier nych bra ci Epi fa nii. Je śli dzie ci Bo że przyj mą
praw dę epi fa nicz ną i za ufa ją jej przy ka za niom (1), skła nia jąc
swe uszy ku tej praw dzie, a ser ca ku jej zro zu mie niu (2), je śli
gor li wie bę dą dą żyć do po zna nia i zro zu mie nia tej praw dy (3),
je śli ich pra gnie niem bę dzie szu ka nie jej ja ko cen ne go skar bu
(4) – wów czas oce nią mi łość obo wiąz ko wą i bez in te re sow ną
i po sią dą praw dę Bo ga (5). Bóg jest bo wiem Źró dłem praw dy.
Po przez Bi blię wy ja śnia ną przez Je go rzecz ni ka Epi fa nii zdo bę -
dą oce nę praw dy (6), po nie waż w Bi blii za warł On dla wier nych
lo gicz ną praw dę, gdyż bro ni tych, któ rzy po stę pu ją zgod nie
z Je go Sło wem (7). Chro ni dro gi praw dy i po stę po wa nie Swych
świę tych (8). W ta kich wa run kach dziec ko Bo że w każ dym
szcze gó le bę dzie do ce niać mi łość, praw dę i spra wie dli wość,
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a tak że szla chet ność (9). Gdy praw da wni ka do uczuć i wo li
czło wie ka, a Bo ska na uka sta je się ra do ścią du szy (10), roz trop -
ne uspo so bie nie bę dzie go strze gło, a wła ści wa oce na za cho wa
go (11). Uwol ni go to od po stę po wa nia zło śni ków i wy pa cza ją -
cych do bro (12), od opusz cza ją cych pro ste ścież ki i uda ją cych
się za błę dem (13), po nie waż ta cy chęt nie czy nią zło i ma ją
upodo ba nie w nik czem no ści prze wrot nych (14); ich po stę po -
wa nie jest prze wrot ne, a ścież ki krę te (15). Ta kie roz trop ne
uspo so bie nie i wła ści wa oce na wy zwo li po nad to od sym bo -
licz nie wsze tecz nych sekt wśród grup Le wi tów, bez wzglę du
na to, jak bar dzo w swej gor li wo ści na wra ca nia, przez po chleb -
stwa sta ra ją się po zy skać zwo len ni ków (16). Po rzu ci li oni bo -
wiem Po słan ni ka Pa ru zji i za po mnie li o swym przy mie rzu ofia -
ry (17). Ich sek ciar stwo pro wa dzi do za gro że nia wtó rą śmier cią,
a ich błęd ne dro gi do nie bez pie czeń stwa łą cze nia się z człon ka -
mi wtó rej śmier ci (18). Nikt, kto w peł ni idzie tą dro gą, nie po -
wra ca do ży cia ani nie trwa moc no w praw dzie Pa ru zji i Epi fa -
nii (19). Roz trop ne uspo so bie nie i wła ści wa oce na jest udzie la -
na lu do wi Bo ga oświe co ne mu praw dą Epi fa nii, by umoż li wić
mu spo łecz ność z do bry mi i ob ser wo wać dro gę spra wie dli -
wych (20). Pra wi bę dą ży li w praw dzie i jej du chu, a wier ni bę -
dą w niej prze by wać (21). Człon ko wie wtó rej śmier ci zo sta ną
na to miast po zba wie ni praw dy i jej du cha, a gwał cą cy swe ślu -
by przy mie rza zo sta ną tym cza so wo od niej odłą cze ni (22).

Roz dział 3 po da je bra ciom Epi fa nii kil ka cen nych za chęt
do do bra (1-12), wy chwa la praw dę (13-24), na stęp nie po da je
kil ka cen nych na po mnień przed złem (25-31), a koń czy się
pew ny mi kon tra sta mi mię dzy do brem a złem (32-35). Po słan -
nik Epi fa nii na po mi na swe sym bo licz ne dzie ci, by nie za nie -
dby wa ły prawd dok try nal nych, lecz mi ło wa ły je go przy ka za -
nia (1), po nie waż da ją one ży cie wiecz ne i już w tym ży ciu czy -
nią jed nost kę roz wi nię tą i do brze pro spe ru ją cą w praw dzie
i jej du chu (2). W ża den spo sób nie po win ni za tra cać du cha
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mi ło sier dzia i praw dy, któ ry nie ro ze rwal nie win ni łą czyć z Bo -
ską wo lą w so bie i wpi sy wać w swe uczu cia (3). Czy niąc to, do -
zna ją ła ski i do brej opi nii u Bo ga i praw dzi wych bra ci (4).
Niech ich wia ra, wspar ta każ dym do brym uczu ciem, trzy ma
się Bo ga i niech nad mier nie nie po le ga ją na wła snym zda niu
(5). Niech we wszyst kim na pierw szym miej scu sta wia ją Bo -
ga, a wów czas Bóg bę dzie Prze wod ni kiem na wszyst kich ich
dro gach (6). Niech jed nak nie sta ją się za ro zu mia li z po wo du
swej wie dzy; niech ra czej czczą Je ho wę i od stę pu ją od wszel -
kie go zła (7). Ta kie po stę po wa nie spra wi, że z po żyt kiem bę -
dą przy swa jać praw dę, któ ra uczy ni ich zdro wy mi na du chu
(8). Po nie waż na le żą do kla sy pier wiast ków, niech wszyst ko,
co po świę ci li, uży wa ją w ofie rze dla Bo ga, by wspie rać spra -
wę Pa na (9), co spra wi, iż bę dą ob fi to wać w głęb sze i płyt sze
praw dy i du cha praw dy (10). Zwłasz cza nie po win ni lek ce wa -
żyć Bo skie go ka ra nia; nie po win ni też znie chę cać się Bo skim
ćwi cze niem (11), po nie waż ta kich do świad czeń udzie la On
wszyst kim, któ rych mi łu je, tak jak oj ciec trak tu je dziec ko,
w któ rym ma upodo ba nie (12). Rze czy wi ście bło go sła wio ny
jest ten, któ ry otrzy mu je praw dę i ro zu mie ją (13), gdyż ja ko
sym bo licz ny to war jest bar dziej war to ścio wa od wy ro bów ze
sre bra, a jej ko rzy ści więk sze niż naj wspa nial sze zło to (14).
War to ścią prze wyż sza ona naj cen niej sze ka mie nie – ru bi ny;
naj bar dziej po żą da na rzecz nie mo że się z nią rów nać (15). Jej
naj wspa nial sza moc to zdol ność udzie la nia wiecz ne go ży cia,
a jej in na wspa nia ła moc to zdol ność udzie la nia bo gactw du -
cho wych i chwa ły (16). Jej dro gi peł ne są naj wyż szej ra do ści;
pro wa dzi ona do du cho wej po myśl no ści (17). Po dob nie jak
drze wa ży cia Ede nu, udzie la wiecz ne go ży cia tym, któ rzy
zdo by wa ją ją na wła sność; bło go sła wie ni są wszy scy ci, któ rzy
ją za cho wu ją w do świad cze niach ży cia (18). Zgod nie z praw -
dą i przez praw dę Bóg stwo rzył ten świat, a przez jej zro zu -
mie nie usta no wił nie bio sa (19). Przez nią ustą pił cha os, a ob -
ło ki da ły ro sę i deszcz (20). Dla te go Po słan nik Epi fa nii na po -
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mi na swe sym bo licz ne dzie ci, by nie po zwo li ły praw dzie opu -
ścić ich umy słów, lecz ra czej szu ka ły praw dzi wej wie dzy
i zdol no ści wła ści we go jej uży wa nia (21), co w re zul ta cie da im
ży cie i ozdo bi ich no wą wo lę (22) oraz po zwo li bez piecz nie
kro czyć wą ską dro gą i za cho wać ich no gi od upad ku (23),
a tak że uczy ni ich nie ustra szo ny mi w od po czyn ku wia ry, a ich
sen bę dzie słod ki (24).

Bra cia epi fa nicz ni są ostrze ga ni przed du chem stra chu, na -
wet je śli nie spo dzie wa nie przy da rzą im się rze czy na pa wa ją -
ce lę kiem i na wet je śli człon ków wtó rej śmier ci spo tka znisz cze -
nie (25), po nie waż Bóg jest pod sta wą ich pew no ści i za cho wa
ich po stę po wa nie od si deł zło śni ków (26). Nie po win ni wstrzy -
my wać się od da wa nia, kie dy są o to pro sze ni, je śli mo gą to
uczy nić w har mo nii z do bry mi za sa da mi (27). Nie po win ni też
od kła dać czy nie nia do bra dru gie mu z okre ślo nej te raź niej szo -
ści na nie okre ślo ną przy szłość, je śli są w sta nie zro bić to te raz
(28). Nie po win ni knuć zła prze ciw ko in nym, zwłasz cza je śli ci
z uf no ścią miesz ka ją w po bli żu (29). Nie po win ni też bez po -
wo du spie rać się z in ny mi, zwłasz cza je śli ci ni czym im nie za -
wi ni li (30). Nie mo gą też za zdro ścić po wo dze nia oso bie czy nią -
cej gwałt ani na śla do wać jej po stę po wa nia (31), po nie waż prze -
wrot ny czło wiek jest obrzy dli wo ścią Bo gu, a Swe ta jem ni ce ob -
ja wia On Swe mu wier ne mu lu do wi (32). Bóg ogło sił po tę pie -
nie i od po wied nią ka rę dla człon ków wtó rej śmier ci, co moż -
na za uwa żyć w przy pad ku złe go słu gi i je go spe cjal nych po -
moc ni ków; Je go bło go sła wień stwa ła ski, mi ło sier dzia, po ko ju
i praw dy są dla Je go wier ne go Ko ścio ła, do mu Bo ga ży we go
(33). Bóg nie wąt pli wie nie ce ni tych, któ rzy szy dzą z Je go praw -
dy i sług, lecz po kor nym oka zu je ła skę (34). Na peł nie ni praw -
dą i jej du chem, któ rzy po zo sta ją w ta kim sta nie, odzie dzi czą
wszyst kie wspa nia łe na gro dy sto sow nie do sta no wi ska
przed Pa nem, na to miast tych po zba wio nych praw dy i jej du -
cha spo tka po ni że nie (35).
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Roz dział 4 wy chwa la praw dę w jej tre ści oraz głów nym słu -
dze jej udzie la ją cym (1-4), na po mi na epi fa nicz nych bra ci
do wła ści we go jej uży wa nia (5-13), prze strze ga przed prze sie -
wa cza mi Epi fa nii (14-17) i przez kon trast mię dzy praw dą a błę -
dem na wo łu je do do bra i re for my (18-27). Po słan nik Epi fa nii
po le ca swe oj cow skie na uki swym sym bo licz nym epi fa nicz -
nym dzie ciom i ra dzi im, by uważ nie na uczy ły się ich wła ści -
we go zna cze nia (1), po nie waż po da je im do bre na uki, któ rych
– ja ko Bo skie go pra wa – nie po win ni po rzu cać (2). Przy po mi -
na, iż był sym bo licz nym sy nem one go Słu gi, je dy nym z obec -
nie ży ją cych ge ne ral nych na uczy cie li, w peł ni roz wi nię tym
szcze gól ny mi praw da mi pią te go po wo ła nia Żni wa (3). On Słu -
ga sło wem i czy nem udzie lił przy szłe mu Po słan ni ko wi Epi fa -
nii, ja ko swe mu spe cjal ne mu po moc ni ko wi, szcze gól nych po -
uczeń, na po mi na jąc go, by za cho wał w swych uczu ciach i wo -
li je go na uki, by prze strze gał je go za le ceń i utrzy mał swój
urząd (4). Dla te go Po słan nik Epi fa nii na wo łu je swe sym bo -
licz ne dzie ci do zdo by wa nia praw dy i jej zro zu mie nia, by nie
za po mi na li o niej i nie od wra ca li się od je go na uk (5), by nie
opusz cza li jej pod żad nym po zo rem – a wów czas ona za cho -
wa ich; za chę ca, by jej od da li swą naj lep szą do brą wo lę, a bę -
dzie ich strze gła (6), po nie waż praw da ja ko fun da ment chrze -
ści ja ni na jest głów ną spra wą w je go ży ciu i dla te go na le ży ją
zdo by wać; niech wszyst kie dzie ci Bo że na by wa ją zro zu mie nia
praw dy za wszyst ko, co po sia da ją (7). Niech wy so ko ją ce nią,
a roz wi nie ich we wszel kim do bru; je śli moc no bę dą w niej
trwać z mi ło ścią, wy wyż szy ich (8). Ozdo bi ich umy sły ła ska -
wą wie dzą i udzie li im chwa leb nej ko ro ny (9). Dla te go Po słan -
nik Epi fa nii usil nie za pra sza epi fa nicz nych bra ci, ja ko sym bo -
licz nych sy nów, do stu dio wa nia i przyj mo wa nia je go na uk, co
– je śli to uczy nią – da im tak dłu gie ży cie, ja kie go bę dą po trze -
bo wać, by zwy cię żyć w swym po wo ła niu (10). Przy po mi na im,
iż spra wił, że po zna li isto tę praw dy i że pro wa dzi ich na ścież -
ki mi ło ści obo wiąz ko wej i bez in te re sow nej (11). Kro cząc wą ską
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dro gą, wier ni cie szyć się bę dą praw dzi wą wol no ścią, a bie -
gnąc po na gro dę, nie po tkną się (12). Dla te go za chę ca ich
do moc ne go uchwy ce nia się na pra wia ją cej praw dy, do nie -
opusz cza nia jej pod żad nym po zo rem, lecz za cho wa nia jej,
po nie waż ona da je ży cie (13). Na po mi na, by nie uda wa li się
na dro gi wska zy wa ne przez człon ków wtó rej śmier ci ani
na dro gi re wo lu cjo ni stów prze ciw ko na ukom i za rzą dze niom
Bo ga (14), lecz trzy ma li z da la od nich, nie zbli ża li się do nich,
od wró ci li się do nich ple ca mi i ze rwa li z ni mi wszel kie kon tak -
ty (15). Człon ko wie wtó rej śmier ci i bun tow ni cy prze ciw ko
na ukom i za rzą dze niom Bo ga nie spo czną bo wiem, do pó ki
nie wy rzą dzą ja kie goś zła; są nie spo koj ni, do pó ki nie do pro wa -
dzą ko goś do upad ku (16), po nie waż przyj mu ją głę bo kie i płyt -
kie złe na uki (17).

Dro ga wier nych to dro ga sta le po stę pu ją cej praw dy, aż ta
praw da sta nie się cał ko wi cie ja sna przy koń cu ich dys pen sa cyj -
ne go dnia (18). Na to miast dro ga człon ków wtó rej śmier ci to
dro ga sta le po stę pu ją cych błę dów i nie do strze ga nie te go, o co
się po ty ka ją (19). Dla te go Po słan nik Epi fa nii pro si bra ci, by
z ca łą uwa gą wy słu cha li je go na uk oraz spra wi li, by ich uszy
zro zu mie nia pra gnę ły zro zu mieć je go ra dy (20), zwra ca jąc im
uwa gę, by nie po zwo li li im znik nąć z ich oczu zro zu mie nia
oraz by moc no przy nich trwa li w mi ło ści ku nim (21), po nie -
waż da ją one ży cie tym, któ rzy je przyj mu ją i utrzy mu ją
w zdro wiu ich wszyst kie du cho we zdol no ści (22). Na de
wszyst ko na wo łu je ich do pil ne go strze że nia umy słu, uczuć
i wo li, po nie waż od ich cha rak te ru za le żą re zul ta ty ży cia (23).
Na stęp nie za chę ca do od da le nia od sie bie prze wrot no ści w mo -
wie i na ukach (24) oraz do skie ro wa nia umy słu wprost na spra -
wy przed ni mi, a tak że do ukie run ko wa nia po cząt ków ich
wie dzy na ra dość przed ni mi wy sta wio ną (25), jak rów nież
do uważ ne go ana li zo wa nia każ de go kro ku w ich po stę po wa -
niu, zwra ca jąc uwa gę na to, by wszyst ko, co czy nią, by ło moc -
no opar te na za sa dach Bo skiej praw dy (26) oraz by w żad nym
szcze gó le nie zba cza li z wą skiej dro gi – czy to w kie run ku sa -

619P r z y p o w i e ś c i  S a l o m o n a



mo lub stwa i świa to wo ści, czy grze chu i błę du – by usil nie uni -
ka li grze chu, w ja ki mo gą po paść (27).

W roz dzia le 5 Po słan nik Epi fa nii na po mi na bra ci, by wy -
strze ga li się tych grup praw dy, któ re łą czą się z się ga ją cy mi
po wła dzę i pa nu ją cy mi wo dza mi, gdyż gru py te są sym bo licz -
ny mi nie rząd ni ca mi. Z mi ło ścią na po mi na ich, jak oj ciec swe
dzie ci, by zwra ca li sta łą i bacz ną uwa gę na je go praw dy oraz
skła nia li swe zro zu mie nie do je go po glą dów na te mat Sło wa (1),
a to po to, by wy so ko mo gli ce nić du cha mą dro ści oraz by ich
na uki za cho wy wa ły praw dę (2). Sek ty praw dy utoż sa mia ją ce
się z się ga ją cy mi po wła dzę i pa nu ją cy mi nad dzie dzic twem Bo -
ga ja ko ich wo dza mi mó wią bar dzo po chleb nie; ich rzecz ni cy
po słu gu ją się mi łą mo wą (3), lecz osta tecz ne skut ki ich przy mi -
la nia się są bar dzo gorz kie i nie zmier nie szko dli we (4). Ich po -
stę po wa nie pro wa dzi do śmier ci i w du żym stop niu gro zi wtó -
rą śmier cią (5). By prze szko dzić praw dzi wym dzie ciom Bo żym
w do głęb nej ana li zie dro gi ży cia, zmie nia ją swo je na uki i prak -
ty ki i w ten spo sób unie moż li wia ją dzie ciom Bo żym prze nik nię -
cie ich (6). Dla te go Po słan nik Epi fa nii za chę ca dzie ci Bo ga
do zwró ce nia uwa gi na je go na uki i do nie opusz cza nia ich (7),
do odłą cze nia się od błą dzi cie li i nie zbli ża nia się do ich zwo len -
ni ków (8), tak by nie od dać swych przy wi le jów in nym, a swe -
go ży cia tym bez dusz nym wo dzom szu ka ją cym zwo len ni ków
(9), tak by na by li ich du cho wych cech oraz by nie słu ży li im (10)
i w koń cu, po za koń cze niu swej dro gi, nie do zna li bo le sne go
roz cza ro wa nia (11), mó wiąc: Mie li śmy w nie na wi ści wła ści we
na uki, gar dzi li śmy stro fo wa niem (12) oraz by li śmy nie po słusz -
ni po ucze niom na uczy cie li praw dy Epi fa nii i nie sto so wa li śmy
się chęt nie do ich wska zó wek (13), w wy ni ku cze go spo tka ło nas
wie le zła wśród lu du Bo że go (14). Na stęp nie Po słan nik Epi fa -
nii za chę ca ich do kar mie nia się praw dą od ich wła snych na -
uczy cie li i po stę pu ją cą praw dą z je go pism (15). Da lej na wo łu -
je ich do gło sze nia prawd epi fa nicz nych wśród in nych oraz jej
ob fi to ści wszę dzie tam, gdzie są zgro ma dze nia lu du Bo że go
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(16), in for mu jąc ich, iż praw da ta ka sta je się ich wła sno ścią
przez sta łe i uf ne ba da nie oraz że je go po glą dy nie są po glą da -
mi się ga ją cych po wła dzę i pa nu ją cych nad dzie dzic twem Bo -
ga (17). Za chę ca, by do brze mó wi li o tej praw dzie i ra do wa li się
z bra ci, z któ ry mi sta no wi li jed ność, gdy po cząt ko wo po zna wa -
li praw dę (18), ja ko ty mi naj bar dziej umi ło wa ny mi i uszczę śli -
wia ją cy mi; ty mi, któ rzy w pięk nie Sta re go i No we go Te sta -
men tu za wsze cał ko wi cie za spo ka ja ją swe uczu cia oraz ty mi da -
ją cy mi im mi łość, któ ra usta wicz nie ich ra du je (19). W związ ku
z tym, dla cze go mie li by szu kać ra do ści u od stęp cze go lu du
praw dy nie rząd nych sekt i łą czyć się z fał szy wy mi wdzię ka mi
ta kich nie rząd nych sekt (20)? W tym miej scu bar dzo po moc ne
jest dla nich pa mię ta nie o tym, że ich wszyst kie wie rze nia
i prak ty ki są przez Bo ga ob ser wo wa ne i że Bóg uważ nie przy -
glą da im się we wszyst kich ich po czy na niach (21). Człon ko wie
wtó rej śmier ci są usi dla ni przez swo je wła sne grze chy, któ rych
sil ne na ło gi znie wa la ją ich (22); umrą bez praw dy. Ich prze wrot -
ność pro wa dzi do błę du (23).

W roz dzia le 6 lud Bo ży jest ostrze ga ny przed stron ni czym
po pie ra niem błą dzi cie li wtó rej śmier ci (1-5), przed bra kiem
gor li wo ści (6-11) oraz przed człon ka mi wtó rej śmier ci (12-19),
a za chę ca ny do do bra (20-24) i ostrze ga ny przed łą cze niem się
z sym bo licz nie nie rząd ny mi sek ta mi wśród lu du praw dy (25-
35). Po słan nik Epi fa nii ostrze ga swe sym bo licz ne dzie ci, by
wy strze ga ły się stron ni cze go po pie ra nia bliź nie go, któ ry stał się
człon kiem wtó rej śmier ci (1), po nie waż w ten spo sób zo sta ną
usi dle ni i po chwy ce ni w de kla ro wa niu po par cia (2); a je śli im
się to przy tra fi, niech wy zwo lą się od ta kiej nie wo li po śpiesz -
nie, w po ko rze wy zna ją zło i ze rwą z tym (3), na wet nie ko rzy -
sta jąc z nie zbęd ne go od po czyn ku, do pó ki te go nie uczy nią,
i niech w ten spo sób uwol nią się od si deł ma łe go Ba bi lo nu (4),
tak jak ści ga na sar na ucie ka przed my śli wym, a ptak
przed ptasz ni kiem (5). Niech ci, któ rzy nie po sia da ją gor li wo -
ści, przyj rzą się przed się bior czo ści mró wek i na uczą się z te go
mą dro ści (6): choć nikt ni mi nie kie ru je (7), w od po wied nim
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cza sie gro ma dzą żyw ność (8). Po słan nik Epi fa nii z na ci skiem
pod no si bra ci z du cho we go snu, w któ rym wie lu z nich od dłu -
gie go cza su nie przy tom nie trwa (9) i w któ rym ich brak gor li -
wo ści do ma ga się po błaż li wo ści (10). Dzia łem ich bę dzie du -
cho we ubó stwo, tak jak na tu ral ne ubó stwo jest lo sem włó czę -
gi, a du cho wy nie do sta tek nie od stą pi od nich (11). Człon ko -
wie wtó rej śmier ci są ak tyw ni przez prze wrot ne sło wa (12), du -
żo ge sty ku lu jąc przy wy kła da niu swych błęd nych po glą dów
(13). Ko cha ją się w prze wrot no ści, sta le pla nu ją złe rze czy i do -
ko nu ją prze sie waw czych po dzia łów (14). Na gle do się ga ich
nie szczę ście śmier ci ich no we go stwo rze nia, a od ich zgu by nie
bę dzie od wro tu (15). Tkwi w nich peł nia zła, któ re Bóg uwa ża
za zu peł ne, po nie waż ono jest dla Nie go je dy nie obrzy dli wo -
ścią (16). Jest nim py cha, błąd, mor do wa nie nie win nych (17),
ser ce po dej rze wa ją ce złe rze czy, po stę po wa nie pręd kie do zła
(18), świa do me sprze ci wia nie się wier nym słu gom Bo ga i do -
ko ny wa nie prze sie wań wśród bra ci (19).

Po po da niu ostrze żeń dla lu du Bo że go przed prze sie wa cza -
mi wtó rej śmier ci Po słan nik Epi fa nii z mi ło ścią na po mi na swe
sym bo licz ne dzie ci do prze strze ga nia je go przy ka zań oraz na -
uk bra ci, któ rzy jak mat ka kar mią ich usłu gą praw dy (20),
utrzy mu jąc ich za wsze w swych uczu ciach i zde cy do wa nie
pod trzy mu jąc ich w swej wo li (21). Bę dą ich oni pro wa dzić
po wszyst kich ich dro gach, strzec w cza sie od po czyn ku oraz
po uczać w cza sie dzia ła nia (22), po nie waż te za sa dy i praw dy
da dzą im świa tło, a na pra wia ją ce na po mnie nia praw dy da -
dzą ży cie ci chym (23). Bę dą strzec lud Bo ży przed nie rząd ny -
mi sek ta mi wśród lu du Bo że go, na wet je śli bę dą one schle bia -
ły sło wa mi (24). Nie po win ni po żą dać żad ne go pięk na w nich
ani po zwo lić, by za uro czy ły ich zwod ni czą wie dzą (25), po nie -
waż ta kie sym bo licz ne nie rząd ni ce pro wa dzą do du cho we go
ubó stwa i w rze czy wi sto ści szu ka ją cen ne go ży cia swych ofiar
(26). Tak jak nie moż na mi ło wać nisz czą ce go zła bez po nie sie -
nia szko dy (27) i tak jak nie moż na cho dzić nisz czą cy mi dro ga -
mi grze chu bez po nie sie nia szko dy (28), tak nie moż na za cho -
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wać nie win no ści przez łą cze nie się z ta ki mi sym bo licz ny mi
cu dzo łoż ni ca mi (29). Lu dzie nie gar dzą du cho wo głod nym
czło wie kiem, któ ry bez ze zwo le nia za spo ka ja swój du cho wy
głód przez spo ży wa nie du cho wych za pa sów in ne go, jak np.
wie lu ka zno dziei ko ścio ła no mi nal ne go bez od po wied nie go
uzna nia przy własz czy ło so bie ja ko wła sne na uki na sze go Pa -
sto ra (30). Gdy by jed nak wy szło to na jaw, wy ma ga ne jest
od nich je dy nie wy ra że nie peł ne go uzna nia te go fak tu i re kom -
pen sa ta, na wet gdy by ozna cza ło to zu bo że nie ich po zy cji (31).
Lecz kto bez praw nie łą czy się z sym bo licz ną nie rząd ni cą, nie
po sia da oce ny praw dy i nisz czy swe wła sne sta no wi sko
przed Pa nem, cze go w Epi fa nii do świad cza ją stron ni czy po -
plecz ni cy ta kich nie rząd nych sekt (32). Do pro wa dzi to do zra -
nie nia ich no we go stwo rze nia i zdo by cia złej sła wy; nie bę dą
już mo gli od zy skać swej stra ty ani unik nąć wsty du (33), po nie -
waż za zdrość wo dzów tych nie rząd nych sekt bę dzie w od we -
cie gwał tow na i nie mi ło sier na (34), gdyż nie da dzą się ni czym
udo bru chać ani za ła go dzić licz ny mi da ra mi (35).

Roz dział 7 za chę ca lud Bo ży Epi fa nii do wie rze nia i prak -
ty ko wa nia praw dy ja ko ochro ny przed nie rząd ny mi sek ta mi
(1-5) oraz opi su je ich me to dy zwo dze nia nie ostroż nych (6-27).
Po słan nik Epi fa nii z mi ło ścią pro si swe sym bo licz ne dzie ci
do trwa nia przy je go praw dach i na ukach (1), za chę ca jąc ich
do po słu szeń stwa tym na ukom, ja ko da ją cym ży cie, oraz
do uczy nie nia je go praw dy bar dzo cen ną dla nich (2), do wpi -
sa nia jej w czy ny, uczu cia i wo lę (3), do uczy nie nia praw dy
czymś naj bliż szym, a roz trop no ści bli skim krew nym (4), by
strze gła ich przed nie rząd ny mi sek ta mi wśród lu du praw dy,
któ re po da ją schle bia ją ce na uki (5). Po słan nik Epi fa nii za jął
sta no wi sko, z któ re go mógł do kład nie i uważ nie ob ser wo wać
ich zwod ni cze po stę po wa nie (6) i wśród szcze rych i nie do -
świad czo nych bra ci za uwa żył nie roz wi nię tą kla sę głup ców
(7), któ rzy swym umy słem cho dzi li dro ga mi nie rząd nych sekt
i na wią za li z ni mi bli ski kon takt (8). Po pa dli w błę dy, i to po -
waż ne (9). Tam we szli w kon takt z nie rząd ny mi sek ta mi, po -
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dzie la jąc ce chy ta kich sekt w po łą cze niu ze zdra dziec ką ob łu -
dą (10). Ich po stę po wa nie jest ta kie jak włó czę gów – gło śne i sa -
mo wol ne (11). Cho dzą wśród swo ich zgro ma dzeń, w pu blicz -
nych miej scach usil nie na kła nia jąc bra ci do swych spo so bów
po stę po wa nia (12), wy ra ża jąc wiel kie za in te re so wa nie i tro -
skę o nich i bez wstyd nie pa trząc im w oczy, twier dzą (13), że
zło ży li ślu by zjed no cze nia się z ni mi i że je wy peł nia ją (14). Dla -
te go pod ję li pró bę zdo by cia ich przy chyl no ści i zna leź li ich
(15). Twier dzą, iż upięk szy li swe wy zna nio we ło że (16), by
dzię ki mi łym po glą dom wy glą da ło atrak cyj nie i przy jem nie.
Uczy ni li to przez zmia nę tych po glą dów na bar dziej od po -
wia da ją ce gu stom nie ostroż nych, i to wbrew po glą dom swych
się ga ją cych po wła dzę wo dzów (17). Pro po nu ją, by w peł ni cie -
szy li się ze swe go nie czy ste go związ ku (18). Mó wią, że jest to
bez piecz ne, po nie waż ich żąd ni wła dzy wo dzo wie są nie obec -
ni i nie strze gą du cho wej ro dzi ny, lecz uda li się do sfe ry spe -
ku la cyj nych roz my ślań (19) wraz z za so ba mi my śli, i nie wró -
cą przez dłu gi czas, po nie waż ta kie po dró żo wa nie w my ślach
jest bar dzo dłu gie (20). W ten spo sób przez re zy gna cję z nie któ -
rych ze swych po glą dów nie rząd ne sek ty zła pa ły w si dła swej
złej spo łecz no ści nie ostroż nych i nie roz wi nię tych bra ci (21). Ci,
nie świa do mi zgub nych skut ków i po zba wie ni du cha zdro we -
go roz sąd ku, od ra zu idą za ni mi, na nie unik nio ną pu blicz ną
klę skę (22). Czy nią to do pó ki bo le sne do świad cze nia nie za czną
roz dzie rać ich wnętrz, jak za uro czo ne go pta ka szyb ko wpa da -
ją ce go w si dła, nie świa do me go nie bez pie czeń stwa dla swe go
ży cia w wy ni ku ta kie go po stę po wa nia (23). Dla te go Po słan nik
Epi fa nii na po mi na swe sym bo licz ne dzie ci, by słu cha ły i zwra -
ca ły uwa gę na je go na uki (24), pro sząc, by nie po zwo li ły swym
uczu ciom zbo czyć z tej dro gi oraz by nie błą dzi ły w prak ty kach
(25), po nie waż nie rząd ne sek ty zra ni ły wie lu, a sil nych bra ci
do pro wa dzi ły do utra ty wy so kie go po wo ła nia (26); ich zwo len -
ni cy prze cho dzą bo wiem w stan za po mnie nia z punk tu wi dze -
nia wy so kie go po wo ła nia, a z punk tu wi dze nia Cia ła Chry stu -
sa – w stan śmier ci (27).
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Roz dzia ły 8 i 9 wy chwa la ją mą drość (praw dę) ja ko daw cę
do bra i ochro nę przed złem. Praw da i roz trop ność jed no znacz -
nie na wo łu ją do swych dróg (1). Czy nią to przez ochot ni cze roz -
po wszech nia nie prawd Epi fa nii i wy kła dy na wet wśród sekt Le -
wi tów, a tak że bar dziej pry wat nie przez roz mo wy wśród nich
(2), oraz pu blicz nie, w obec no ści ich wo dzów, a szcze gól nie
wśród po cząt ku ją cych (3), zwra ca jąc się do wo dzów i człon ków
(4) ja ko tych nie roz wi nię tych, by zro zu mie li praw dę oraz by ja -
ko nie ro zum ni mie li ser ca skłon ne do praw dy (5). Po słan nik
Epi fa nii chce zwró cić uwa gę na swo je peł ne mi ło ści i spra wie -
dli wo ści my śli (6), po nie waż je go pu bli ka cje po da ją te raź niej -
szą praw dę, a na uki i czy ny człon ków wtó rej śmier ci są obrzy -
dli we dla je go na uk (7); stwier dza, że wszyst kie dok try ny z je -
go pu bli ka cji są zgod ne z Bo skim cha rak te rem i nie za wie ra ją
ni cze go, co w za sa dzie by ło by błęd ne czy wy pa czo ne (8). Są one
ja sne dla po uczo nych bra ci i praw dzi we dla tych, któ rzy zdo -
by li praw dę (9). Dla te go pro si wszyst kich bra ci, by przy ję li je -
go na uki, by nie by li żąd ni nie go dzi we go zy sku oraz by przy -
ję li praw dę ja ko lep szą od wy bor ne go zło ta (10), po nie waż
praw da jest cen niej sza od naj bar dziej cen nych ka mie ni; nic,
cze go moż na pra gnąć, nie da się z nią po rów nać war to ścią (11).
Praw da jest tak tow na i ro zu mie mą dre od kry cia (12), po nie waż
mi łość obo wiąz ko wa i bez in te re sow na nie na wi dzi zła w dok try -
nie i prak ty ce; praw da nie na wi dzi me tod pa no wa nia i chwy ta -
nia wła dzy oraz zła, błę du i grze chu, a tak że rzecz ni ków prze -
wrot no ści (13). Udzie la do brych rad i zdro wej praw dy, praw -
dzi we go zro zu mie nia oraz si ły umy słu, ser ca i wo li (14). Dzię -
ki jej za sa dom głów ni wo dzo wie do brze prze wo dzą a przy wód -
cy wy da ją spra wie dli we wy ro ki (15); przy wód cy, wy ko naw cy
i piel grzy mi do brze pro wa dzą swe dzie ło (16). Mi łu je i do brze
czy ni tym, któ rzy ją ko cha ją, i ob ja wia się tym, któ rzy szu ka ją
jej w mło dym wie ku (17). Udzie la skar bów ła ski i za szczy tów,
któ re ce ni Bóg – praw dę i cha rak ter (18).

Jej owo ce – duch praw dy – są cen niej sze od zło ta, i to
naj wy bor niej sze go, a jej ko rzy ści lep sze od naj cen niej sze go

625P r z y p o w i e ś c i  S a l o m o n a



sre bra (19). Pro wa dzi dro ga mi spra wie dli wo ści i praw dy (20),
by ci, któ rzy przyj mu ją praw dę z mi ło ści do niej, po sie dli
war to ścio we dzie dzic two i mie li ob fi te skar by ła ski, mi ło sier -
dzia, po ko ju i praw dy (21). Cho ciaż wer se ty 22-31 przede
wszyst kim do ty czą Bo skiej mą dro ści, to jed nak dla te go, że
przed ludz ki Lo gos był wów czas naj więk szym wy ra że niem tej
mą dro ści – dru go rzęd nie sto su ją się one do Nie go. Z po wo -
du to ku my śli w tym miej scu oraz dla te go, że w E 2, 47 po da -
li śmy dru gie za sto so wa nie, tu taj przed sta wi my to pierw sze.
Od nie ma ją cej po cząt ku wiecz no ści Bóg po sia dał świę tą mą -
drość, czy li praw dę, jesz cze przed pierw szym dzie łem twór -
czym (22), od wiecz no ści, du żo wcze śniej przed po cząt kiem
zie mi (23); pły nę ła ona z Bo skie go umy słu przed cha osem, za -
nim po wsta ły tlen i wo dór i skro pli ły się w wo dę (24), za nim
zie mia utwo rzy ła wy nio słe gó ry i pa gór ki (25), za nim stwo -
rzył zie mię, rów ni ny, pła sko wy że i gó ry – ona ist nia ła w Bo -
skim umy śle (26). Gdy Bóg stwo rzył cia ła nie bie skie i po sta -
no wił gra ni ce prze strze ni mię dzy gwiezd nej, ona już by ła;
za nim Bóg utwo rzył chmu ry i za ło żył sie dem pier ście ni zie -
mi, z któ rych po wsta ły mo rza (28), gdy za kre ślał gra ni ce oce -
anów i mórz i pod da wał zie mię pra wu gra wi ta cji (29) – wte -
dy by ła przy Nim, ja ko pew ny i za ufa ny pra cow nik, za wsze
peł na ra do ści, cie szą ca Go w każ dej oko licz no ści (30), ra du jąc
się z tych czę ści zie mi, któ re zo sta ły przy go to wa ne na miesz -
ka nie dla czło wie ka, jak i z do sko na łe go czło wie ka (31). Zwra -
ca jąc się na stęp nie do lu du praw dy, pro si go, by z uwa gi
na to był jej po słusz ny, po nie waż bło go sła wi ona tych, któ rzy
prze strze ga ją jej na uk i prak tyk (32). Dla te go wzy wa ich
do ba da nia jej lek cji i zdo by cia w ten spo sób mą dro ści oraz
do te go, by jej nie od rzu cać (33). Na praw dę bło go sła wie ni są
ci, któ rzy są jej po słusz ni, za wsze ba cząc na na uki tych, któ -
rzy ją wy ja śnia ją, umoż li wia jąc przy ję cie do em brio nal ne go
Kró le stwa, oraz tych, któ rzy wspie ra ją umoż li wia ją cych
wstęp do em brio nal ne go Kró le stwa (34), po nie waż ci, któ rzy
na by wa ją i za cho wu ją praw dę, zdo by wa ją ży cie i szcze gól ną
Bo ską ła skę (35). Ten, kto choć by czę ścio wo świa do mie wy stę -
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pu je prze ciw ko praw dzie, szko dzi swej wła snej du szy; kto -
kol wiek ją nie na wi dzi, jak to czy nią człon ko wie wtó rej śmier -
ci, ko cha się w śmier ci (36).

Roz dział 9:1-12 kon ty nu uje ten sam ogól ny te mat co roz dział
8, z do dat ko wym ostrze że niem przed nie rząd ny mi sek ta mi Le -
wi tów (13-18). Świę ta mą drość stwo rzy ła Bo ski plan ja ko swój
dom, czy niąc go z sied miu czę ści Bi blii: dok tryn, przy ka zań,
obiet nic, na po mnień, pro roctw, hi sto rii i ty pów (1); umoż li wi ła
Chry stu so wi i Ko ścio ło wi ofia ro wa nie ich czło wie czeń stwa ja ko
ofiar za grzech, ofiar ca ło pa le nia, ofiar spo koj nych itp.; przy go -
to wa ła har mo nij nie jej płyt sze i głęb sze my śli na cza sie ja ko
ucztę dla lu du Bo że go (2). Wy sy ła po świę co nych na ucztę, na -
wet tych zaj mu ją cych naj wyż sze sta no wi ska re li gij ne go rzą du
Le wi tów (3), mó wiąc, iż nie po sia da ją cy praw dy mo gą przy być
na ucztę i za pra sza jąc tych, któ rym brak roz trop no ści (4)
do przy by cia na ucztę i kar mie nia się twar dy mi i ła twy mi praw -
da mi, ja kie przed sta wi ła in dy wi du al nie i har mo nij nie (5); za chę -
ca do opusz cze nia błę du i uzy ska nia ży cia przez po stę po wa nie
dro ga mi roz trop no ści (6). Prze strze ga przed stro fo wa niem na -
śmiew cy ja ko ścią ga niem na sie bie nie sła wy, przed stro fo wa -
niem człon ka wtó rej śmier ci ja ko ścią ga niem na sie bie po gar dy
(7) oraz przed ga nie niem na śmiew cy ja ko ścią ga niem na sie bie
je go nie na wi ści; na to miast stro fo wa nie po słusz ne go praw dzie
wzbu dzi je go mi łość (8). Je śli ktoś uczy praw dy mą dre go czło -
wie ka, po więk szy je go za sób praw dy; po dob nie, je śli ktoś uczy -
ni to wo bec czło wie ka spra wie dli we go, rów nież po więk szy je -
go za sób praw dy (9). Cześć dla Bo ga jest pod sta wą, na któ rej
wzno si my na szą bu dow lę praw dy; po zna nie kwe stii zwią za -
nych ze sta nem spło dze nia z Du cha da je roz trop ność (10), po -
nie waż Bo ska praw da bu du je nas w ła sce, zna jo mo ści i owo cach
służ by, czy niąc nas du cho wo dłu go wiecz ny mi (11). Je śli ktoś jest
po uczo ny przez praw dę, jest mą dry dla swe go wła sne go do bra;
lecz je śli ktoś na śmie wa się z praw dy, je dy nie sam po nie sie
szko dę z te go po wo du (12). Czę sto po wta rza ne ostrze że nia Sa -
lo mo na przed nie rząd ni cą są ty pem czę sto po wta rza nych ostrze -
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żeń Po słan ni ka Epi fa nii przed nie rząd ny mi sek ta mi Le wi tów.
Na zy wa je głu pi mi sek ta mi, któ re cheł pią się swą wiel ką zna jo -
mo ścią praw dy, lecz ich sło wa to je dy nie ha ła śli we mo wy, po -
nie waż w rze czy wi sto ści nie po sia da ją mą dro ści i nie zna ją te -
raź niej szej praw dy (13). Zaj mu ją miej sca przy wej ściach do ko -
ścio łów, w bar dzo pu blicz nych sta no wi skach swe go re li gij ne go
rzą du (14), by za pra szać wcho dzą cych w kon takt z ni mi, któ rzy
idą dro gą praw dy, spra wie dli wo ści i świę to ści (15), su ge ru jąc, iż
bra ku je im praw dy, któ rej oni rze ko mo są w sta nie im udzie lić,
pro sząc ich, by za trzy ma li się i prze my śle li ich na uki, któ re prze -
ciw nie do na uk swych przy wód ców upięk sza ją do dat ka mi, by
uczy nić je atrak cyj ny mi dla wier nych. Tym, któ rym bra ku je
roz sąd ku, mó wią (16), że w sprzecz no ści z po glą da mi swych
przy wód ców skra dli płyt kie my śli od in nych i są one bar dzo
smacz ne, je śli za bie rze się je ukrad kiem, bez wie dzy przy wód -
ców o tym pod stę pie, oraz że ta kie skra dzio ne głęb sze praw dy,
pod stęp nie przyj mo wa ne bez wie dzy przy wód ców, są bar dzo
przy jem ne. W ten spo sób po stę pu ją nie uczci wie wo bec swych
przy wód ców (17). Po zba wie ni roz sąd ku są jed nak nie świa do mi,
że w ich sek tach są ta cy, któ rzy utra ci li wy so kie po wo ła nie, a ich
tym cza so wy mi go ść mi są człon ko wie wtó rej śmier ci (18).

Jak wspo mnie li śmy w pierw szym aka pi cie ni niej sze go roz -
dzia łu, Przyp. 1-9 za wie ra ją ogól ne wpro wa dze nie w for mie po -
chwa ły mą dro ści ja ko Bo skiej praw dy oraz źró dła, z któ re go po -
cho dzą Przy po wie ści. Tę część księ gi w krót ko ści omó wi li śmy
po wy żej. Roz dzia ły 10-24 po da ją Przy po wie ści ja ko ta kie w ich
pierw szym, głów nym zbio rze. W roz dzia łach 10-19 znaj du ją się
kon tra sty mię dzy spra wie dli wo ścią a grze chem, a w roz dzia łach
20-24 – ostrze że nia i wska zów ki; wska zów ki prze wa ża ją tak że
w roz dzia łach 25-29. Roz dzia ły 1-9 to po ezja, czę sto w kon tra -
sto wych pa ra le lach, na to miast roz dzia ły 10-19 są nie mal wy łącz -
nie po ezją w kon tra stu ją cych ze so bą pa ra le lach, któ re są jed -
ną z dwóch ulu bio nych form po ezji he braj skiej, a ta dru ga to pa -
ra le le po wta rza ją ce się. Przy po wie ści te wciąż są au tor stwa Sa -
lo mo na i po zo sta ją ta ki mi aż do koń ca roz dzia łu 29. Pa mię taj -
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my, że w za sto so wa niu do okre su In te rim Sa lo mon jest ty pem
35 człon ków gwiezd nych, w za sto so wa niu na Ty siąc le cie
– Chry stu sa Gło wy i Cia ła, a w za sto so wa niu na Epi fa nię – Po -
słan ni ka Epi fa nii. Pierw sze za sto so wa nie jest ty pem na uk człon -
ków gwiezd nych okre su In te rim na te mat po stę po wa nia i cha -
rak te ru, to dru gie – na uk Chry stu sa w Ty siąc le ciu na ten te mat,
a trze cie – na uk Po słan ni ka Epi fa nii do ty czą cych tych sa mych
rze czy. Po nie waż obec nie ana li zu je my to trze cie za sto so wa nie,
ni niej szy roz dział bę dzie pod kre ślał ta kie na uki. An ty ty picz ne
pi sma to te za wie ra ją ce ar ty ku ły John so na na te mat po stę po wa -
nia, cha rak te ru, łask i ich prze ci wieństw, szcze gól nie, choć nie
wy łącz nie, po ja wia ją ce się w Te raź niej szej Praw dzie. Obec nie
prze cho dzi my do pa ra fra zo we go zba da nia kon tra sto wych pa -
ra le li z Przyp.10-24.

Sym bo licz ni sy no wie John so na prak ty ku ją cy praw dę są
je go ra do ścią, lecz bra cia nie prak ty ku ją cy praw dy za smu ca ją
sług praw dy sta ra ją cych się ich roz wi jać (1). Zy ski i za pa sy
zgro ma dzo ne przez zło nie da ją żad nych ko rzy ści, lecz pra we
ży cie za cho wu je no wą wo lę od za gła dy (2). Bóg nie po zwo li,
by no wy umysł Je go wier nych łak nął, lecz nisz czy On po sia dło -
ści nie gdyś no we go umy słu człon ków wtó rej śmier ci (3). Ską -
pe udzie la nie czy ni lu dzi du cho wo ubo gi mi, lecz pra co wi ci
w udzie la niu ubo gim bo ga cą się du cho wo (4). Ci, któ rzy są
przed się bior czy w wy ko rzy sty wa niu moż li wo ści służ by, są
praw dzi wy mi dzieć mi praw dy, lecz ci, któ rzy nie wy ko rzy stu -
ją wier nie ta kich spo sob no ści, są ludź mi praw dy, któ rzy na sie -
bie i na bra ci ścią ga ją nie ła skę (5). Bóg udzie la bło go sła wieństw
spra wie dli wym, lecz po zwa la, by sło wa człon ków wtó rej
śmier ci by ły po grą żo ne w złem (6). Uczyn ki spra wie dli wych
umar łych bę dą bło go sła wio nym wspo mnie niem, pod czas gdy
cha rak ter człon ków wtó rej śmier ci jest ele men tem de struk cyj -
nym (7). Po sia da ją cy praw dę w ser cu prak ty ku ją przy ka za nia
Sło wa, lecz gło si ciel błę du zo sta nie od rzu co ny (8). Spra wie -
dli we po stę po wa nie to bez piecz na dro ga w ży ciu, lecz wy pa -
cza ją cy na uki i prak ty ki praw dy zo sta ną zde ma sko wa ni (9).
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Zwo dzi cie le sze rzą smu tek, a gło si ciel błę du zo sta nie od rzu co -
ny (10). Sło wa wier nych są źró dłem ży cia dla in nych, lecz te po -
cho dzą ce od człon ków wtó rej śmier ci po grą żo ne są w złem
(11). Nie na wiść ro dzi spo ry, lecz mi łość przy kry wa grze chy
in nych (12). W na ukach roz trop nych jest praw da, lecz udzia -
łem nie roz trop nych jest ka ra nie (13). Po sia da ją cy praw dę
w ser cu wzbo ga ca ją swój za sób praw dy, lecz sło wa nie roz sąd -
nych ruj nu ją (14).

Du cho wy za sób bo ga te go w du chu jest je go sil ną for te cą,
lecz du cho we ubó stwo sła bych du chem nisz czy ich (15). Wy -
sił ki spra wie dli wych zmie rza ją w stro nę ży cia, lecz grzech jest
ży cio ry sem człon ków wtó rej śmier ci (16). Ci za cho wu ją cy roz -
są dek są na dro dze uzy ska nia wiecz ne go ży cia, lecz od ma -
wia ją cy przy ję cia ka ra nia idą dro gą błę du (17). Ci, któ rzy ob -
łud nie kry ją nie na wiść i sze rzą oszczer stwa, nie po sia da ją mą -
dro ści (18). Lu dzie ma ją cy skłon no ści do ga dul stwa nie ustrze -
gą się zła, lecz kon tro lu ją cy swe ję zy ki po sia da ją praw dę w ser -
cu (19). Sło wa wier nych to naj lep sza praw da, lecz uspo so bie -
nie człon ków wtó rej śmier ci jest bez war to ścio we (20). Na uki
wier nych za spa ka ja ją du cho wy głód wie lu, lecz nie roz sąd ni gi -
ną z bra ku praw dy (21). Bło go sła wień stwa Bo że wzbo ga ca ją
ob da ro wa nych ni mi i nie to wa rzy szy im żad ne zło (22). Nie roz -
sąd ni znaj du ją przy jem ność w wy rzą dza niu krzyw dy in nym,
lecz roz sąd ni trwa ją przy praw dzie z mi ło ści do niej (23).
Człon ków wtó rej śmier ci ogar nie strach, lecz spra wie dli we
pra gnie nia zo sta ną speł nio ne (24). Gdy człon ko wie wtó rej
śmier ci umrą, prze mi ną tak, jak prze mi ja wiatr, lecz spra wie -
dli wi otrzy ma ją ży cie wiecz ne (25). Tak jak ocet szko dzi zę bom
a dym oczom, tak le ni wi są roz cza ro wa niem i smut kiem dla
tych, któ rzy im coś zle ca ją (26). Cześć dla Bo ga prze dłu ża ży -
cie, lecz ży cie człon ków wtó rej śmier ci zo sta nie skró co ne (27).
Na dzie ja, ja ką ży wią wier ni, ra du je ich ser ce, lecz na dzie ja
człon ków wtó rej śmier ci zgi nie (28). Po stę po wa nie, ja kie za le -
ca Bóg, wzmac nia wier nych, lecz znisz cze nie do pad nie tych,
któ rzy mi łu ją i prak ty ku ją grzech (29). Wier ni ni gdy nie zo sta -
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ną po zba wie ni praw dy i jej du cha, lecz człon ko wie wtó rej
śmier ci nie osta ną się w niej (30). Na uki wier nych sze rzą praw -
dę, lecz prze wrot ne na uki bę dą wy ko rze nio ne (31). Na uki
wier nych do ce nia ją to, co jest mi łe, lecz na uki człon ków wtó -
rej śmier ci gło szą rze czy prze wrot ne (32).

Roz dział 11 kon ty nu uje kon trast mię dzy spra wie dli wo ścią
a nik czem no ścią oraz mię dzy ty mi, któ rzy je prak ty ku ją. Fał szy -
we stan dar dy wia ry i prak ty ki są obrzy dli wo ścią dla Bo ga, lecz
praw dzi we stan dar dy wia ry i prak ty ki są Je go ra do ścią (1). Py -
cha pro wa dzi do de gra da cji i hań by, lecz po kor ni po sią dą praw -
dę (2). Do bry cha rak ter po boż nych bę dzie ich wła ści wie pro wa -
dził, lecz nie pra wość grzesz ni ków spro wa dzi na nich znisz cze -
nie (3). Ma jęt ność bo ga tych nie wy zwo li ich pod czas wiel kie go
utra pie nia, lecz po boż ne uspo so bie nie zo sta nie za cho wa ne
od wtó rej śmier ci (4). Do bry cha rak ter do sko na łych w mi ło ści
bę dzie ich wła ści wie pro wa dził po la bi ryn cie ży cia, lecz sa mo -
wol ne grze chy człon ków wtó rej śmier ci do pro wa dzą ich do ru -
iny (5). Do bry cha rak ter wier nych za cho wa ich od śmier ci, lecz
grzesz ni ków usi dlą ich złe czy ny (6). Gdy umie ra ją człon ko wie
wtó rej śmier ci, ich na dzie ja na za wsze się koń czy; po dob nie gi -
nie, choć chwi lo wo, na dzie ja nie uspra wie dli wio nych (7). Jak
Mar do che usz, wier ni wy swa ba dza ni są z utra pie nia, a człon ko -
wie wtó rej śmier ci, jak Ha man, zaj mu ją ich miej sce w utra pie -
niu (8). Swy mi sło wa mi ob łud nik pro wa dzi do upad ku bliź nie -
go, lecz wier ni za cho wa ni są przez praw dę (9). Gdy wier nym
do brze się po wo dzi, Ko ściół, ja ko za rod ko wy re li gij ny rząd Bo -
ga, cie szy się, a gdy umie ra ją człon ko wie wtó rej śmier ci, sły chać
gło śną apro ba tę wy ro ku Bo ga nad ni mi (10). Przez do bre uczyn -
ki świę tych wy wyż sza ny jest Ko ściół, re li gij ny rząd Bo ga w za -
rod ku, lecz chwi lo wo wie lo krot nie był po ko ny wa ny błę da mi
człon ków wtó rej śmier ci (11). Ci, któ rym bra ku je praw dy, gar -
dzą bliź nim, lecz mą drzy tak tow nie mil czą (12). Plot ka rze ujaw -
nia ją rze czy, któ re po win ny być za cho wa ne w ta jem ni cy, lecz
lo jal ni w du chu do trzy mu ją se kre tów (13). Tam, gdzie bra ku je
do brej ra dy, lu dzie błą dzą, lecz wie lu mą drych do rad ców czy -

631P r z y p o w i e ś c i  S a l o m o n a



ni przed się wzię cie bez piecz nym (14). Te go, kto stron ni czo po -
pie ra się ga ją ce go po wła dzę i pa nu ją ce go nad dzie dzic twem Bo -
ga, spo tka smu tek, jak sta nie się to z wie lo ma zwo len ni ka mi To -
wa rzy stwa itp., lecz ci, któ rzy brzy dzą się stron ni czo ścią i sek -
ciar stwem, ja kie ona ro dzi, są bez piecz ni i roz sąd ni (15). Wier -
ny Ko ściół, pe łen ła ski, za cho wu je za szczyt Ob lu bie ni cy Chry -
stu sa, a Chry stus, Gło wa i Cia ło, moc ni w Bo skim cha rak te rze,
za cho wu ją wszyst kie po sia dło ści Dzie dzi ców Bo ga (16). Mi ło -
sier ny lud Bo ży od ru cho wo pod no si sie bie i na by wa mi ło sier -
dzia, lecz za twar dzia li w ser cu spro wa dza ją na sie bie utra pie -
nie (17). Człon ko wie wtó rej śmier ci two rzą błę dy, któ re zwo dzą
chwiej nych, lecz prak ty ku ją cy spra wie dli wość i mi łość otrzy ma -
ją wspa nia łe na gro dy (18).

Na wyk prak ty ko wa nia spra wie dli wo ści i mi ło ści roz wi ja
lud Bo ży do sta nu na da ją ce go się do wiecz ne go ży cia, lecz ci,
któ rzy zwy cza jo wo prak ty ku ją zło, przy go to wu ją sie bie
na wiecz ną śmierć – śmierć wtó rą (19). Lu dzie prze wrot ne go ser -
ca są obrzy dli wo ścią dla Bo ga, lecz wier ni w uspra wie dli wie niu
i po świę ce niu ja ko swej dro dze ży cia cie szą Bo skie ser ce (20).
Zjed no czo ne si ły człon ków wtó rej śmier ci nie unik ną peł ni Bo -
skie go gnie wu, lecz na sie nie Abra ha ma bę dzie wy ba wio ne
od wszel kie go zła do wiecz ne go Kró le stwa Bo ga (21). Tak jak Bo -
skie ozdo by nie pa su ją do tych, któ rzy ta rza ją się w bło cie grze -
chu, tak pięk no świę to ści nie pa su je do sekt Le wi tów po zba wio -
nych du cha praw dy (22). Wier ne no we stwo rze nia dą żą je dy nie
do do sko na ło ści cha rak te ru, lecz udzia łem człon ków wtó rej
śmier ci jest ka ra nie (23). Ci, któ rzy hoj nie udzie la ją ze swej ła ski,
wie dzy i służ by, wzra sta ją w tych bło go sła wień stwach, lecz ci,
któ rzy za trzy mu ją te rze czy, ubo że ją du cho wo (24). Ra do śnie
i ob fi cie udzie la ją cy wzbo ga ca ją swój du cho wy za sób, a ci, któ -
rzy ob fi cie wy le wa ją na in nych wo dy praw dy, otrzy ma ją ich
jesz cze wię cej (25). O tych, któ rzy za trzy mu ją przed in ny mi
chleb ży wo ta, źle bę dą mó wić ci, któ rych oni za nie dby wa li, lecz
na umy sły tych, któ rzy du cho wo han dlu ją praw dą, Bóg wy le je
bło go sła wień stwa dla umy słu, ser ca i wo li (26). Ci, któ rzy gor li -
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wie sta ra ją się roz wi jać do bre cha rak te ry, co raz bar dziej na by -
wa ją Bo skich łask, lecz dzia łem tych, któ rzy usi łu ją czy nić zło,
bę dą złe czy ny i zbie ra nie skut ków zła (27). Ci, któ rzy ufa ją we
wła sne du cho we do bra ja ko po wód przy ję cia ich przez Bo ga,
a nie w za słu gę Chry stu sa, utra cą Bo ską ła skę, lecz ci, któ rzy ufa -
jąc w za słu gę Chry stu sa ja ko po wód przy ję cia ich przez Bo ga,
wier nie roz wi ja ją spra wie dli wość i mi łość ja ko ga łę zie w Chry -
stu sie, win ni cy, przy nio są ob fi te owo ce (28). Czy nią cy za mie sza -
nie w zbo rach nie uzy ska ją ni cze go, a ogo ło ce ni z praw dy i jej
du cha sta ną się słu ga mi po sia da ją cych praw dę w ser cu (29). Re -
zul ta ty, ja kie osią ga ją wier ni, oka zu ją się źró dłem ży cia i za cho -
wa nia in nych, a ci, któ rzy dla praw dy, spra wie dli wo ści i świę -
to ści po zy sku ją in nych, oka zu ją się być po sia da cza mi praw dy
i jej du cha (30). Wier ni prak ty ku ją cy mi łość obo wiąz ko wą i bez -
in te re sow ną są na gra dza ni w praw dzie i jej du chu, lecz za pła -
ta człon ków wtó rej śmier ci i utra cju szy ko ron tak że bę dzie
w sfe rze praw dy i jej du cha – pierw si stra cą je na za wsze, dru -
dzy tym cza so wo (31).

W Przyp. 12 kon ty nu owa ny jest kon trast mię dzy spra -
wie dli wo ścią a nik czem no ścią oraz mię dzy spra wie dli wy mi
a zły mi. Mi łu ją cy kar ność po sia da do brą wo lę ku umie jęt no -
ści, lecz nie na wi dzą cy kar ce nia jest głu pi (1). Bóg udzie la
Swej ła ski do brym, lecz na knu ją ce go zło spad nie Bo skie
po tę pie nie (2). Czło wiek nie ugrun tu je się na bez pra wiu,
lecz pod sta wa spra wie dli wych nie za chwie je się (3). Pra wa
żo na jest chlu bą mę ża, lecz praw dzi wą zgni li zną je go du szy
jest żo na, któ ra go do hań by przy wo dzi (4). Pla ny spra wie -
dli wych są pra we, lecz pla ny złych są błę dem (5). Na uki
człon ków wtó rej śmier ci są śmier tel ne, lecz sło wa spra wie -
dli wych wy zwo lą ich (6). Człon ko wie wtó rej śmier ci do zna -
ją klęsk w spo rach i prze sta ją ist nieć, lecz Ko ściół zwy cię ża
(7). Czło wiek bę dzie god ny po chwa ły pro por cjo nal nie do je -
go roz wa gi, lecz prze wrot ni w ser cu po win ni być wzgar dze -
ni (8). Le piej jest być nie do ce nia nym i mieć po moc ni ków, niż
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być uzna wa nym i po zba wio nym wspar cia (9). Spra wie dli wi
są mi ło sier ni na wet dla zwie rząt, lecz naj bar dziej uprzej me
czy ny człon ków wtó rej śmier ci są mor der cze w ce lach i skut -
kach (10). Za an ga żo wa ni w swej dzie dzi nie pra cy bę dą po -
sia dać do sta tek, lecz na śla du ją cy lu dzi bez war to ścio wych
po zba wie ni są ro zu mu (11). Człon ko wie wtó rej śmier ci po -
szu ku ją zdo by czy ze swej wła snej kla sy, lecz grunt świę tych
jest nie prze mi ja ją cy (12). Człon ko wie wtó rej śmier ci są usi -
dle ni wła sny mi błęd ny mi wy po wie dzia mi, lecz świę ci wy -
cho dzą z utra pie nia (13). Czło wiek Bo ży bę dzie cał ko wi cie
za do wo lo ny wy ni ka mi swych na uk i otrzy ma na gro dę
za swe czy ny (14).

Głup cy my ślą, że ich po stę po wa nie jest słusz ne, lecz prze -
strze ga ją cy praw dy są mą drzy (15). Głu piec od ra zu ma ni fe -
stu je swo ją iry ta cję, lecz roz trop ny jest ten, kto nie zwa ża
na znie wa gę (16). Gło szą cy praw dę prze ja wia świę tość, lecz
na uczy ciel błę du sze rzy złu dze nia (17). Sło wa nie któ rych ra -
nią jak miecz, lecz sło wa praw dy nio są zdro wie i ży cie (18).
Na uki Bi blii bę dą trwać wiecz nie, lecz na uki błę du są bar dzo
nie trwa łe (19). W ser cach spe ku lu ją cych tkwi błąd, lecz opo -
wia da ją cy po kój nio są ra dość (20). Świę tych nie spo tka żad -
ne du cho we zło, lecz człon ko wie wtó rej śmier ci peł ni bę dą
du cho we go zła (21). Błęd ne na uki są naj więk szą obrzy dli -
wo ścią dla Bo ga, lecz wie rzą cy i prak ty ku ją cy praw dę są Je -
go ra do ścią (22). Tak tow ni po wstrzy mu ją przed nie roz wi nię -
ty mi zbyt twar dy po karm, lecz ra do ścią głup ców jest opo wia -
da nie nie wła ści wych i szko dli wych rze czy (23). Si ła pra co wi -
tych bę dzie spra wo wa ła wła dzę, lecz le ni wi bę dą pod da ni
i słu żą cy (24). Szcze ry żal po grą ża lu dzi w udrę ce, lecz od po -
wied nio wy po wie dzia na praw da po cie sza i ra du je pła czą cą
du szę (25). Świę ty czło wiek pro wa dzi bliź nie go wła ści wy mi
dro ga mi, lecz na uki i prak ty ki człon ków wtó rej śmier ci zwo -
dzą ich (26). Na wet je śli le ni wi roz po czy na ją ja kąś pra cę, nie
pro wa dzą jej do po myśl ne go koń ca, lecz pil ni znacz nie po -
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więk sza ją war tość swych dóbr (27). Dro ga świę to ści przy no -
si ży cie, a na jej ścież kach nie ma wtó rej śmier ci (28).

Roz dział 13 kon ty nu uje ten sam ogól ny kon trast mię dzy
spra wie dli wo ścią a nik czem no ścią, mię dzy świę ty mi a człon -
ka mi wtó rej śmier ci, tak jak by ło to przed sta wio ne w roz dzia -
łach 10-12. Praw dzi wy epi fa ni sta zwra ca uwa gę na na uki Po -
słan ni ka Epi fa nii, lecz na śmiew ca nie zwa ża na je go na po -
mnie nia (1). Na ucza ją cy i prak ty ku ją cy praw dę przy swoi so -
bie du cha praw dy ja ko efekt swych na uk praw dy, lecz du sza
prze wrot nych przy swoi so bie du cha zła (2). Ten, kto kon tro -
lu je swe na uki w praw dzie, strze że ży cia, lecz ten, kto jak po -
tok wy po wia da błęd ne sło wa ścią ga znisz cze nie na sie bie i in -
nych (3). Cho ciaż du sza le ni wych pra gnie urze czy wist nić swe
pra gnie nia, nie zy sku je ni cze go, lecz du sza pil nych bę dzie
wzbo ga co na (4). Świę ci nie na wi dzą błę du, a człon ko wie wtó -
rej śmier ci są bar dzo obrzy dli wi i odzie dzi czą hań bę (5). Świę -
tość utrzy mu je świę tych w praw dzie i jej du chu, lecz prze -
wrot ny umysł grzesz ni ków, skie ro wa ny prze ciw ko ich po -
świę ce niu, usu wa ich z wy so kie go po wo ła nia (6). Nie któ rzy
przez zdo by wa nie ziem skich bo gactw zu ba ża ją swe no we
stwo rze nia, lecz in ni przez ofia ro wa nie wszyst kie go, czym są
i co po sia da ją, wzbo ga ca ją swe no we stwo rze nia (7). Je śli ktoś
ofia ru je wszyst ko, czym jest i co po sia da ja ko swe bo gac two,
zdo by wa w za mian ży cie wiecz ne, lecz po zba wie ni praw dy
i jej du cha nie chcą słu chać na po mnień (8). Praw da, ja ką po -
sia da ją spra wie dli wi, da je im wie le ra do ści, lecz praw da, ja ką
nie gdyś po sia da li człon ko wie wtó rej śmier ci, roz pa da się w zu -
peł ny błąd (9). Pra gną cy błysz czeć i wy no sić się po nad in -
nych, wzbu dza ją gniew ne spo ry, lecz z roz sąd nie skrom ny mi
po zo sta je praw da (10). Du cho we bo gac two zgro ma dzo ne
chci wo ścią ule gnie po mniej sze niu, lecz to zgro ma dzo ne wła -
ści wą pil no ścią bę dzie wzra stać (11). Lu dzie czę sto znie chę ca -
ją się dłu go od wle ka ny mi spra wa mi, któ re są po żą da ne i ocze -
ki wa ne, lecz speł nie nie po boż nych na dziei do da je no wych
sił do ży cia (12).
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Kto kol wiek z lu du Pa na gar dzi Je go Sło wem, po pad nie
w ru inę, lecz kto sza nu je Bo skie przy ka za nia, otrzy ma wiel ką
na gro dę (13). Sło wo Bo że przy ję te do ser ca przez lud praw dy,
sta je się dla nie go źró dłem obec ne go i przy szłe go ży cia, by
umoż li wić mu unik nię cie błę dów i grze chów pro wa dzą cych
na wtó rą śmierć (14). Praw da przyj mo wa na do umy słu i ser ca
spro wa dza co raz więk szą Bo ską ła skę, lecz gwał cą cy przy mie -
rze swe go po świę ce nia wpro wa dza ją sie bie w trud ne do świad -
cze nia (15). Każ dy mą dry w nie biań skiej praw dzie po stę pu je
w zgo dzie z nią, lecz głu piec sze rzy błąd (16). Po słan nik wtó -
rej śmier ci spro wa dza nie szczę ście na sie bie i in nych, lecz świę -
ty am ba sa dor Bo ga nie sie du cho we zdro wie i ży cie (17). Udzia -
łem od rzu ca ją ce go kar ce nie bę dzie du cho we ubó stwo i wstyd,
lecz ten, kto do ce nia kar ność, tak że bę dzie do ce nio ny (18).
Speł nio ne aspi ra cje są za do wa la ją ce dla du szy, lecz po rzu ce nie
błę du i grze chu jest obrzy dli wo ścią dla mi łu ją cych bez pra wie
(19). Spo łecz ność z po uczo ny mi przez praw dę da je mą drość
praw dy, lecz spo łecz ność z głup ca mi czy ni głu pim (20). Gwał -
cą cych przy mie rze prze śla du je jed no nie szczę ście po dru gim,
lecz świę tych spo tka na gro da (21). Ma lucz kie Stad ko za pew nia
dzie dzic two dla Mło do cia nych God nych i re sty tu cjo ni stów.
Oby dwie kla sy, ja ko dzie ci Ma lucz kie go Stad ka, otrzy mu ją
ży cie w ziem skim kró le stwie, na to miast przy wi le je utra cju szy
ko ron prze cho dzą na wier nych człon ków Ma lucz kie go Stad ka,
któ rzy otrzy mu ją ich utra co ne ko ro ny (22). Ja ło we po le utra cju -
szy ko ron mo gło by przez je go upra wę wy dać wie le bło go sła -
wieństw, lecz są one tra co ne z po wo du bra ku z ich stro ny
praw dy i jej du cha (23). Du cho wy oj ciec szczę dzą cy ró zgi du -
cho we mu sy no wi wy rzą dza mu nie spra wie dli wość zbli żo ną
do nie na wi ści, lecz du cho wy oj ciec mi łu ją cy swe go du cho we -
go sy na sta ran nie ćwi czy go (24). Świę ci ko rzy sta ją z du cho we -
go po kar mu za spa ka ja ją ce go ich pra gnie nia ja ko no wych stwo -
rzeń, lecz człon ko wie wtó rej śmier ci cier pią głód (25). 

W roz dzia le 14 z róż ny mi za sto so wa nia mi kon ty nu owa -
ny jest ten sam ogól ny te mat, co w roz dzia łach 10-13 – kon -
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trast mię dzy spra wie dli wo ścią a nik czem no ścią oraz mię dzy
świę ty mi a nie po boż ny mi. Ko ściół skła da ją cy się z mą drych
pa nien roz wi ja się w każ dym do brym sło wie i czy nie, lecz
Wiel ka Kom pa nia, w nie czy stym sta nie skła da ją ca się z głu -
pich pa nien, znaj du jąc się w rę kach Aza ze la, po wa la swych
to wa rzy szy (1). Prak ty ku ją cy świę tość czczą Bo ga, lecz kto
od wró cił się od pro stych dróg do prze wrot no ści, lek ce wa ży
Bo ga (2). Rzecz ni cy głup ców po sia da ją skłon no ści do wy -
nio sło ści, lecz na uki po uczo nych przez praw dę zba wią ich
(3). Tam, gdzie nie ma na uczy cie li praw dy, nie ma du cho we -
go po kar mu, lecz w moc nych na uczy cie lach praw dy jest du -
żo du cho we go roz wo ju (4). Na uczy cie le praw dy nie na ucza -
ją błę du, lecz fał szy wi na uczy cie le krze wią błąd (5). Na -
śmiew ca szu ka, ale nie znaj du je praw dy, lecz dla ro zum -
nych praw da jest ła twa (6). Uni kaj głup ca, na wet je śli jest wy -
so ce po wa ża ny ja ko na uczy ciel, gdy zo rien tu jesz się, iż nie
po sia da praw dy (7). Mą drą rze czą u roz trop nych jest ucze -
nie się zro zu mie nia swe go po stę po wa nia w ży ciu, lecz błąd
głup ców jest oszu stwem wo bec praw dy, po nie waż fał szu je
ją (8). Głup cy lek ce wa żą so bie grzech, lecz wśród świę tych
jest ła ska (9). Uczu cia zna ją swój smu tek, lecz ktoś nie za po -
zna ny z ni mi nie po wi nien wtrą cać się do nich z nie wła ści -
wą ra do ścią (10). Zgro ma dze nie człon ków wtó rej śmier ci bę -
dzie znisz czo ne, lecz Ko ściół świę tych bę dzie się po myśl nie
roz wi jał (11). Wie lu lu dzi są dzi, iż ich po stę po wa nie jest wła -
ści we, lecz koń czy się na dro gach wtó rej śmier ci (12). Są
przy pad ki, kie dy na ze wnątrz ktoś wy glą da ra do śnie, lecz
we wnątrz jest przy gnę bio ny, a wy ni kiem ta kiej ra do ści jest
smu tek (13). Ci, któ rzy z prze ko na niem po rzu ca ją praw dę
i jej du cha, prze sy cą się swym po stę po wa niem, lecz świę ci
bę dą za do wo le ni z owo ców swych wy sił ków (14). Nie ostroż -
ni są ła two wier ni, lecz roz trop ni sto su ją ostroż ność we
wszyst kich my ślach, mo ty wach, sło wach i czy nach (15). Roz -
trop ny jest ostroż ny i uni ka zła, lecz głu piec jest po pę dli wy
i zbyt pew ny sie bie (16). Ci, któ rzy ła two wpa da ją w gniew,
po peł nia ją głup stwa, a knu ją cy złość jest obrzy dli wo ścią (17).
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Dzie dzic twem nie po uczo nych przez praw dę jest błąd, lecz
ko ro ną mą drych jest praw da (18).

Człon ko wie wtó rej śmier ci są po ni ża ni przed świę ty mi,
i to w obec no ści świę tych (19). Utra cju sze ko ron nie cie szą się
po pu lar no ścią na wet we wła snym gro nie, ale bo ga ci w ła ski
ma ją wie lu zwo len ni ków (20). Gar dzą cy bliź nim grze szy, lecz
bło go sła wio ny ten, kto oka zu je przy chyl ność Ma lucz kie mu
Stad ku Bo ga w je go cier pie niach (21). Czyż knu ją cy zło nie
po pa da ją w błę dy? Lecz z ty mi, któ rzy my ślą o do bru, bę dzie
ła ska i praw da Bo ga (22). Każ dy do bry czyn nie sie ko rzyść,
lecz błęd ne sło wa pro wa dzą do du cho we go ubó stwa (23).
Ko ro ną po uczo nych przez praw dę są bo gac twa ła ski i praw -
dy, lecz błąd głup ców po mna ża błąd (24). Świa dek praw dy
zba wia du sze, lecz fał szy wy na uczy ciel sze rzy błąd (25).
W czci dla Bo ga tkwi wiel kie bez pie czeń stwo, a Bóg bę dzie
uciecz ką Swych dzie ci (26). Cześć dla Bo ga jest źró dłem ży cia
umoż li wia ją cym unik nię cie si deł wtó rej śmier ci (27). Za szczy -
tem jest być wo dzem bar dzo licz ne go lu du praw dy, lecz je go
brak spro wa dza na wo dzów znisz cze nie (28). Po wścią gli wi są
bo ga ci w mą drość, lecz ła two ule ga ją cy gnie wo wi ota cza ją się
błę dem (29). Zdro we uspo so bie nie skła nia się w stro nę ży cia,
lecz za zdro sne uspo so bie nie psu je cha rak ter (30). Uci ska ją cy
ma lucz kich uwła cza Bo gu, lecz oka zu ją cy mi ło sier dzie ma -
lucz kim przy no si Bo gu za szczyt (31). Sa mo wol ne grze chy
od pro wa dza ją człon ków wtó rej śmier ci od Bo ga, praw dy i Je -
go lu du, lecz świę ci są peł ni na dziei na wet w chwi li śmier ci
(32). W uspo so bie niu ro zum nych miesz ka praw da, lecz błąd
głup ców sam się ujaw nia (33). Świę tość Ma lucz kie go Stad ka
wy so ko pod no si go ja ko świę ty na ród Bo ga, lecz grzech jest
hań bą Wiel kiej Kom pa nii ja ko kla sy w jej nie czy stym sta nie
oraz człon ków wtó rej śmier ci ja ko kla sy (34). Bóg, ja ko naj -
wyż szy Król, oka zu je szcze gól ną ła skę wier ne mu słu dze, lecz
Je go nie ła ska oka zy wa na jest nie wier ne mu słu dze, któ ry
przy no si hań bę Bo gu i Je go spra wie (35).
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Kon ty nu ując te sa me ogól ne kon tra sty z roz dzia łów 10-14,
roz dział 15 jesz cze ina czej sto su je od no śne kon tra sty. Ła god -
na od po wiedź wo bec roz gnie wa nej oso by uśmie rza jej obu -
rze nie, lecz ostre sło wa bu dzą złe emo cje (1). Na uki po uczo -
nych przez praw dę są ozdo bą praw dy, lecz rzecz ni cy głup -
ców roz po wszech nia ją błąd (2). Bo ska wie dza obej mu je
wszyst ko, do strze ga jąc do bro i zło w my śli, mo ty wie, sło wie
i czy nie (3). Zdro we na uki do star cza ją ży cio daj ne go po kar mu,
lecz nie uczci wość w na ucza niu szko dzi uspo so bie niu (4). Głu -
pi syn gar dzi na uka mi du cho we go oj ca, lecz kto zwra ca uwa -
gę na nie zbęd ne na po mnie nie, jest roz sąd ny (5). W Ko ście le
ja ko zgro ma dze niu świę tych znaj du ją się ob fi te skar by praw -
dy, jej du cha i służ by, pod czas gdy zy skiem człon ków wtó rej
śmier ci jest wiel kie za mie sza nie (6). Na uki po uczo nych przez
praw dę sze rzą Bo skie Sło wo, lecz uspo so bie nie głup ców nie
jest wła ści we (7). Usłu gi, ja kie człon ko wie wtó rej śmier ci ofe -
ru ją Bo gu, są dla Nie go obrzy dli we, lecz Bóg bar dzo ra du je się
z próśb świę tych (8). Po stę po wa nie człon ków wtó rej śmier ci
jest obrzy dli wo ścią dla Bo ga, lecz Pan znaj du je peł ne mi ło ści
za do wo le nie z prak ty ku ją cych do bro (9). Po rzu ca ją ce go
praw dę, spra wie dli wość i świę tość cze ka do tkli we ka ra nie,
a świa do mie nie na wi dzą cy kar no ści praw dy umrze wtó rą
śmier cią (10). Bóg ro zu mie i ma w Swej mo cy za rów no ha des,
jak i ge hen nę, a tym bar dziej uspo so bie nie lu dzi (11). Na -
śmiew ca nie po sia da do brej wo li wo bec te go, któ ry go kar ci,
ani nie szu ka po mo cy po uczo nych przez praw dę (12). Ra -
dość ser ca roz ja śnia ob li cze, lecz sro gi smu tek, nie po wie rzo -
ny Pa nu, znie chę ca i pro wa dzi do roz pa czy (13). Pra gnie -
niem mą drych jest ob fi te wzbo ga ca nie za so bu praw dy, lecz
rzecz nik głup ców przyj mu je błąd (14). Po grą że ni w cier pie -
niu cią gle są smut ni, lecz ra do sne uspo so bie nie sta le ucztu je
w praw dzie, jej du chu i dzie le (15). Le piej jest mieć nie wiel -
ką ilość ła ski, mi ło sier dzia i praw dy wraz z czcią dla Bo ga niż
wiel kie ziem skie bo gac twa z nie po ko jem (16). Le piej jest ko -
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rzy stać z nie wiel kiej ilo ści praw dy z mi ło ścią u wszyst kich
w tym uczest ni czą cych niż z bar dzo wie lu na uk z ser ca mi peł -
ny mi nie na wi ści (17). Mści we uspo so bie nie ro dzi ostre spo ry,
lecz nie skwa pli wi je uśmie rza ją (18).

Po stę po wa nie le ni wych spro wa dza na nich bo le sne do świad -
cze nia, lecz po stę po wa nie Ma lucz kie go Stad ka jest bez piecz ne
i ja sne (19). Po uczo ny przez praw dę sym bo licz ny syn przy no si
ra dość te mu, kto wpro wa dził go do du cho we go ży cia, lecz błą -
dzą cy sym bo licz ny syn lek ce wa ży tych, któ rzy sta ra ją się roz wi -
jać go w ła sce, zna jo mo ści i służ bie (20). Błąd cie szy tych, któ rzy
są po zba wie ni praw dy, co po twier dza wie le przy pad ków w du -
żym i ma łym Ba bi lo nie, lecz wier ni, po ucze ni przez praw dę,
pro wa dzą świę te ży cie (21). Pla ny za wo dzą tam, gdzie bra ku je
kon sul ta cji, lecz zwy kle do zna ją po wo dze nia, gdy do rad ca mi
jest licz na gru pa bra ci po uczo nych przez praw dę (22). Ra do ścią
czło wie ka jest, gdy udzie la po moc nych od po wie dzi py ta ją cym,
któ rzy te go po trze bu ją, a ra da lub sło wa na cza sie czy nią wie le
do bre go (23). Dla wier nych wą ska dro ga sta le wzno si się w ła sce,
zna jo mo ści i owo cach służ by, umoż li wia jąc im unik nię cie ge -
hen ny, do któ rej pro wa dzi dro ga w dół (24). Pan znisz czy za rów -
no du ży, jak i ma ły Ba bi lon ja ko wy two ry aro gan tów, lecz wiecz -
nie bę dzie pod trzy my wał Ko ściół roz wi nię ty przez sym bo licz ną
wdo wę (25). Na uki człon ków wtó rej śmier ci są dla Pa na bar dzo
obrzy dli we, lecz na uki oczysz czo ne go Ma lucz kie go Stad ka na -
peł nia ją ra do ścią i roz ko szą (26). Się ga ją cy po wła dzę i pa nu ją cy
nad Bo skim dzie dzic twem wpro wa dza ją za mie sza nie w sek -
tach, ja kie roz wi ja ją, lecz przy wód cy od por ni na prze kup stwo
w po sta ci ofe ro wa nych im bez boż nych am bi cji, uzy ska ją ży cie
(27). Po sta wą świę tych jest do kład ne roz wa ża nie od po wie dzi
na kwe stie wy ma ga ją ce roz wią za nia, lecz człon ko wie wtó rej
śmier ci bez od po wied nie go na my słu wy po wia da ją zło w dok try -
nie i ży ciu (28). Pan trzy ma się z da la od człon ków wtó rej śmier -
ci, lecz chęt nie od po wia da na mo dli twy wier nych (29). Ra do sna
wie dza cie szy te go, kto ją po sia da i in nych, a po sel stwo Ewan ge -
lii wzbo ga ca głów ne ła ski (30). Wy ro zu mie nie wia ry, przyj mu ją -
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ce na po mnie nie słu żą ce ży ciu, sta le to wa rzy szy po uczo nym
przez praw dę (31). Od rzu ca ją cy praw dę w rze czy wi sto ści nie wie -
le my ślą o wła snej du szy, lecz kto przyj mu je nie zbęd ne ka ra nie,
wzra sta w zro zu mie niu praw dy (32). Na uki praw dy w praw dzi -
wym ser cu bu dzą cześć dla Bo ga, a je śli ktoś chciał by do stą pić
praw dzi we go za szczy tu, naj pierw mu si na peł nić się po ko rą
w po ni że niu i wy wyż sze niu (33).

Roz dział 16 w in nych za sto so wa niach kon ty nu uje kon tra -
sty, ja kie moż na zna leźć w roz dzia łach 10-15. Do nas na le ży
roz wi ja nie na sze go uspo so bie nia, ko rzy sta jąc z ła ski Bo ga, lecz
od Bo ga po cho dzi praw da z wła ści wy mi od po wie dzia mi (1).
Lu dzie w swej za ro zu mia ło ści uwa ża ją swe po stę po wa nie
za bę dą ce w har mo nii z do brem, lecz Bóg przez do świad cze -
nia ży cia nie omyl nie pod da je pró bie ich uspo so bie nia (2). Je śli
ktoś pod da swe po stę po wa nie pod wo lę Pa na, je go pla ny po -
wio dą się (3). Bóg spra wu je wszyst kie rze czy w ce lu re ali za cji
Swe go pla nu i na wet człon ko wie wtó rej śmier ci są przez Nie -
go przy go to wy wa ni na wiel kie utra pie nie (4). Ci, któ rzy ko cha -
ją się w aro gan cji, są obrzy dli wo ścią dla Bo ga, i choć ma ją bar -
dzo wie lu sprzy mie rzeń ców, Bóg nie uzna ich za nie win nych
(5). Uży wa nie praw dy i jej du cha przez po świę co nych co raz
bar dziej usu wa z ich cha rak te ru de pra wa cję, a cześć dla Bo ga
pro wa dzi do od stą pie nia od zła (6). Gdy czy jeś po stę po wa nie
w ży ciu po do ba się Bo gu, na wet ci bę dą cy w opo zy cji do je go
po stę po wa nia sta ją się co raz mniej prze ciw ni, i w koń cu po jed -
nu ją się z nim (7). Le piej mieć nie wie le w spra wie dli wo ści niż
du że ko rzy ści zdo by te nie spra wie dli wie (8). Uspo so bie nie lu -
du Bo że go kie ru je je go po stę po wa niem, lecz Bóg pod każ dym
wzglę dem kie ru je je go do świad cze nia mi (9). Bo ski wy ko naw -
ca po wi nien ogła szać Je go sąd ja ko Je go wy rocz nię, by ja ko
szcze gól ny rzecz nik Bo ga nie błą dził w roz wa ża nych opi niach
(10). Od Pa na po cho dzi za sa da, by każ dy od mie rzał in nym to
co spra wie dli we, po nie waż w Bo gu miesz ka wszel ka spra wie -
dli wość (11). Szcze gól nie obrzy dli we u Bo skich wy ko naw ców
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jest nik czem ne po stę po wa nie, gdyż ich wła dza mo że być re ali -
zo wa na tyl ko w zgo dzie z za sa da mi spra wie dli wo ści (12). Przy -
jem no ścią ta kich wy ko naw ców po win ny być na uki zgod ne
z Bo skim cha rak te rem; po win ni też mi ło wać tych, któ rzy ko -
cha ją praw dę (13). Bo ski wy ko naw ca przez nie za do wo le nie
z po wo du czy nie nia zła, mo że ob ja wić człon ka wtó rej śmier -
ci, a po ucze ni przez praw dę uśmie rzą ta kie nie za do wo le nie
(14). Przez praw dę, ja ką ob ja wia Je go ła ska, przy cho dzi ży cie,
a Je go na uki są an ty ty pem póź ne go desz czu (15).

Nie po rów na nie le piej jest na być praw dę niż zdo być zło -
to, a na by cie roz trop no ści po win no być przed kła da ne
nad gro ma dze nie sre bra (16). Po stę po wa nie świę tych uni ka
zła, a kto strze że swe go po stę po wa nia w ży ciu, za cho wa du -
szę (17). Py cha pro wa dzi do znisz cze nia, a aro ganc kie uspo -
so bie nie do nie szczę ścia (18). Le piej jest być uni żo ne go du cha
ja ko to wa rzysz po kor nych, niż dzie lić ko rzy ści z aro ganc ki -
mi (19). Tak tow ny wy ko naw ca wy two rzy do bre efek ty, a bło -
go sła wie ni są po sia da ją cy wia rę w Bo ga (20). Cha rak ter po -
uczo ny przez praw dę uwa ża ny jest za roz trop ny, a do ce nia -
nie praw dzi wych na uk po więk sza za sób praw dy (21). Roz -
trop ność wy pły wa ją ca z praw dy sta je się dla jej po sia da cza
daw cą ży cia, lecz kar ce nie po cho dzą ce od błą dzi cie li jest błęd -
ne (22). Uspo so bie nie po uczo nych przez praw dę kie ru je ich
sło wa mi i wzbo ga ca war tość ich na uk (23). Uszczę śli wia ją ce
na uki praw dy są nie zmier nie słod kie dla du szy lu du Bo że go
i przy da ją roz wa gi ich cha rak te ro wi (24). Nie po praw nie źli są -
dzą, że ich po stę po wa nie jest wła ści we, lecz koń czy się ono
wtó rą śmier cią (25). Ape tyt po bu dza do dzia ła nia w ce lu za -
spo ko je nia gło du (26). Człon ko wie wtó rej śmier ci two rzą zło,
a w ich na ukach jest zu peł ne znisz cze nie (27). Prze wrot -
na oso ba pro wa dzi do ostrych spo rów, a skry te roz gła sza nie
złych do my słów roz dzie la naj lep szych przy ja ciół (28). Po -
zba wio ny mi ło sier dzia grzesz nik usi dla przy ja cie la i zwo dzi
go do nie wła ści we go po stę po wa nia (29). Wy rzu ca praw dę
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ze swe go uspo so bie nia, by knuć zło, i przed sta wia swe na uki,
by czy nić zło (30). Wiel kim za szczy tem jest być peł nym mą -
dro ści, je śli trwa ona w praw dzie, spra wie dli wo ści i świę to ści
(31). Nie skwa pli wi są więk si niż mo ca rze, a pa nu ją cy nad sa -
mym so bą – niż zdo byw cy (32). Lud Bo ży, zgod nie ze swym
naj lep szym osą dem co do wo li Pa na, w nie pew no ści po dej -
mu je spra wę, któ ra wy ma ga dzia ła nia, a Bóg pod każ dym
wzglę dem kie ru je jej prze bie giem dla je go do bra (33).

Roz dział 17 kon ty nu uje te sa me kon tra sty ogól ne co roz -
dzia ły 10-16, sto su jąc je do in nych my śli i po stę po wa nia. Le -
piej jest żyć bar dzo skrom nie w po ko jo wej at mos fe rze, niż
mieć bar dzo du żo w at mos fe rze wal ki (1). Mą dry słu ga bę dzie
po sta no wio ny przez swe go pa na za opie ku na nad przy no szą -
cym wstyd sy nem, co wi dać na przy kła dzie Po słan ni ków Pa -
ru zji i Epi fa nii, i bę dzie dzie dzi czył ra zem z je go sy na mi (2).
Tak jak ty giel oczysz cza sre bro, a piec zło to, tak Bóg pró bu je
Swe dzie ci z Wiel kiej Kom pa nii i Ma lucz kie go Stad ka (3).
Człon ko wie wtó rej śmier ci są po słusz ni fał szy wym na ukom,
a fał szy wi na uczy cie le słu cha ją prze wrot nych na uk (4). Ci,
któ rzy wy śmie wa ją po kor nych, uwła cza ją Bo gu; a ci, któ rzy
cie szą się z nie po wo dzeń in nych, do zna ją ka ry za swą wi nę
(5). Za szczy tem tych naj głę biej po uczo nych przez praw dę,
np. Paw ła czy na sze go Pa sto ra, jest słu żyć ja ko oj co wie tym,
któ rzy sta ją się oj ca mi dla in nych, np. Ty mo te usza i Po słan -
ni ka Epi fa nii, tak jak ziem skim za szczy tem tych ostat nich jest
po sia da nie ta kich du cho wych oj ców (6). Nie jest sto sow ne, by
praw da by ła u błą dzi cie li, tym bar dziej, by błąd stał się przy -
wód cą wśród lu du Bo że go (7). Urząd w Ko ście le w oce nie
spra wu ją ce go go jest da rem ta kim jak jed na z dwu na stu łask,
po nie waż da je on moż li wość uży wa nia ich wszyst kich, a wła -
ści wie spra wo wa ny urząd da je do bre re zul ta ty (8). Ci, któ rzy
kry ją wa dy in nych, czy nią tak, po nie waż pra gną, by oni ich
ce ni li, lecz ujaw nia ją cy wa dy in nych nisz czą przy jaźń (9).
Kar ce nie udzie lo ne wier ne mu po uczo ne mu przez praw dę
dzia ła na nie go bar dziej re for mu ją co niż sto chłost na głup ca
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(10). Czło nek wtó rej śmier ci pla nu je bunt prze ciw ko Pa nu,
praw dzie i bra ciom, i dla te go bę dzie wy sła ny do nie go okrut -
ny po sła niec znisz cze nia (11). Mniej na le ży oba wiać się tych,
któ rzy nisz czą rze czy fi zycz ne, niż błą dzi cie la sze rzą ce go błąd
(12). Tym, któ rzy jak człon ko wie wtó rej śmier ci od da ją złem
za do bro, za wsze bę dzie to wa rzy szyć zło ja ko za pła ta dla
nich i ich zwo len ni ków (13). Utra ta praw dy to po czą tek wiel -
kie go spo ru, dla te go na le ży za nie chać kłó tli wo ści, by nie do -
pro wa dzi ła do utra ty praw dy (14).

Ci, któ rzy ak cep tu ją człon ków wtó rej śmier ci, oraz ci, któ -
rzy po tę pia ją świę tych – są w rów nym stop niu obrzy dli wi dla
Pa na (15). Ja ka ko rzyść jest z po świę ce nia się głup ca, rze ko -
mo w ce lu zdo by cia praw dy, sko ro głu po tą jest, by ktoś po -
zba wio ny roz sąd ku szu kał praw dy (16)? Praw dzi wy brat
w praw dzie za wsze prze ja wia mi łość do bra ci i jest tym, któ -
ry w nie szczę ściu jest go to wy oka zać sym pa tię i po moc (17).
Ci, któ rym bra ku je roz sąd ku, za pew nia ją o stron ni czej po mo -
cy wpro wa dza ją cych ich w błąd i rę czą za ni mi przed brać mi
(18). Mi łu ją cy zwa dy ra du ją się z grze chu, a na zbyt wy wyż -
sza ją cy swo ją po zy cję za bie ga ją o wiel ką szko dę (19). Prze -
wrot ni w ser cu nie uzy sku ją żad nych bło go sła wieństw, a wy -
pa cza ją cy swo je na uki po tkną się w nik czem no ści (20). Spła -
dza ją cy głu pie go na ra ża się w ten spo sób na smu tek, nie
na ra dość (21). Ra dość po więk sza zdro wie du cho we i fi zycz -
ne, lecz miaż dżą cy smu tek jest szko dli wy dla tych oby dwu ro -
dza jów zdro wia (22). Człon ko wie wtó rej śmier ci chęt nie da -
ją się prze ku pić, by wy pa czać na uki praw dy (23). Praw da
pro wa dzi roz trop nych, lecz sło wa głup ca po wo du ją de pra wa -
cję spo łe czeń stwa (24). Głu piec przy no si stra pie nia swe mu
du cho we mu oj cu i wiel kie roz cza ro wa nie swej du cho wej
mat ce (25). Ka ra nie świę te go z pew no ścią nie jest ni czym do -
brym, jak rów nież nie jest wła ści we bić szla chet ne go za je go
do bro (26). Kto do ce nia mą drość, oszczęd nie sza fu je sło wa mi,
a czło wiek roz trop ny po sia da szla chet ne uspo so bie nie (27).
Na wet głu piec mil czą cy wte dy, gdy mil cze nie jest zło tem,
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uwa ża ny jest za mą dre go, a kto nie mó wi od rze czy, oce nia -
ny jest ja ko roz trop ny (28).

Po dob nie jak po przed nich osiem roz dzia łów, roz dział 18
kon tra stu je do bro i zło oraz do brych i złych w in nych za sto so -
wa niach, niż te po da ne w po przed nich ośmiu roz dzia łach. By
za spo ko ić wła sne pra gnie nia i prze siać sie bie i in nych, czy nią -
cy zło spe ku lu ją i wtrą ca ją się we wszel kie dzie dzi ny wie dzy
(1). Głu piec nie znaj du je przy jem no ści w mą dro ści, lecz z ra -
do ścią ma ni fe stu je wła sne uspo so bie nie (2). Gdy człon ko wie
wtó rej śmier ci wcho dzą mię dzy lud Bo ży, jest dla nich po -
wszech na po gar da, a wraz z fał szem, ja ki wpro wa dza ją, po ja -
wia się po tę pie nie (3). Na uki rzecz ni ków Bo ga to głę bo kie
praw dy, któ re są ni czym wy le wa ją cy się po tok Bo skiej praw -
dy (4). Złem jest fa wo ry zo wa nie w kwe stii praw dy człon ków
wtó rej śmier ci i po tę pia nie świę tych (5). Na uki głup ców po bu -
dza ją za wzię te spo ry, a ich sło wa do ma ga ją się za słu żo nych ba -
tów (6). Ich wy po wie dzi spro wa dza ją na nich zgu bę, a ich na -
uki usi dla ją ich du szę (7). Zdra dli wy ję zyk plot ka rzy ro dzi głę -
bo ki smu tek, do cie ra jąc do naj głęb szych po kła dów ser ca (8).
Le ni wi tra cą czas, ta len ty, si ły, środ ki, zdro wie, re pu ta cję, cha -
rak ter, spo sob no ści – sło wem tra cą ży cie (9). Bo ski cha rak ter
i urząd są for te cą, do któ rej świę ci z uf no ścią kry ją się w utra -
pie niu i znaj du ją bez piecz ne schro nie nie (10). Oso ba za ro zu -
mia ła z po wo du du cho we go lub ma te rial ne go bo gac twa uwa -
ża je za bez piecz ne schro nie nie i wiel ką si łę (11). Przed pój -
ściem na wtó rą śmierć uspo so bie nie jed nost ki sta je się aro -
ganc kie, lecz po ko ra po prze dza wy wyż sze nie (12).

Nie wła ści we i god ne na ga ny jest wy da wa nie ja kich kol -
wiek przed wcze snych są dów (13). Sta now cze uspo so bie nie
do brze bę dzie zno sić swe sła bo ści, lecz bar dzo nie wie lu po tra -
fi znieść przy gnę bie nie (14). Mi łu ją cy mą drość zdo by wa ją ją,
a ich zro zu mie nie po szu ku je praw dy, by ją po zy skać (15). Czy -
nie nie do bra da je wpły wy i po zy cję oraz do stęp do przy wód -
ców lu du Bo że go (16). Do brze czy ni ten, kto wy róż nia się
w spra wie wy ma ga ją cej de cy zji, a ob ser wu ją cy do kład nie mu
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się przy glą da (17). Bo ska de cy zja koń czy za wzię te spo ry i roz -
strzy ga mię dzy sil ny mi prze ciw ni ka mi (18). Ura że nie bli skie -
go przy ja cie la czy ni go trud niej szym do zdo by cia niż for te cę,
a je go do tkli we ura zy są tak moc ne jak za bez pie cze nia naj -
trwal sze go bun kra (19). Sło wa czło wie ka w praw dzie da ją du -
cho wy po karm, a efek ty je go na ucza nia na peł nią je go ser ce
(20). Mo cą praw dzi wych na uk zdo by wa się ży cie, a mo cą na -
uk fał szy wych – śmierć; ja kie na uki ktoś mi łu je, ta kie też zbie -
ra owo ce (21). Zdo by wa jąc Ko ściół, nasz Pan do stę pu je wiel kie -
go bło go sła wień stwa, przez któ re Bóg oka zu je Mu Swą szcze -
gól ną ła skę (22). Po kor ni z re gu ły ma ją uni żo ne i li to ści we
proś by, a wy nio śli za zwy czaj od po wia da ją nie grzecz nie (23).
By zdo być praw dzi wych bra ci, trze ba po stę po wać jak praw dzi -
wy brat, a Je zus jest bra tem, któ ry jest przy nas bli żej niż ja cy -
kol wiek in ni bra cia (24).

Roz dział 19 kon ty nu uje te sa me kon tra sty sto so wa ne ina -
czej, niż wi dzie li śmy to w roz dzia łach 10-18. Po stę pu ją cy wier -
nie po kor ny lep szy jest niż prze wrot ny w na ucza niu, bę dą cy
głup cem (1). Nie jest do brą rze czą nie po sia dać praw dy, a ten,
któ re go po stę po wa nie jest zbyt po śpiesz ne, scho dzi na ma -
now ce pod wzglę dem wia ry i prak ty ki (2). Błąd czło wie ka czy -
ni je go dro gę ży cia krę tą, a je go uspo so bie nie jest nie za do wo -
lo ne z Bo ga (3). Bo gac twa du cho we i ziem skie przy no szą od -
po wied nich przy ja ciół, lecz ci w ubó stwie du cho wym i ma te -
rial nym zwy kle tra cą swo ich przy ja ciół (4). Fał szy we na ucza -
nie w imie niu Pa na spro wa dzi słusz ną ka rę, a twór ca błę dów
nie unik nie Bo skie go gnie wu (5). Wie lu po kor nie bę dzie bła gać
o ła skę przy wód cy z gro na lu du Bo że go, lecz przyj mu ją cy ła -
pów ki bę dą oka zy wać wzglę dy tym, któ rzy je da ją (6). Bra cia
lek ce wa żą ko goś po zba wio ne go wy so kie go po wo ła nia, a tym
bar dziej z da la od nie go trzy ma ją się je go bli scy przy ja cie le.
Cho dzi za ni mi pro sząc, lecz oni nie od po wia da ją (7). Kto na -
by wa ro zu mu, mi łu je wła sną du szę, a kto strze że mą dro ści, za -
praw dę do stą pił ła ski (8). Fał szy we na ucza nie w imie niu Pa -

646 D o d a t e k  I



na spro wa dzi za słu żo ną ka rę, a twór ca błę dów nie unik nie
Bo skie go gnie wu (9). Nie przy stoi przy jem ność głu pie mu,
a tym bar dziej pod da ne mu rzą dze nie przy wód ca mi lu du Bo -
że go (10). Mą drość w czło wie ku uczy go nie skwa pli wo ści, a za -
szczy tem dla nie go jest nie do strze ga nie i wy ba cza nie wy rzą -
dza nych mu krzywd (11). Gniew Po słan ni ków Pa ru zji czy Epi -
fa nii jest ni czym sro ga groź ba, lecz przy chyl ność któ re go kol -
wiek z nich jest orzeź wia ją ca (12). Syn, któ ry błą dzi, jest po chło -
nię ty ku utra pie niu swe go du cho we go oj ca, a opo zy cja je go
zwo len ni ków sta łą prze szko dą (13). Sta no wi sko w kla sie i ob -
fi tość du cho wych bo gactw dzie dzi czy się od du cho we go oj ca,
a mą drzy zwo len ni cy po cho dzą od Bo ga (14).

Le ni stwo czy ni czło wie ka głę bo ko nie wraż li wym na oto -
cze nie, a du cho wo le ni wi bę dą du cho wo głod ni (15). Kto jest
po słusz ny Bo skie mu Sło wu, za cho wu je du szę, lecz kto gar dzi
ścież ka mi Bo ga, prze sta nie ist nieć (16). Kto oka zu je mi ło sier -
dzie wo bec po trze bu ją cych, jest trak to wa ny przez Bo ga tak,
jak gdy by On sta wał się je go dłuż ni kiem, któ ry wy na gro dzi go
za je go do broć (17). Je śli syn na da je się do re for my, niech oj -
ciec ka rze go i dla je go do bra niech nie przyj mu je je go ar gu -
men tów, by go oszczę dzić (18). Bar dzo mści wy czło wiek mu -
si być chło sta ny, a je śli go to omi nie, bę dzie po trze bo wał in nej
ka ry (19). Wszy scy po win ni słu chać do brych rad i przyj mo wać
kar ce nie, by w star szym wie ku mo gli po stę po wać ja ko wy -
ucze ni przez praw dę (20). W ludz kich umy słach po ja wia ją
się pla ny za stę pu ją ce te wcze śniej sze, lecz plan Bo ga po zo sta -
nie aż do wy peł nie nia (21). Za le tą czło wie ka jest je go uprzej -
ma do broć, a le piej być oczysz czo nym człon kiem Wiel kiej
Kom pa nii niż na uczy cie lem błę du z wie lo ma zwo len ni ka mi
(22). Cześć dla Bo ga pro wa dzi do wiecz ne go ży cia; je go po sia -
dacz zu peł nie za do wo lo ny, a du cho we nie po wo dze nie nie
bę dzie je go udzia łem (23). Czło wiek le ni wy bez czyn nie trzy -
ma swe rę ce i nie chce pra co wać, by jeść (24). Je śli ktoś kar ci
szy der cę, nie roz wi nię ci bę dą uni kać je go błę dów, a je śli ktoś
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na po mi na czło wie ka roz trop ne go, przyj mu je on po ucze nie
(25). Kto spro wa dza stra ty na du cho we go oj ca i wy ga nia du -
cho wą mat kę, przy no si im znie wa gę i złą re pu ta cję (26). Niech
du cho we dzie ci Po słan ni ka Epi fa nii nie słu cha ją na uk błą dzi -
cie li, od pro wa dza ją cych od na uk praw dy (27). Człon ko wie
wtó rej śmier ci ja ko świad ko wie gar dzą praw dą, a ich rzecz ni -
cy przyj mu ją grzech i błąd (28). Szy der ców cze ka ją ka ry są do -
we, a błą dzi cie li – ba ty (29).

W roz dzia łach 20-29 po da nych jest wie le ostrze żeń i na po -
mnień, z któ rych prak tycz nie wszyst kie wcze śniej sze róż nią
się od tych na stęp nych. Tak więc od roz dzia łu 20 roz po czy -
na się no wy dział Przy po wie ści. Ma ły błąd to na śmiew ca z Bo -
ga, du ży błąd to krzy kli wy sa mo chwał wbrew Bo gu, a zwie -
dze ni przez nie nie są po ucze ni przez praw dę (1). Spra wie dli -
wy gniew Po słan ni ka Pa ru zji lub Epi fa nii jest wiel kim za gro -
że niem, a kto kol wiek go pro wo ku je, na ra ża swe per spek ty wy
ży cia (2). Rze czą god ną wy so kiej oce ny dla dziec ka Bo że go jest
za nie cha nie spo rów, lecz błą dzi ciel bę dzie wda wał się w nie
(3). Le ni wy nie chce pra co wać za dnia ani w no cy, dla te go
pod czas gdy in ni ma ją ob fi tość, on bę dzie że brał ja ko bie dak
(4). Głę bo ka praw da to Bo ski plan w ser cu, a czło wiek roz sąd -
ny wyj mie ją, tak by in ni mo gli ją otrzy mać (5). Czło wie ka do -
bre go moż na na zwać wiel kim, lecz czło wiek wier ny to coś
rzad kie go, tak rzad kie go, że przez po nad 1900 lat Wie ku
Ewan ge lii ta ki mi oka za ło się je dy nie 144 000 z oko ło 20 000 000
000 lu dzi (6). Świę te Ma lucz kie Stad ko po stę pu je zgod nie
z wier no ścią, a re sty tu cjo ni ści na praw dę bę dą szczę śli wi (7).
Po słan ni cy Pa ru zji i Epi fa nii, wy ko nu ją cy po wie rzo ne im
przez Bo ga urzę dy, zna jo mo ścią praw dy usu nę li wszel ki błąd
(8). Żad ne z upa dłych dzie ci Ada ma zgod nie z praw dą nie mo -
że po wie dzieć, że udo sko na li ło w do bru swe uspo so bie nie
i jest rze czy wi ście wol ne od grze chu (9). Nie czy ste na uki
i prak ty ki są w rów nym stop niu obrzy dli wo ścią dla Pa na (10).
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Na wet cha rak te ry dzie ci ujaw nia ją się przez ich czy ny, czy są
pra we i spra wie dli we (11). Bóg stwo rzył za rów no wie dzę,
któ ra po strze ga, jak i wy ro zu mie nie, któ re poj mu je (12). Nie
moż na być mi ło śni kiem bez czyn no ści, by nie zu bo żeć w ła -
skach, zna jo mo ści i służ bie; na le ży ra czej szu kać spo sob no ści
do dzia ła nia i po dej mo wać je, co przy nie sie ob fi tość wszyst -
kie go co po trzeb ne (13). Sa mo lub ni ku pu ją cy ga nią to war,
któ ry chcą na być, by ob ni żyć je go ce nę, a gdy ku pią go po ob -
ni żo nej ce nie, szczy cą się spry tem ku piec kim (14). Na tu ral ne
bo gac two czę sto wy stę pu je w po sta ci zło ta i dro gich ka mie ni,
lecz praw dzi wą ozdo bą są na uki praw dy (15).

Kto sta je się stron ni czym zwo len ni kiem ko goś z in nej kla -
sy niż on sam, utra ci swe ła ski i urzę do we przy wi le je; bę dzie
od po wie dzial ny za nie rząd ną sek tę (16). Zwod ni czy po karm
du cho wy jest dla ta kich ape tycz ny, lecz póź niej oka że się bar -
dzo nie smacz ny, jak pia sek zgrzy ta ją cy mię dzy zę ba mi (17).
Lud Bo ży po wi nien ukła dać swe pla ny zgod nie z Bo skim Sło -
wem, a w spo ry po wi nien wcho dzić je dy nie we dług roz sąd -
nych za sad (18). Wtrą ca ją cy się plot karz zdra dza se kre ty i dla -
te go lud Bo ży nie po wi nien mieć nic do czy nie nia z ty mi, któ -
rzy gło szą schle bia ją ce na uki (19). Kto mó wi źle o swym du -
cho wym oj cu lub mat ce, prze ko na się, iż Bi blia prze sta nie da -
wać mu świa tło i po zo sta wi go w gę stej ciem no ści (20). Rze czy
zdo by te na po cząt ku nie wła ści wie i po śpiesz nie, skoń czą się
prze kleń stwem (21). Niech lud Bo ży nie ogła sza, iż po mści się
za zło mu wy rzą dzo ne. Niech ra czej cze ka na Pa na, któ ry od -
da za zło; je śli tak uczy ni, On wy zwo li go od tych, któ rzy mu
szko dzą (22). Fał szy we prak ty ki są bar dzo obrzy dli we dla Pa -
na, a fał szy we nor my po stę po wa nia są złem (23). Po stę po wa -
nie lu du Bo że go przez wia rę jest tym, co za mie rzył Bóg, i dla -
te go w da nej chwi li rze czy wi ście nie mo że zro zu mieć zna -
cze nia je go róż nych eta pów (24). Pu łap ką dla czło wie ka jest
lek ko myśl ne ogła sza nie po świę ce nia, a po tem do py ty wa nie
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się, czy po wi nien do trzy mać swych ślu bów (25). Po słan ni cy
Pa ru zji i Epi fa nii, dzia ła ją cy z Bo ską mą dro ścią, odłą czy li i od -
da li li od lu du Bo że go człon ków wtó rej śmier ci, po ra ża jąc ich
praw dą Bo skie go pla nu (26). Uspo so bie nie lu du Bo że go, za -
wie ra ją ce w so bie Bo ską praw dę, jest Bo skim świa tłem w nim,
ba da ją cym każ dy ele ment umy słu, ser ca i wo li (27). Ła ska -
wość i praw da za cho wa ły Po słan ni ków Pa ru zji i Epi fa nii, a ich
urzę dy by ły przez nich pod trzy my wa ne przez ich ła ska wość
(28). Za szczy tem wo jow ni ków Bo ga jest praw da ja ko ich si ła,
a ozdo bą star szych jest ich mą drość (29). Do tkli we ka ry są
oczysz cze niem od zła, tak jak i cio sy, któ re prze ni ka ją do naj -
głęb szych po kła dów we wnętrz ne go czło wie ka (30).

Ser ce Po słan ni ków Pa ru zji i Epi fa nii dzię ki Bo skiej mo cy
spo czy wa na stru mie niach praw dy, a Bóg kie ru je nim tak, jak
sam uwa ża (21:1). Lu dzie apro bu ją wszyst kie za wi ło ści swe go
uspo so bie nia, lecz Pan do świad cza serc (2). Bóg bar dziej cie szy
się z prak ty ko wa nia przez nas praw dy i spra wie dli wo ści niż
z na szych ofiar nie bę dą cych w har mo nii z ni mi i nie to wa rzy -
szą cych im (3). Wy nio słość po glą dów i wy wyż sza nie ser ca ja -
ko efekt dzia łal no ści człon ków wtó rej śmier ci są grze chem (4).
Pla ny przed się bior czych wpro wa dzo ne w czyn zmie rza ją
w kie run ku ob fi te go do bro by tu, lecz nie roz waż ny po śpiech lu -
dzi do pro wa dza ich do nę dzy (5). Gro ma dze nie rze ko me go
skar bu du cho we go zwod ni czy mi na uka mi jest mar no ścią, bez -
pro duk tyw ną rze czą ze stro ny tych, któ rych za bie gi w ce lu je -
go zdo by cia pro wa dzą ich je dy nie na wtó rą śmierć (6). Gwał -
tow ność człon ków wtó rej śmier ci do pro wa dzi ich do znisz cze -
nia, po nie waż nie chcą prak ty ko wać praw dy (7). Dro ga złych
jest prze wrot na i ob ca dro gom Bo ga, lecz pra ca osób czy ste go
ser ca jest spra wie dli wa (8). Le piej jest mieć ma ły dział służ by,
niż słu żyć w kłó tli wej sek cie wśród licz nych rzesz zwo len ni -
ków (9). Du sza człon ka wtó rej śmier ci mi łu je grzech i sta je się
on nie przy ja zny wo bec tych, któ rzy nie gdyś by li je go brać mi
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(10). Gdy ka ra spa da na gło wę na śmiew cy, nie doj rza li są po -
ucza ni przez praw dę, lecz gdy kar co ny by wa po uczo ny przez
praw dę, roz wi ja się w niej (11). Bóg, On Spra wie dli wy, uważ -
nie przy glą da się zgro ma dze niu, ja kie two rzą wspól nie człon -
ko wie wtó rej śmier ci; jest go to wy spro wa dzić na nich nie -
szczę ście (12). Kto nie zwra ca uwa gi na proś by nie szczę śli -
wych, po pad nie w nie szczę ście, a je go proś by nie bę dą wy słu -
cha ne (13). Po ta jem nie da ny dar uśmie rza gniew, a tak że sil ne
obu rze nie (14). Przy jem no ścią świę tych jest prak ty ko wa nie
praw dy, lecz znisz cze nie bę dzie udzia łem cał ko wi cie sa mo -
wol nych grzesz ni ków (15). Dziec ko Bo że, któ re cał ko wi cie
scho dzi z dro gi mą dro ści, znaj dzie się w gro nie tych, któ rzy
we szli we wtó rą śmierć (16).

Lud Bo ży, któ ry roz ko szu je się po bła ża niem so bie, zo sta nie
prze nie sio ny do Wiel kiej Kom pa nii, po zba wio ny wy so kie go
po wo ła nia, a ci, któ rzy ma ją upodo ba nie w ziem skich luk su -
sach, nie bę dą bo ga ci w Bo gu (17). Człon ko wie wtó rej śmier -
ci, jak Ha man, w ka ra niu zaj mą miej sce Ma lucz kie go Stad ka,
jak wi dać na przy kła dzie Mar do che usza; a zdraj ca zaj mie miej -
sce świę te go (18). Le piej dla lu du Bo że go jest żyć w sta nie pu -
styn nej izo la cji, niż znaj do wać się w no mi nal nym, swar li wym
i gniew nym sys te mie ko ściel nym (19). W Ko ście le, miej scu
miesz ka nia po uczo ne go przez praw dę lu du Bo że go, znaj du ją
się po żą da ne bo gac twa praw dy i jej du cha, lecz głu piec mar -
nu je je wszyst kie (20). Kto roz wi ja Bo ski cha rak ter, osią gnie ży -
cie, du cha praw dy i chwa łę od Bo ga (21). Oso ba po uczo -
na przez praw dę po ko nu je wła dze rzą du ko ściel ne go kie ro wa -
ne go przez po tęż nych i oba la je go rze ko mą si łę (22). Kon tro lo -
wa nie słów i na uk do brze strze że du szę przed utra pie niem
(23). Kto prze ja wia gniew wy nio sło ści, po sia da cha rak ter wy -
wyż sza ją cej się i aro ganc kiej oso by (24). Tę sk no ta za bez czyn -
no ścią nisz czy te go, kto ją prze ja wia, po nie waż gar dzi on pra -
cą (25). Ta ki cha rak ter sta le w nie wła ści wy spo sób sa mo lub nie
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szu ka dóbr in nych, lecz świę ci, nie ża łu jąc, udzie la ją ze swych
dóbr po trze bu ją cym (26). Usłu gi człon ków wtó rej śmier ci są
bar dzo obrzy dli we, szcze gól nie gdy słu żą ze świa do mie złym
za mia rem (27). Na uczy ciel błę du zgi nie, lecz czło wiek, któ ry
zwa ża na praw dę, bę dzie ją sku tecz nie gło sił (28). Czło nek
wtó rej śmier ci roz zu chwa la swe ob li cze, lecz świę ty wła ści wie
kie ru je swo imi na uka mi i prak ty ka mi (29). Nie ma ta kiej praw -
dy, de cy zji czy pla nu, któ ry mógł by się po wieść przy sprze ci -
wie Pa na (30). Na uki są prze wi dzia ne na czas spo rów, lecz
zwy cię stwo na le ży do Je ho wy (31).

Do bry cha rak ter lep szy jest niż wiel kie bo gac two wie dzy,
a ła ska u Bo ga i lu dzi – niż Bo ska praw da za cho wy wa na tyl ko
w gło wie (22:1). W Ko ście le Bo ga w bra ter skiej jed no ści ra zem
prze by wa ją ci o du żej i ma łej wie dzy, po nie waż Bóg jest Oj cem
ich wszyst kich (2). Wier ni prze wi dzie li nad cho dzą cy wiel ki
ucisk i ukry li się przed nim w praw dzie i jej du chu, lecz nie doj -
rza li kro czy li da lej w nie świa do mo ści o nim i prze ży wa ją te raz
je go nie po ko je (3). Przez po ni że nie sa me go sie bie i cześć dla
Bo ga przy cho dzi bo gac two ła ski, wie dzy, owo ców służ by, wy -
wyż sze nie obec nie i w przy szło ści oraz wiecz ne ży cie (4).
Na dro dze prze wrot nych znaj du ją się bo le sne do świad cze nia
i złu dze nia, lecz kto strze że swej du szy przed złem, prak ty ku -
jąc do bro, bę dzie za cho wa ny z da la od nich (5). Roz wi jaj
w dziec ku do bry cha rak ter, a gdy bę dzie już do brze roz wi nię -
ty, nie stra ci go (6). Bo ga ci w ła skę są sta wia ni nad Wiel ką
Kom pa nią, zu bo żo ną utra tą wy so kie go po wo ła nia, a czło nek
Wiel kiej Kom pa nii za dłu żo ny u ka płań stwa pod le ga mu ja ko
dłuż nik (7). Kto prak ty ku je grzech i błąd, zbie rze utra pie nie,
a ró zga, któ rą po bu dził gniew, nie omi nie go (8). Bło go sła wio -
na bę dzie wie dza po bu dza ją ca szczo dro bli wość, po nie waż
pod trzy mu je ona ży cie Wiel kiej Kom pa nii (9). Je śli na śmiew -
ca zo sta nie od rzu co ny, za nie cha ne zo sta ną nie roz sąd ne spo ry,
a wal ka i hań ba prze mi ną (10). Po słan ni cy Pa ru zji i Epi fa nii
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udzie la ją ko rzy ści swych na uk tym, któ rzy mi łu ją do bre in ten -
cje (11). Bo ska Wie dza pod trzy mu je praw dę, dla te go oba la On
na uki zdraj ców (12). Le ni wy są dzi, że ze wszyst kich stron czy -
ha ją na pra cow ni ka nie bez pie czeń stwa i śmierć (13). Sło wa
sek ciar skich sys te mów to głę bo kie si dła, a ten, kim Pan się
brzy dzi, wpad nie w nie (14). Błąd lgnie do uczuć nie doj rza łych
osób, lecz Bo skie na po mnie nie usu wa go (15).

Ci, któ rzy dla oso bi stej ko rzy ści ob cią ża ją sła bych bra ci,
oraz ci, któ rzy przed kła da ją sil nych nad sła bych bra ci – w rów -
nym stop niu od czu ją brak ła ski, mi ło sier dzia i praw dy (16).
W wer se tach 17-21 znaj du je się in struk cja we dług wzo ru z roz -
dzia łów 1-9. Na le ży za cho wać po ko rę co do wła sne go zro zu -
mie nia spraw i zwra cać uwa gę na na uki po uczo nych praw dą
oraz z mi ło ścią pil nie ba dać praw dę Pa na (17). Są one bo wiem
uszczę śli wia ją ce dla tych, któ rzy je ana li zu ją, a oni są do brze
przy sto so wa ni do ich na uk (18). Po słan nik Epi fa nii w cza sie
Epi fa nii udzie la bra ciom praw dy, by po móc im w po kła da niu
uf no ści w Pa nu (19), po nie waż na pi sał dla nich wy bor ne rze -
czy w dzie dzi nie prak ty ki i dok try ny (20), by bra cia mo gli po -
znać na uki praw dy, by przy go to wać ich do udzie le nia od po -
wie dzi na uka mi praw dy tym, któ rzy są do nich przy sy ła ni al -
bo w ce lach na ucza nia, al bo zbi ja nia błę dów (21). Te raz na stę -
pu je po wrót do ogól ne go mo de lu na uk roz po czę te go w roz -
dzia le 20. Niech nikt zu bo żo nych utra cju szy ko ron nie po zba -
wia po sia da nej przez nich praw dy, co w róż nym stop niu czy -
nią ich wo dzo wie, ani pu blicz nie nie pa nu je nad utra pio nym
lu dem Bo żym (22), po nie waż Je ho wa od bie rze im ich dział
i zu bo ży umysł, ser ce i wo lę nisz czy cie li (23). Niech nikt nie
przy jaź ni się ze zło śni kiem i nie utrzy mu je spo łecz no ści
z gniew li wym (24), by nie na był tych sa mych cech i nie usi dlił
wła snej du szy (25). Niech nikt nie bę dzie stron ni czym zwo len -
ni kiem in nych ani nie rę czy za ich zo bo wią za nia (26), po nie waż
je śli nie bę dzie mógł spro stać wa run kom ta kie go po par cia i rę -
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koj mi, nie ma po wo du, dla któ re go miał by re zy gno wać z od -
po czyn ku wia ry (27). Nie po win ni śmy tak że re zy gno wać ze
sta rych prawd, któ re odzie dzi czy li śmy w na ukach one go Słu -
gi i je go wier nych piel grzy mów (28). Je śli ktoś wi dzi ko goś
wier ne go w służ bie Pa nu, praw dzie, bra ciom i wszyst kim in -
nym, z któ ry mi ma do czy nie nia – niech do wie się, iż ta ki ma
uzna nie Po słan ni ków Pa ru zji i Epi fa nii, lecz nie ma uzna nia się -
ga ją cych po wła dzę i pa nu ją cych wo dzów Le wi tów (29).

Je śli ktoś ba da na uki na uczy cie li błę du, niech uważ nie ana -
li zu je to, co jest mu przez nich przed sta wia ne (23:1); niech za -
nie cha ta kie go ba da nia, je śli ma skłon no ści do wiel kiej mi ło ści
do te go błę du, któ ry po wi nien być ana li zo wa ny je dy nie w ce -
lu zbi cia i unik nię cia go (2). Niech nie mi łu je na wet tych błę -
dów, któ re ma ją naj więk sze po zo ry praw dy, po nie waż są
zwod ni czym po kar mem (3). Niech nikt w am bi cji nie dą ży, by
być wiel kim w oczach in nych, i niech po rzu ci swą mą drość
w swej py sze (4). Niech nie po żą da te go, co nie jest je go, po nie -
waż tak uzy ska ne do bra z re gu ły ma ją ten den cję zni kać z je -
go po sia dło ści, da le ko po za je go za sięg (5). Niech nikt nie
przyj mu je rze ko me go du cho we go po kar mu od tych, któ rych
wie dza jest błęd na, i niech nie lu bu je się na wet w naj lep szych
rze czach po da wa nych przez nich na ucztach (6). W rze czy wi -
sto ści są one bo wiem ich ulu bio ny mi teo ria mi; choć za pra sza -
ją do kar mie nia się głę bo ki mi i płyt ki mi my śla mi, nie ży wią do -
brych in ten cji wo bec swych ofiar (7). Od rzu ci on bo wiem to, co
przy jął, choć by by ło te go nie wie le, i stra ci do bre praw dy, ja kich
nie gdyś na uczał (8). Niech lud Bo ży wy strze ga się oświe ca nia
za twar dzia łe go błą dzi cie la, po nie waż wzgar dzi on do brą mą -
dro ścią je go na uk (9). Nie po wi nien też re zy gno wać ze sta rych
prawd ani nisz czyć tę nie wiel ką ilość praw dy u tych, któ rzy są
po zba wie ni du cho wych oj ców, choć by ta nie wiel ka część
praw dy by ła zmie sza na z du żą ilo ścią błę du (10), po nie waż
Bóg, ich Wy zwo li ciel, jest sil ny i sta nie po ich stro nie ja ko
Obroń ca (11). Niech ra czej sku pia uczu cia na na pra wia niu sa -
me go sie bie i swym zro zu mie niu na uk praw dy (12). Niech jed -
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nak du cho wi oj co wie nie za prze sta ją ko ry go wa nia swych du -
cho wych dzie ci, po nie waż przez kar ce nie ich po przez swe
urzę do we wła dze za cho wa ją ich od wtó rej śmier ci (13). Po win -
ni ka rać ich w za kre sie swych władz urzę do wych i w ten spo -
sób uchro nić ich przed pój ściem do ge hen ny (14). Po słan nik
Epi fa nii za pew nia swe du cho we dzie ci, że je śli ich uczu cia
i wo la bę dą po uczo ne przez praw dę, je go wła sne uczu cia i wo -
la bę dą się z te go ra do wać (15). Je go wy pró bo wa ne ła ski bę dą
się ra do wać, gdy ich na uki bę dą oznaj miać spra wie dli we rze -
czy (16). Za le ca im tak że, by nie za zdro ści li człon kom Wiel kiej
Kom pa nii, któ rzy gwał cą swe przy mie rze ofia ry, bez wzglę du
na to, jak wiel kie mo że być ich po wo dze nie; po win ni ra czej za -
wsze prze ja wiać cześć dla Bo ga (17), po nie waż ist nie je przy szłe
ży cie, któ re go trzy ma się ich na dzie ja (18).

Z mi ło ścią na po mi na ich, by słu cha li je go na uk i na by li po -
ucze nia praw dy oraz skie ro wa li swe uczu cia i wo lę na wą ską
dro gę (19); by nie upi ja li sie bie i in nych błę da mi ani nie jed no -
czy li się z ty mi, któ rzy na sy ca ją się nie wła ści wy mi wła dza mi
(20). Pi ja ni błę da mi oraz prze sy ce ni nie wła ści wy mi wła dza mi
do zna ją bo wiem du cho we go ubó stwa, a nie ostroż ni za swe
okry cie bę dą mie li strzę py swej wła snej nie spra wie dli wo ści
(21). Za chę ca ich, by słu cha li go ja ko swe go du cho we go oj ca
i nie lek ce wa ży li tych, któ rzy wzmac nia ją ich du cho we ży cie,
gdy zo sta ną do tknię ci sła bo ścią (22); by od da wa li naj lep sze
zdol no ści swe go ser ca, umy słu i wo li w wy sił ku zdo by wa nia
praw dy oraz by pod żad nym po zo rem nie zdra dza li jej, jak
rów nież jej tak tow ne go sto so wa nia, kar ce nia i wni kli wo ści
(23). Du cho wy oj ciec świę tych znaj du je wiel ką ra dość, po nie -
waż spła dza ją cy po uczo ne go w praw dzie sy na znaj dzie w nim
za do wo le nie (24); spła dza ją cy i roz wi ja ją cy go bę dzie szczę śli -
wy, ra zem z tym, któ ry roz wi ja go du cho wo (25). Po słan nik
Epi fa nii, ja ko usta Bo ga, za chę ca swe uspra wie dli wio ne sym -
bo licz ne dzie ci do od da nia Bo gu wo li oraz uży wa nia roz sąd -
ku w za kre sie na uk i prak tyk po da nych przez Bo ga (26), po -
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nie waż nie rząd ne sek ty wiel kie go i ma łe go Ba bi lo nu tkwią
w głę bo kim błę dzie i grze chu; są na wet zwod ni czym ob mów -
cą (27). Roz glą da ją się za ofia ra mi i po więk sza ją gro no lu dzi
zdra dli wych (28). Kto do zna je sze ściu nie do li nie po wo dze -
nia, smut ku, wal ki, ob mo wy, nie po trzeb ne go bó lu i próż nej
wie dzy (29)? Ci, któ rzy dłu go po zo sta ją w błę dzie, któ rzy szu -
ka ją mie sza ni ny praw dy i błę du (30). Lud Bo ży nie po wi nien
zgłę biać usi dla ją cych błę dów, gdy w ustach je go rzecz ni ków
wy da ją się atrak cyj ne i wzmac nia ją ce (31), po nie waż ich póź -
niej sze skut ki to ból grze chu i cho ro by nie pra wo ści (32), któ -
re skła nia ją do fa wo ry zo wa nia nie rząd nej sek ty, a uczu cia
i wo lę czy nią cał ko wi tym wy pa cze niem praw dy (33). Bę dą
oni jak ci na ra że ni na nie bez pie czeń stwo za la nia przez zbun -
to wa ną w grze chu ludz kość lub na głę bo ki upa dek w gro nie
tych, któ rzy ma ją z tym or ga ni za cyj ny zwią zek (34). Stro fo wa -
nia tych nie rząd nych sekt nie bę dą ich bo la ły, a ude rza nie ich
przez nie nie zwró ci ich uwa gi, po nie waż tak bar dzo zo sta li
przez nie za twar dze ni; gdy bę dą wzbu dze ni, zno wu bę dą
szu kać tych sekt (35).

Lud Bo ży nie po wi nien pra gnąć po zor ne go po wo dze nia
człon ków wtó rej śmier ci ani ich to wa rzy stwa (24:1), po nie waż
prze ja wia ją oni sil ne po sta no wie nie nisz cze nia in nych, a ich
na uki szko dzą (2). Ko ściół Bo ży jest roz wi ja ny przez praw dę,
a dzię ki mą dro ści sta je się trwa ły (3); je go urzę dy są mą drze
ozdo bio ne wszel ki mi cen ny mi du cho wy mi i pięk ny mi osią -
gnię cia mi (4). Po uczo ny przez praw dę syn Bo ga jest wiel ki,
a ro zum ny syn Bo ga po więk sza swą si łę (5), po nie waż do spo -
ru przy stę pu je z ra dą praw dy, a z wie lo ma do rad ca mi wy bie -
ra bez piecz ną dro gę (6). Praw da jest zbyt wznio sła dla błą dzi -
cie la i nie mo że sta no wić po ucze nia dla ogó łu (7). Knu ją ce go
zło lu dzie na zy wać bę dą mi strzem in try gi (8). Błąd ro dzi
grzech, a na śmiew ca jest czymś obrzy dli wym dla praw dzi wie
wiel kich (9). Je śli ktoś nie ma do syć si ły do znie sie nia do świad -
cze nia, nie ma ona wiel kie go zna cze nia (10). Je śli ktoś po -
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wstrzy mu je się od ra to wa nia tych zmie rza ją cych w stro nę wtó -
rej śmier ci, na wet tych bę dą cych na kra wę dzi od cię cia przez
nią (11), i je śli ja ko pre tekst po da je nie wie dzę – czyż Bóg ba da -
ją cy ser ca i strze gą cy du szy nie za uwa ży i nie do wie się o tym
i nie od da każ de mu we dług je go po stę po wa nia (12)? Po słan -
nik Epi fa nii z mi ło ścią za chę ca swe du cho we dzie ci do przy -
swa ja nia so bie na dziei wy so kie go po wo ła nia, gdyż jest ona
do brem, lub na dziei urzę du księ cia (za leż nie od przy pad ku),
gdyż jest ona bło ga dla ser ca (13). I tak mą drość po uczo ne go
przez praw dę sta nie się je go wła sno ścią, gdy ją po sią dzie, gdyż
w niej tkwi na gro da, a na dzie ja ta nie skoń czy się roz cza ro wa -
niem (14). Po słan nik Epi fa nii ostrze ga człon ków wtó rej śmier -
ci, by nie pró bo wa li szko dzić Ko ścio ło wi świę tych i nie nisz czy -
li praw dy ja ko je go miej sca od po czyn ku (15). W każ dym okre -
sie Ko ścio ła świę ci od pa da li od po przed nio po da nej praw dy,
lecz po każ dym upad ku po wsta wa li, lecz udzia łem człon ków
wtó rej śmier ci bę dzie naj więk sze nie szczę ście, z któ re go nie ma
od ku pie nia (16). Niech człon ko wie wtó rej śmier ci, któ rzy wier -
nych ma ją za wro gów, nie cie szą się z ich upad ków i po ty ka -
nia (17), po nie waż Bóg za uwa ży ta ką ra dość, któ ra Go ob ra ża,
przez co wcze śniej Je go gniew zo sta nie uśmie rzo ny (18). Lud
Bo ży nie po wi nien się tra pić złem Wiel kiej Kom pa nii ani za -
zdro ścić po zor ne go po wo dze nia człon kom wtó rej śmier ci (19),
gdyż pierw si nie otrzy ma ją żad nej na gro dy za zło, a dru dzy nie
do strze gą w Bi blii żad ne go świa tła (20).

Po słan nik Epi fa nii za chę ca lud Bo ży do czcze nia Bo ga i Je -
go przed sta wi cie li i nie łą cze nia się z chwiej ny mi (21), po nie waż
za sko czy ich na głe nie szczę ście, a nikt nie mo że prze wi dzieć
ich klę ski (22). Rze czy te są zna ne po uczo nym przez praw dę:
nie jest do brą rze czą być stron ni czym w są dzie (23). Te go, kto
uspra wie dli wia człon ków wtó rej śmier ci, lu dzie po tę pią, a na -
ro dy prze klną (24). Lecz ci, któ rzy ich kar cą, do zna ją za do wo -
le nia, a na wet bło go sła wień stwa (25). Wszy scy roz mi łu ją się
w na ukach te go, kto do brze od po wia da na py ta nia (26). Niech
lud Bo ży po czy ni sto sow ne dla sie bie przy go to wa nia, a po tem
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bę dzie roz wi jał Ko ściół (27). Nie po wi nien nie po trzeb nie
świad czyć je den prze ciw dru gie mu, gdyż ktoś mo że mieć
skłon no ści do mó wie nia zbyt wie le (28). Nie po win ni też po stę -
po wać z in ny mi tak, jak oni po stą pi li z ni mi, lecz z każ dym tak,
jak na to za słu gu je (29). Po słan nik Epi fa nii roz wa żył sfe rę pra -
cy le ni wych i bez dusz nych (30) i zna lazł tam cho re wy two ry,
a praw dę i jej du cha znisz czo ne (31). Zwró cił na to szcze gól ną
uwa gę dla wła snej ko rzy ści i wy cią gnął z te go nie zbęd ną prze -
stro gę (32). Je śli ktoś po zwa la so bie na le ni stwo (33), je go nę -
dza spad nie na nie go jak od ra bu sia, a nie do sta tek jak
od uzbro jo ne go ban dy ty (34).

Przy po wie ści Sa lo mo na z roz dzia łów 25-29 naj wy raź niej
zo sta ły spi sa ne nie za leż nie od po przed nich przez pew nych pi -
sa rzy na po le ce nie Eze chia sza, ty pu wy daw ców Bi blii, co wy -
róż nia je ja ko od dziel ne i in ne od po przed nich przy po wie ści
(25:1). Chwa łą dla Pa na jest ukry wa nie w Bi blii praw dy, aż
do wła ści we go cza su, a przy wi le jem Po słan ni ków Pa ru zji i Epi -
fa nii jest ba da nie jej w słusz nym cza sie i ja sne przed sta wia nie
lu do wi Bo że mu (2). Sym bo licz ne nie bio sa mo gą być zgłę bia ne
w ce lu od na le zie nia wznio słych prawd, a spo łe czeń stwa w ce -
lu zna le zie nia grze chu i błę du, lecz umysł, ser ce i wo la oby dwu
Po słan ni ków z koń ca Wie ku nie mo gły być zro zu mia ne, aż
przy szedł wła ści wy czas na ich od sło nię cie (3). Gdy utra cju sze
ko ron zo sta ną oczysz cze ni od śmie ci sa mo lub stwa i świa to wo -
ści, sta ną się dla Pa na od po wied ni mi na czy nia mi do nie sie nia
Bo skie go po sel stwa in nym (4). Człon ko wie wtó rej śmier ci ma -
ją być po zba wie ni urzę dów służ by zwią za nych z Po słan ni kiem
Epi fa nii, a je go urzę do we wła dze sta ną się trwa ły mi w praw -
dzie, spra wie dli wo ści i świę to ści (5). Nikt nie po wi nien przyj -
mo wać dla sie bie żad nych z je go przy wi le jów ani za kła dać, iż
jest kimś wiel kim (6), po nie waż le piej jest cze kać na wy wyż sze -
nie od Pa na przed wo dzem, niż być zde gra do wa nym przez
te go, któ re go uwa ża się za wo dza (7). Niech nikt po chop nie nie
wcho dzi w spór, jak uczy nił to pan Knock wo bec Po słan ni ka
Epi fa nii, by po dob nie jak on, nie mo gąc do koń ca obro nić swych
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po glą dów w dys ku sji, nie po paść w za mie sza nie przed prze ciw -
ni kiem, jak uczy nił to pan Knock (8). Gdy już się wej dzie
w spór, któ ry moż na za koń czyć zwy cię sko, trze ba trwać w nim
do koń ca; niech nikt nie zdra dza jed nak po wie rzo nych mu se -
kre tów (9), by ten, ko mu je wy ja wi my, nie zde ma sko wał na szej
zdra dy, ku na sze mu za mie sza niu w ni gdy nie koń czą cym się
wsty dzie (10). Po da wa nie wła ści wych na uk jest Bo ską ła ską
wy ra żo ną w po sta ci praw dy (11). Ten, któ ry w na po mi na niu
kie ru je się praw dą, jest w zro zu mie niu wie rzą ce go Bo skim klej -
no tem i ozdo bą (12). Chłod na po go da od świe ża żni wia rzy, ta -
ki też jest nio są cy praw dzi we po sel stwo dla tych, któ rzy go
po sy ła ją – po si la ich (13). Kto kol wiek chlu bi się da rem, któ ry
otrzy mał przez pod stęp, jest tak zwod ni czy jak chmu ry i wia -
try, gro żą ce ob fi tym desz czem, któ ry ni gdy nie spa da (14).

Dzię ki wy trwa ło ści sę dzia zo sta je prze ko na ny do czy jejś ra -
cji, a ła god ne sło wa po ko nu ją sil ną wo lę (15). Gdy ktoś znaj dzie
coś przy jem ne go, niech uży wa te go z umia rem, by nad uży wa -
nie nie obrzy dzi ło mu te go zu peł nie (16). Niech nikt nie nad -
uży wa go ścin no ści przy ja cie la, by ten nie znu żył się i nie znie -
na wi dził go (17). Kto sta je się fał szy wym świad kiem prze ciw -
ko przy ja cie lo wi, jest dla nie go bi ją cym mło tem, prze szy wa ją -
cym mie czem i prze bi ja ją cą strza łą (18). Ufa nie w utra pie niu
nie wier nej oso bie nie sie smu tek za wie dzio nej wia ry i złe go
po stę po wa nia (19). Tak jak nie wła ści wym jest zdej mo wa nie
ubra nia w cza sie chłod nej po go dy lub wy le wa nie octu na sa -
le trę, któ ry ją nisz czy, tak nie wła ści wym jest we so łe śpie wa nie
smut ne mu ser cu (20). Na le ży za spo ko ić po trze by wro ga w nie -
szczę ściu (21), bo w ten spo sób udzie li my mu ostrej na ga ny,
a Pan na gro dzi ta kie go do bro czyń cę (22). Tak jak nie któ re wia -
try nio są pew ny deszcz, tak uszczy pli wy ję zyk po wo du je
gniew twa rzy (23). Le piej jest żyć w nę dzy niż w re zy den cji ze
swar li wą żo ną (24). Tak jak od żyw cza jest zim na wo da dla
spra gnio ne go, tak do bre są wie ści z da le ka od tych, któ rych ko -
cha my (25). Ja kie jest za nie czysz czo ne źró dło i ska żo ny zdrój,
ta ki jest świę ty upa da ją cy przed człon ka mi wtó rej śmier ci (26).
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Jak prze sad ne za spo ka ja nie po trzeb w luk su sach jest czymś
obrzy dli wym, tak nie jest ni czym chwa leb nym szu ka nie wła -
snej chwa ły (27). Ko mu bra ku je sa mo kon tro li, ten w cha rak te -
rze jest jak zbu rzo ne mia sto bez mu rów (28).

Roz dział 26 za wie ra dal sze ostrze że nia i po ucze nia. Jak
śnieg nie jest wła ści wy w le cie, a deszcz pod czas żni wa, tak
chwa ła nie przy stoi głu pie mu (1). Jak ptak wę dru ją cy da le ko
i jak ja skół ka le cą ca w in nym kie run ku nie przy la tu ją do ni ko -
go, tak bez za sad na klą twa ni ko go nie do się ga (2). Tak jak koń
po trze bu je ba ta, a osioł cu gli, tak głu pi po trze bu je ka ra nia (3).
W pew nych oko licz no ściach z błą dzą cym nie na le ży roz ma -
wiać zgod nie z je go błę da mi, by ten, kto tak czy ni, sam nie stał
się mu po dob ny (4). W in nych oko licz no ściach po wi nien być
oba lo ny od po wied nio do swo ich błę dów, by nie stał się ze
wzglę du na nie za ro zu mia ły (5). Kto prze ka zu je prze sła nie
przez błą dzi cie la, szko dzi swe mu po stę po wa niu i przy swa ja
so bie zło (6). Tak jak przy po wieść w ustach błą dzi cie la ku le je
z po wo du bra ku rów no wa gi, tak i no gi chro mych (7). Jak nie -
sku tecz ne jest przy wią zy wa nie ka mie nia do pro cy, tak nie -
sku tecz ne jest po pie ra nie błą dzi cie la (8). Jak ból do ty ka owo -
ców pra cy tych, któ rzy upi li się błę dem i złem, tak przy po wieść
nie sie złe skut ki, gdy wy po wia da na jest przez błą dzi cie li (9).
Wiel ki Stwór ca wszyst kich rze czy od pła ci błą dzi cie lo wi
i grzesz ni ko wi (10). Jak pies wra ca się do wy mio cin swo ich, tak
błą dzi ciel po now nie przyj mu je od rzu co ne przez sie bie na uki
(11). Bar dziej praw do po dob ne jest wy pro wa dze nie z błę du
błą dzi cie la niż oso by wy nio słej (12). Le ni wi wy my śla ją róż ne -
go ro dza ju nie bez pie czeń stwa, by zna leźć wy mów kę i nie pra -
co wać (13). Jak drzwi trzy ma ją się za wia sów, tak le ni wy trzy -
ma się swe go łóż ka (14). Le ni wy nie chce wy ko nać na wet naj -
bar dziej pod sta wo wej i naj prost szej pra cy (15). W swym za ro -
zu mial stwie uwa ża, iż jest le piej po in for mo wa ny niż kto kol -
wiek in ny z do brze po in for mo wa nych osób (16). Jak ten, kto
prze cho dząc obok cią gnie za uszy psa, pro si się o ugry zie nie,
tak prze cho dzień wtrą ca ją cy się do spo rów in nych (17). Tak jak
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sza lo ny czło wiek nisz czą cy mi na rzę dzia mi wy rzą dza wie le ro -
dza jów szkód (18), tak czło wiek, któ ry oszu ku je bliź nie go,
a na uspra wie dli wie nie po da je, że tyl ko żar to wał (19). Jak nie
mo że być ognia bez drew, tak nie mo że być spo rów bez plot -
ka rza (20). Czym drew no jest dla ognia, tym jest zwa dli wy
czło wiek dla spo rów (21). Sło wa ob mów cy ra nią in nych, do ty -
ka jąc naj głęb szych po kła dów ser ca (22). Prze ko nu ją ce sło wa
po cho dzą ce z ser ca człon ka wtó rej śmier ci są jak srebr na pia -
na po la na po na czy niu gli nia nym (23). Wróg ukry wa swo je na -
uki, lecz w ser cu knu je zdra dę (24). Choć by mó wił bar dzo
pięk nie, nie na le ży mu ufać, gdyż je go ser ce jest cał ko wi cie peł -
ne obrzy dli wych form zła (25). Je go nie na wiść okry ta jest bo -
wiem zdra dą, a je go po stę po wa nie ja ko człon ka wtó rej śmier -
ci bę dzie ob ja wio ne ca łe mu Ko ścio ło wi (26). Kto kol wiek pró -
bu je za sta wić pu łap kę na in nych, sam w nią wpad nie, a kto
dzia ła na nie ko rzyść dru gie go, sam zbie rze te go owo ce (27).
Kłam ca nie na wi dzi tych, któ rych ra nią je go kłam stwa, a sa mo -
lub ny po chleb ca spro wa dza znisz cze nie na swe ofia ry (28).

Roz dział 27 po da je ko lej ne ostrze że nia i po ucze nia. Niech
nikt nie cheł pi się tym, co za mie rza osią gnąć, po nie waż nie
wie, co cze ka go w przy szło ści (1). Po chwa ła od in nych po zo -
sta je, lecz chwa le nie sa me go sie bie cuch nie, dla te go niech in -
ni chwa lą, nie każ dy sa me go sie bie (2). Gniew błą dzi cie la cięż -
szy jest niż cięż ki ka mień i ła du nek pia sku (3). Gniew pro wa -
dzi do okrut nych rze czy, a po pę dli wość do nie wy obra żal -
nych, lecz ła twiej je znieść niż za zdrość (4). Pu blicz ne skar ce -
nie za czy nie nie zła jest lep sze niż skry ta mi łość po wstrzy mu -
ją ca się od nie zbęd ne go kar ce nia (5). Je śli przy ja ciel dla na sze -
go do bra swym kar ce niem ra ni na sze uczu cia, po zo sta je wier -
ny na szym in te re som, lecz wy ra zy uczuć wro gów są ob łud ne
(6). Dla na sy co nej oso by naj wy bor niej sze sma ko ły ki praw dy
są od py cha ją ce, lecz dla ko goś spra gnio ne go praw dy, spra wie -
dli wo ści i świę to ści smacz ne są na wet te naj mniej sma ko wi te
ele men ty (7). Czło wiek, któ ry nie wie, jak tra fić do do mu, jest
jak za gu bio ny ptak (8). Przy jem nie pach ną cy mi aro ma ta mi są
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szcze re, peł ne mi ło ści ra dy praw dzi we go bra ta (9). Brat epi fa -
nicz ny nie po wi nien po rzu cać swe go przy ja cie la ani przy ja cie -
la Po słan ni ka Epi fa nii, a gdy do tknie go cier pie nie dla praw -
dy, niech nie szu ka po mo cy u bra ci cie le snych, po nie waż le -
piej jest mieć bra ta w praw dzie niż cie le sne go (10). Po słan nik
Epi fa nii na po mi na swe sym bo licz ne dzie ci, by uczy ły się
praw dy, by w ten spo sób mógł udzie lać od po wie dzi tym, któ -
rzy oskar ża ją go, iż jest prze szko dą dla tych, któ rym słu ży
(11). Mą dry czło wiek do strze ga zbli ża ją ce się nie szczę ście i sta -
ra się za bez pie czyć przed złem, lecz nie doj rza li bez myśl nie je
lek ce wa żą i wpa da ją w nie (12). Te mu, kto sta je się stron ni -
czym zwo len ni kiem ob cych wo dzów, a tak że te mu, kto sta je
się zwo len ni kiem ja kiejś nie rząd nej sek ty, od bie ra ne są je go
wła dze (13). Je śli ktoś de mon stra cyj nie i z wiel kim za pa łem za -
chwa la przy ja cie la, w od po wied nim cza sie ob ró ci się to
na hań bę wy chwa la ne go (14).

Jed na ko wo do kucz li we jest cią głe ka pa nie desz czu i sło -
wa kłó tli wej żo ny (15). Ukry wa nie jej po stę po wa nia jest jak
ukry wa nie wia tru i per fum w pra wej rę ce (16). Jak że la zo
ostrzy się przez po cie ra nie że la zem, tak czło wiek po wi nien
ko rzyst nie roz wi jać bliź nie go (17). Kto dba o swój in te res,
od nie sie z nie go ko rzyść, a kto jest wier ny spra wie swe go
pa na, bę dzie przez nie go uho no ro wa ny (18). Jak wo da od bi -
ja ob raz te go, kto w nią pa trzy, tak ser ce przy ja cie la od bi ja ser -
ce in ne go (19). Jak ha des i ge hen na ni gdy nie są na sy co ne, tak
ser ce chci we go czło wie ka ni gdy nie jest na sy co ne tym, co
zdo by wa (20). Jak ty giel przy sto so wa ny jest do sre bra, a piec
do zło ta, by uka zać ich praw dzi wy cha rak ter, tak to, co ktoś
ce ni, ujaw nia je go cha rak ter (21). Choć za twar dzia ły błą dzi -
ciel jest do tkli wie po ra żo ny przez od po wied nie oso by, nie po -
rzu ci swe go błę du (22). Niech Po słan nik Epi fa nii bę dzie pil -
ny co do swych du cho wych in te re sów i obo wiąz ków (23),
po nie waż w przy pad ku za nie cha nia je go du cho we po sia dło -
ści nie bę dą trwa łe, a je go du cho we przy wi le je nie bę dą trwać
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bez u stan nie, au to ma tycz nie (24). Przy ta kiej pil no ści roz wi jać
się bę dą uspra wie dli wie ni w swych trzech le wic kich gru pach
Wie ku Ewan ge lii (25). Człon ko wie Ma lucz kie go Stad ka bę dą
je go ochro ną, a człon ko wie Wiel kiej Kom pa nii bę dą je go zdo -
by czą dla Obo zu Epi fa nii (26). Udzie lą oni wspar cia utra cju -
szom ko ron, przy cho dzą cym do praw dy, oraz obo zow com
Epi fa nii, a tak że bę dą wspie rać słu żą cych epi fa nicz nych Mło -
do cia nych God nych (27).

Roz dział 28 po da je dal sze ostrze że nia i po ucze nia. Człon -
ko wie wtó rej śmier ci ucie ka ją, choć ich nikt nie go ni, lecz
świę ci są od waż ni jak król zwie rząt (1). Gdy w sfe rze na uki
i prak ty ki jest wie le grze chów, po trze ba wie lu urzęd ni ków, by
po ko nać czy ni cie li zła, lecz pod rzą da mi mą drej i roz waż nej
jed nost ki jej sta tecz ność jest trwa ła (2). Czło nek Wiel kiej Kom -
pa nii po ni ża ją cy in nych współ człon ków nie sie ta kie znisz cze -
nie, jak ulew ny deszcz po ry wa ją cy chleb (3). Od stęp cy
od praw dy z uzna niem mó wią o człon kach wtó rej śmier ci,
lecz wier ni praw dzie po dej mu ją z ni mi dys ku sję (4). Źli nie
ro zu mie ją praw dy, lecz szu ka ją cy Pa na ro zu mie ją ca łą praw -
dę na cza sie (5). Uni że ni po stę pu ją cy w świę to ści są da le ko
lep si od wiel kich cho dzą cych krę ty mi dro ga mi (6). Epi fa ni sta
prak ty ku ją cy Sło wo Bo że jest po uczo ny przez praw dę, lecz
trwo nią cy do bra przy no si wstyd sym bo licz ne mu oj cu (7). Kto
sa mo lub nie wy ko rzy stu je Wiel ką Kom pa nię i przez bez boż -
ne się ga nie po wła dzę po więk sza swe urzę do we wła dze, bę -
dzie mu siał od dać ta kie wła dze te mu, kto rze czy wi ście sprzy -
ja Wiel kiej Kom pa nii (8). Kto kol wiek od ma wia po słu szeń -
stwa Bo skie mu Sło wu, bę dzie za no sił mo dli twy, któ re są od -
py cha ją ce (9). Kto kol wiek spra wia, iż świę ty błą dzi w dok try -
nie i za rzą dze niach, sta nie się ofia rą wła snych złu dzeń, lecz
świę ci, któ rzy po ko na ją ta kie złu dze nia, po sią dą znacz ną
mia rę praw dy i jej du cha (10). Wiel cy z re gu ły są za ro zu mia -
li, lecz mą drzy ubo dzy ob ser wu ją cy ich, zna ją ich na wskroś
(11). Gdy świę ty się cie szy, jest wiel ka chwa ła w Pa nu, lecz
gdy wy wyż sza ni są człon ko wie wtó rej śmier ci, ten na praw -
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dę war to ścio wy od cho dzi w cień (12). Kto bro ni swych złych
czy nów przez uspra wie dli wia nie sa me go sie bie, nic na tym
nie zy ska, lecz kto wy zna je i po rzu ca je, znaj dzie ła skę Pa -
na (13). Czło wiek, któ ry sta le po sia da świę tą bo jaźń, jest bło -
go sła wio ny, pod czas gdy ten, kto przez grzech, błąd, sa mo -
lub stwo czy świa to wość za twar dza swe my śli, mo ty wy i wo -
lę po pad nie w utra pie nie (14).

Czło nek wtó rej śmier ci prze wo dzą cy bra ciom Wiel kiej
Kom pa nii jest tak szko dli wy, jak głod ny lew i szu ka ją cy po ży -
wie nia niedź wiedź (15). Wódz, któ re mu bra ku je mą dro ści,
praw do po dob nie sta nie się wiel kim ty ra nem, lecz kto nie na -
wi dzi ła kom stwa prze dłu ży swe ży cie (16). Ob cią żo ny krwią
za bi te go bę dzie ucie kał i wpad nie w pu łap kę, lecz nikt nie po -
wi nien go po wstrzy my wać (17). Świę ci zo sta ną wy zwo le ni,
lecz prze wrot ny na gle wpad nie w si dła (18). Kto jest pil ny
w pra cy dla praw dy i jej du cha, zdo bę dzie ob fi tość du cho we -
go po kar mu, lecz kto trzy ma się błę du i je go du cha, do zna
wie le du cho we go ubó stwa (19). Czło wiek lo jal ny ob fi tu je
w praw dzi we bo gac twa, lecz chci wie się ga ją cy po bo gac two
urzę dów wśród lu du Bo że go nie bę dzie bez wi ny (20). Stron -
ni czość jest złem, gdyż jed nost ka ta ka bę dzie czy nić zło
za nędz ną za pła tę (21). Czło wiek, któ ry po śpiesz nie chwy ta
bo gac twa urzę dów wśród lu du Bo że go, nie jest mą dry i nie
zda je so bie spra wy, iż dzia łem je go bę dzie du cho we ubó stwo
(22). Kto kar ci przy wód cę czy nią ce go zło, otrzy ma póź niej
wię cej uzna nia niż zwod ni czy po chleb ca (23). Kto kol wiek od -
bie ra pra wa swe go du cho we go oj ca i mat ki i upie ra się, że nie
skrzyw dził ich, ten jest praw dzi wym mar no traw cą (24). Pew -
ni sie bie, za do wo le ni z sie bie i wy no szą cy sie bie wsz czy na ją
spo ry, lecz kto ufa Pa nu bę dzie wzra stał w bo gac twie ła ski
(25). Kto aro ganc ko jest zbyt pew ny sie bie i sa mo wy star czal -
ny, jest głup cem, lecz kto po stę pu je ja ko po uczo ny przez
praw dę, bę dzie uwol nio ny od zła (26). Kto szczo drze udzie la
po trze bu ją cym bra ciom Wiel kiej Kom pa nii, nie do zna nie do -
stat ku, lecz kto nie zwra ca uwa gi na ich po trze by, spo tka się
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z nie sła wą (27). Gdy człon ko wie wtó rej śmier ci się ga ją po sta -
no wi ska wła dzy, praw dzi wi przy wód cy lu du Bo że go mu szą
ukryć się w cie niu, lecz gdy człon ko wie wtó rej śmier ci umie -
ra ją, świę ci do zna ją po wo dze nia (28).

Ostrze że nia i po ucze nia koń czą się w roz dzia le 29. Ci, któ -
rzy sta ją się człon ka mi wtó rej śmier ci, są przed sta wie ni ja ko ci,
któ rzy – czę sto kar ce ni – za twar dza ją swą wo lę i nie re for mu -
ją się, w wy ni ku cze go cał ko wi cie i nie od wra cal nie tra cą sta no -
wi sko no wych stwo rzeń (1). Gdy świę ci znaj du ją się na po zy -
cjach za rzą dza nia spra wa mi Bo ga, lu dzie są szczę śli wi, lecz
gdy człon ko wie wtó rej śmier ci uzur pu ją i spra wu ją ta kie funk -
cje, lu dzie smu cą się (2). Kto mi łu je praw dę, uszczę śli wia swe -
go du cho we go oj ca, lecz kto jed no czy się z nie rząd ny mi sek -
ta mi, tra ci swe du cho we do bra praw dy i jej du cha (3). Po słan -
ni cy Pa ru zji i Epi fa nii swy mi na uka mi zbu do wa li praw dę i jej
du cha, lecz ci prze ku pie ni i nad uży wa ją cy urzę do wych władz,
od rzu ca ją praw dę i jej du cha (4). Kto prze sad nie wy chwa la
przy ja cie la, za sta wia pu łap kę dla je go zgu by (5). Źli swy mi
grze cha mi za sta wia ją si dła na sa mych sie bie, lecz świę ci z ra -
do ścią śpie wa ją pieśń Moj że sza i Ba ran ka (6). Świę ci z uwa gą
przy glą da ją się po trze bom Wiel kiej Kom pa nii, lecz człon ko wie
wtó rej śmier ci nie zwra ca ją na nie uwa gi (7). Na śmiew cy wpro -
wa dza ją rząd re li gij ny w pu łap kę, lecz po ucze ni przez praw -
dę od da la ją od nie go ka ra nie (8). Je śli po uczo ny przez praw dę
dys ku tu je z głup cem, to bez wzglę du na to, czy ten dru gi oka -
zu je gniew czy we so łość, nie do cho dzi do roz strzy gnię cia kwe -
stii (9). Prze sie wa cze ja ko mor der cy nie na wi dzą świę tych, a je -
śli cho dzi o spra wie dli we go, prze sie wa cze szu ka ją je go du -
cho we go ży cia (10). Głu piec wy bu cha ca łym swym gnie wem,
lecz po uczo ny przez praw dę kon tro lu je swój gniew (11). Gdy
przy wód ca słu cha błę du, słu żą cy mu sta ją się człon ka mi wtó -
rej śmier ci (12). Bra cia z Wiel kiej Kom pa nii i ci wo dzo wie, któ -
rzy sa mo lub nie wy ko rzy stu ją ich ubó stwo, dzia ła ją w spo łecz -
no ści, a Pan przez ob ja śnie nia Epi fa nii udzie la świa tła ich ro -
zu mo wi (13). Po słan ni cy Pa ru zji i Epi fa nii, któ rzy wier nie słu -
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żą po kor nym praw dą, bę dą po sia da li wiecz ny urząd z upo -
waż nie nia Je ho wy (14).

Ka ra nie i stro fo wa nie po ucza ją przez praw dę, lecz ktoś
nie roz wi nię ty, bez ta kie go ćwi cze nia przy nie sie wstyd du cho -
wej mat ce (15). Im wię cej jest człon ków wtó rej śmier ci, tym bar -
dziej mno ży się grzech, lecz świę ci uj rzą ich upa dek (16). Słu -
ga praw dy po wi nien na po mi nać swe go du cho we go sy na, co
przy nie sie mu po kój i ra dość (17). Tam, gdzie nie jest ro zu mia -
ny Bo ski plan, lu dzie gi ną, lecz kto prak ty ku je Bo skie Sło wo,
do zna je bło go sła wieństw (18). Ci słu żal cze go du cha nie pod -
da dzą się re for mie na uk, bo cho ciaż je ro zu mie ją, nie re agu ją
na nie (19). Jest więk sza na dzie ja udzie le nia po mo cy głup co wi
niż ko muś po ryw cze mu i o dłu gim ję zy ku (20). Kto z czu ło ścią
od dzie ciń stwa wy cho wu je słu gę, w póź niej szym wie ku bę dzie
miał go za sy na (21). Czło wiek gniew ny wzbu dza kłót nie,
a nad mier nie ule ga ją cy zło ści mno ży grzech (22). Py cha czło -
wie ka po ni ży go, a czło wiek po kor ny w du chu zo sta nie wy -
wyż szo ny w chwa le (23). Kto uczest ni czy ze zło dzie jem w je -
go zło dziej skich czy nach, jest jak ten, kto nie na wi dzi wła snej
du szy, a gdy jest za przy się żo ny, krzy wo przy się ga, by do cho -
wać wier no ści (24). Lęk przed ludź mi pro wa dzi do pu łap ki,
lecz kto ufa Bo gu, bę dzie wy zwo lo ny (25). Wie lu schle bia
swym wo dzom, lecz każ dy osta tecz nie pod le ga Bo skiej de cy -
zji w swym przy pad ku (26). Czło wiek nie spra wie dli wy jest
bar dzo od ra ża ją cy dla spra wie dli we go, a świę ci są bar dzo od -
py cha ją cy dla człon ków wtó rej śmier ci (27).

Dok to rzy Ro ther ham, Gins berg i Young, któ rych uwa ża my
za naj lep szych tłu ma czy Bi blii, od da ją roz dział 30:1 na stę pu ją -
co: „Zbie ra ją cy [Sa lo mon, zbie ra ją cy Przy po wie ści, wie dzę,
mą drość, bo gac twa i wła dzę], syn po słusz ne go [Da wi da], de -
kla ra cja i po twier dze nie czło wie ka [przy wód ca w Izra elu]:
zmę czy łem się dla Bo ga; zmę czy łem się dla Bo ga i je stem wy -
czer pa ny”. Wie rzy my, iż to tłu ma cze nie jest o wie le lep sze
od A.V., po nie waż roz dział ten i na stęp ny naj wy raź niej zo sta -
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ły na pi sa ne przez Sa lo mo na, au to ra księ gi Przy po wie ści, któ -
ry w oby dwu roz dzia łach za su ge ro wał nie swo je imię, lecz
dzie ło; nie by ło bo wiem w Izra elu ani Ju dzie kró la o imie niu
Le mu el, co ozna cza „od da ny dla Bo ga”, a ta kim Sa lo mon oczy -
wi ście był pra wie przez ca łe swe ży cie, tak że wte dy, gdy pi sał
swe na tchnio ne księ gi. Przyj mu jąc po wyż sze tłu ma cze nie ja -
ko po praw ne i Sa lo mo na ja ko au to ra te go i na stęp ne go roz -
dzia łu, roz pocz nie my na sze wy ja śnie nia, sto su jąc tu taj Sa lo mo -
na do je go epi fa nicz ne go an ty ty pu. Ja ko zbie ra ją cy praw dy Bi -
blii oraz wier ny one mu Słu dze, Bo skie mu Po słan ni ko wi Pa ru -
zji, J. oznaj mia, że je go na uki są de kla ra cją i po twier dze niem
wy zna czo ne go przez Bo ga przy wód cy Epi fa nii; oznaj mia tak -
że, iż je go od da nie dla Pa na, praw dy i bra ci spro wa dzi ły na nie -
go zmę cze nie i znacz ne zu ży cie je go sił ży wot nych do chwi li
obec nej, co cał ko wi cie do peł ni się przed koń cem Epi fa nii (30:1).
Mó wiąc z punk tu wi dze nia le wic kich wo dzów i ich zwo len ni -
ków, J. wy po wia da ich myśl, iż jest on naj bar dziej bru tal nym
ze wszyst kich wo dzów praw dy i że naj bar dziej ze wszyst kich
przy wód ców lu du praw dy po zba wio ny jest praw dy na cza sie
(2), przy czym za prze cza ją oni, że po znał praw dę i że jest
w sta nie na być Bo skiej mą dro ści (3). Wzy wa ją, by wy ja wił
praw dę od no śnie uwiel bio ne go Chry stu sa oraz Je go po ni że nia
w kar na cji, a tak że od no śnie Bo ga ja ko Stwór cy sił po wie trza
ca łą Swą mo cą, ja ko ogra ni cza ją ce go mo rza w ich miej scu oraz
ja ko za kła da ją ce go naj dal sze za kąt ki zie mi. Wzy wa li go
do obro ny, je śli po tra fi, Bo skie go cha rak te ru oraz cha rak te ru
Chry stu sa, Je go Sy na (4). W od po wie dzi J. oświad czył, że każ -
da na uka Bo ga jest nie zmą co ną praw dą i że jest On ochro ną
wszyst kich tych, któ rzy szu ka ją w Nim schro nie nia (5). We zwał
swych prze ciw ni ków, by nie do da wa li do Bo skich na uk, by
Bóg nie uka rał ich ja ko fał sze rzy Je go praw dy (6).

Mo dląc się, przed sta wił Bo gu dwie szcze gól ne proś by, by
by ły je go udzia łem, do pó ki ży je (7). Jed ną z nich by ło, by Bóg
ochro nił go przed błę da mi w prak ty ce i na uce. Dru gą, by Bóg
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nie ską pił mu praw dy ani nie udzie lał nad mia ru wie dzy i wła -
dzy, lecz kar mił go wła ści wym du cho wym po kar mem w je go
urzę dzie Po słan ni ka Epi fa nii (8), by nie był na peł nio ny spe ku -
la cja mi, nie wy wyż szał się i nie sprze ci wiał się Bo gu lub po zba -
wio ny praw dy, nie od bie rał Bo gu czci przez spe ku la cje i w ten
spo sób za da wał gwałt cha rak te ro wi, urzę do wi i Sło wu Bo ga
(9). Zwra ca jąc się do swych prze ciw ni ków, ostrze ga ich, by
nie oskar ża li go przed Bo giem, by on nie oskar żył ich przed Bo -
giem z po wo du ich błę dów w dok try nie i prak ty ce i by Bóg nie
uznał ich za win nych (10). Na stęp nie wska zu je na fakt, iż są Le -
wi ci mó wią cy źle o nim ja ko ich sym bo licz nym oj cu oraz nie -
po chwa la ją cy in nych sług praw dy ja ko swej sym bo licz nej mat -
ki (11); uwa ża ją się za spra wie dli wych, a nie oczy ści li się jesz -
cze od błę dów i zła (12); są pysz ni z po wo du swej rze ko mej
wie dzy i sta no wisk (13), okrut ni i bru tal ni oraz dą żą do ogra -
bia nia ci chych i po trze bu ją cych z praw dy i jej du cha (14). Wy -
zy ski wacz uzna je tyl ko dwie spra wy: żą da nie, by być na sy co -
nym, i żą da nie, by być jesz cze bar dziej na sy co nym; są też trzy,
a na wet czte ry rze czy, któ re ni gdy nie są na sy co ne (15): (1) ha -
des, (2) bez owoc ny słu ga praw dy, (3) sfe ra spe ku la cji i jej du -
cha po zba wio na praw dy i (4) ge hen na. Żad na z nich nie jest
na sy co na (16). Mą drość wy śmie wa ją cych sym bo licz ne go oj ca
i gar dzą cych po słu szeń stwem wo bec sym bo licz nej mat ki zo sta -
nie wy ko rze nio na przez zgnę bio nych sek cia rzy i znisz czo -
na przez mło dych w praw dzie (17). J. nie mógł po jąć trzech,
a na wet czte rech rze czy (18): (1) po stę po wa nia da le ko wzrocz -
nych i by strych wśród sekt Le wi tów ja ko sym bo licz nych nie -
bios; (2) po stę po wa nia sza ta na wo bec praw dy i Chry stu sa; (3)
po stę po wa nia or ga ni za cji świec kich w zbun to wa nym sta nie
czło wie ka przed ar ma ge do nem i (4) po stę po wa nia wo dzów
Le wi tów, usil nie dą żą cych do znisz cze nia za rę czo nej Pan ny
Chry stu sa (19). Nie rząd ne sek ty Le wi tów, od da ją ce się nie le -
gal nym uniom z kon tro lu ją cy mi je kor po ra cja mi i sto wa rzy sze -
nia mi, usu wa ją wszel kie do wo dy ich zła i utrzy mu ją, iż nie po -
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peł ni ły one żad ne go zła (20). Są trzy, a na wet czte ry rze czy, któ -
re bu dzą sprze ciw praw dy i jej du cha i któ rych one nie mo gą
znieść (21): (1) się ga nie po wła dzę i pa no wa nie przez tych,
któ rzy po win ni być słu ga mi praw dy; (2) błą dzi ciel prze sy co ny
swy mi błęd ny mi po glą da mi (22); (3) ohyd na sek ta zjed no czo -
na z kon tro lu ją cy mi kor po ra cja mi i sto wa rzy sze nia mi; i (4)
urzęd ni cy kor po ra cji ja ko pod wład ni, od su wa ją cy od za rzą -
dza nia kon tro lu ją cą więk szość dy rek to rów (23).

W sfe rze praw dy i jej du cha są czte ry rze czy – czte ry wy -
bra ne kla sy – któ re lu dziom wy da ją się bez zna cze nia, a mi mo
to wy ka zu ją one wię cej mą dro ści niż mą drzy te go świa ta (24):
(1) Ma lucz kie Stad ko, nie wiel kie w oce nie te go świa ta, a jed nak
wier nie wy ko rzy stu ją ce swe przy wi le je i w ten spo sób przy go -
to wu ją ce się do po wo dze nia w przy szło ści (25). (2) Sta ro żyt ni
God ni, któ rzy w oce nie czło wie ka nie po sia da li żad nej wła dzy,
a jed nak przy nie wiel kiej ilo ści praw dy przy go to wa li dla sie -
bie bez piecz ne miesz ka nie w Ty siąc le ciu (26). (3) Mło do cia ni
God ni, któ rzy nie po sia da ją spe cjal ne go wo dza z wła snej kla -
sy, a jed nak wy cho dzą do pra cy w sta bil nej jed no ści i w jed -
nym ce lu (27). (4) Wiel ka Kom pa nia, kie dyś splu ga wio na i nie -
przy jem na z po wo du uzur pa cji, któ ra osta tecz nie uzy sku je
miej sce przed Tro nem (28). Są tak że trzy, a na wet czte ry rze -
czy, któ re spraw nie i pięk nie dzia ła ją w har mo nii (29): (1) Bo -
ska moc, wyż sza od mo cy wszyst kich in nych, ni ko go się nie -
lę ka ją ca (30); (2) Bo ska mą drość, za rów no ła ska wa jak i szyb -
ka w po ko ny wa niu wszel kich prze szkód; (3) Bo ska spra wie dli -
wość, po ka za na w koź le Pań skim; oraz (4) Bo ska mi łość, któ -
rej nikt nie mo że ni cze go za rzu cić ani jej oba lić (31). Je śli kto -
kol wiek z lu du Pa na zbłą dził wy wyż sza jąc sa me go sie bie lub
pla no wał zło, niech nie pró bu je się uspra wie dli wiać (32). Tak
jak lud Bo ży wier nie zno szą cy utra pie nie roz wi ja mi łość i tak
jak ule ga nie przez nie go prze mo cy fi zycz nej zu ży wa je go ży -
wot ność, tak uci ska nie do pro wa dza do kon flik tów (33).
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W roz dzia le 31, w je go epi fa nicz nym za sto so wa niu, w wer se -
tach 1-9 po da ne są do bre po ucze nia dla J., a w wer se tach 10-31 opi -
su je on Bo skich sług z Ma lucz kie go Stad ka ja ko oso bo wą część
przy mie rza Sa ry, sym bo licz nej żo ny Bo ga. Jak stwier dzo no po wy -
żej, z uwa gi na to, że ża den izra el ski król nie no sił imie nia Le mu -
el, na le ży przez nie ro zu mieć Sa lo mo na, przy czym sło wo le mu el
nie jest je go imie niem, lecz sta nem – sta nem po świę ce nia dla Bo -
ga, co też to sło wo ozna cza. Szcze gól na praw da by ła dla nie go
mat ką w cza sie prze sie wa nia 1908-1911, czy niąc go pią tym i ostat -
nim szcze gól nym po moc ni kiem bra ta Rus sel la oraz kan dy da tem
do urzę du Po słan ni ka Epi fa nii. Prze sła nie z wier szy 1-9 po raz
pierw szy zo sta ło mu przed sta wio ne przez te szcze gól ne praw dy
i póź niej na ucza ne przez nie go (1). Te praw dy przy mie rza Sa ry
bu dzi ły szcze gól ne py ta nia w for mie wy krzyk nie nia od no śnie
te go, co ma ją mu po wie dzieć, po pierw sze, ja ko swe mu pro duk -
to wi [przez ‘pro dukt” au tor ro zu mie tu taj to, co praw dy te two -
rzą w ser cu i umy śle ba da ją ce go – przy pis tł.]; po dru gie, ja ko swe -
mu wła sne mu pro duk to wi, a nie in ne go [przez ‘swój wła sny pro -
dukt” au tor ma na my śli to, że źró dłem te go, co po wsta je w ser -
cu i umy śle, są praw dy Przy mie rza Sa ry, a nie ja ka kol wiek in -
na rzecz – przy pis tł]; i po trze cie, ja ko swe mu pro duk to wi,
w związ ku z któ rym re ali zo wa ły się ich ślu by [cho dzi o ślu by po -
świę ce nia, re ali zo wa ne dzię ki tym praw dom i te mu, co one ro dzą
w umy śle i ser cu – przy pis tł.] (2). Przede wszyst kim po uczy ły go,
by nie od da wał swych władz sek tom Le wi tów i nie kie ro wał swe -
go po stę po wa nia w kie run ku nisz cze nia spe cjal nych sług Bo ga,
np. przez się ga nie po wła dzę, pa no wa nie, fał szy we na uki, nie wła -
ści we za rzą dze nia, złe ce chy (3). Nie przy stoi słu gom Bo ga przyj -
mo wać mniej szych błę dów ani żad ne mu z Je go wy bra nych przy -
wód ców mieć zwią zek z ja kim kol wiek śmier tel nym błę dem (4), by
czy niąc to, nie za po mnie li o praw dzie i nie wy pa cza li dok tryn,
szcze gól nie tych do ty czą cych utra pio ne go lu du Bo że go (5). Niech
ci, któ rzy sto ją na pro gu wtó rej śmier ci, kar mią się śmier tel ny mi
błę da mi, a ci bę dą cy Aza ze li ta mi, mniej szy mi błę da mi (6). Niech
ci dru dzy kar mią się swy mi błę da mi i nie do strze ga ją utra ty swych
ko ron, a ci pierw si niech kar mią się swy mi śmier tel ny mi błę da mi
i w ten spo sób za po mi na ją o swym nie szczę snym sta nie (7). Niech
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J. za bie ra głos w obro nie tych, któ rzy nie mo gą sa mi się bro nić,
oraz tych, któ rzy zo sta li po zba wie ni sym bo licz ne go oj ca i mat ki,
co sta ło się w 1916 i 1917 ro ku przez śmierć bra ta Rus sel la, a tak -
że w roz dzie le niu an ty ty picz ne go Elia sza od an ty ty picz ne go Eli -
ze usza [he braj ski su ge ru je ta ką an ty ty picz ną myśl w swym do -
słow nym tłu ma cze niu: „dzie ci po zo sta wio nych z ty łu” za miast
„osą dzo nych na śmierć”] (8). Jest na po mi na ny do spra wo wa nia
swe go na uczy ciel skie go urzę du, na ucza nia praw dy i bro nie nia
przed wo dza mi Le wi tów spraw Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia -
nych God nych (9).

Sym bo licz na żo na Bo ga, ja ko oso bo wa część Przy mie rza Sa ry,
jest tym szcze gól nym, trud nym do zna le zie nia i bar dzo war to ścio -
wym spo śród Je go klas słu gą (10). Je ho wa cał ko wi cie im ufa, tak
że mo że li czyć, że zdo bę dą to, cze go On po trze bu je w re ali za cji
Swe go pla nu (11). Są dla Nie go sku tecz ni, a w wy peł nia niu Je go
pla nów ni gdy nie wy rzą dzą Mu żad nej szko dy (12). Sta ra ją się, by
dla Nie go po zy skać praw dę i jej du cha i bar dzo sta ran nie wy ko -
rzy stu ją dla Nie go wszyst kie swe moż li wo ści (13). Są jak ci przy -
wo żą cy to wa ry z za gra ni cy, po nie waż du cho wy po karm po zy sku -
ją w sfe rze bar dzo od le głej od lu dzi (14). Są bar dzo pil ni w no cy
grze chu; swe go du cho we go po kar mu udzie la ją bra ciom i ich po -
moc ni kom (15). Ba da ją sfe ry służ by i zdo by wa ją je cięż ką pra cą,
bu du jąc lud Bo ży ja ko Je go sfe rę zy sku w ła sce i praw dzie (16).
Czy nią sie bie sil ny mi do służ by i roz wi ja ją w si le swych po moc -
ni ków (17). Ro zu mie ją, że praw da i jej duch, któ re ofe ru ją tym go -
to wym za pła cić od po wied nią ce nę, są cen ne; Bi blia nie prze sta je
udzie lać im świa tła w okre sie no cy grze chu i błę du (18). Swą usłu -
gą sta ran nie roz wi ja ją dla in nych ła ski ja ko sym bo licz ne odzie nie
(19). Słu żą utra cju szom ko ron, Mło do cia nym God nym oraz Ma -
lucz kie mu Stad ku (20). Nie oba wia ją się cza su uci sku ja ko cze goś
złe go dla swych sym bo licz nych dzie ci i sług, po nie waż są odzia -
ni w spra wie dli wość Chry stu sa, do stęp ną przez Je go śmierć (21).
Spra wia ją, że Bi blia i hi sto ria Ko ścio ła udzie la ją im łask; są okry ci
spra wie dli wo ścią Chry stu sa i kró lew ski mi wła dza mi (22). Bóg jest
sław ny wśród wszyst kich zaj mu ją cych Je go miej sce ja ko głów ny
spo śród przy wód ców praw dy i jej du cha (23). By li mat ką no wych
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stwo rzeń, któ re by ły go to we za pła cić od po wied nią ce nę – po -
świę ce nie – i przy go to wa li spo sob no ści służ by dla tych, któ rzy
chcie li je uzy skać (24). Tu taj cha rak ter i urząd są sil ne i peł ne
chwa ły, a przed ni mi naj bar dziej bło go sła wio ne per spek ty wy
(25). Opo wia da ją praw dę, a ich na uka mi jest praw da o ła sce (26).
Są wier ni w spra wo wa niu swych urzę dów wo bec du cho wych
dzie ci i po moc ni ków i nie przy własz cza ją so bie ni cze go, cze go nie
zdo by ła ich wier na pra co wi tość (27). Ci, dla któ rych są mat ką,
sta ją na prze dzie sła wiąc ich; szcze gól nie sła wi ich Bóg, ich sym -
bo licz ny mąż (28). Licz nym oczysz czo nym gru pom Wiel kiej Kom -
pa nii i Mło do cia nych God nych bę dzie się wio dło w służ bie, lecz
sym bo licz na żo na Je ho wy prze wyż sza ich wszyst kich (29). Ła ska
świa ta jest zwod ni cza, a pięk no fi zycz ne – bez owoc ne, lecz słu dzy
Bo ga w przy mie rzu są Je go sym bo licz ną żo ną i otrzy ma ją po -
chwa łę ja ko czczą cy Go (30). Otrzy ma ją wiel ką na gro dę za swą
służ bę dla Nie go i tych na le żą cych do Nie go i bę dą wy sła wia ni pu -
blicz nie przed wszyst ki mi anio ła mi i ludź mi (31).
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DO DA TEK II

KSIĘ GA KA ZNO DZIEI SA LO MO NA

KSIĘ GA Ka zno dziei Sa lo mo na zo sta ła spi sa na przez kró la Sa -
lo mo na (1:1,12) z Bo skie go na tchnie nia. Więk szość z bar dzo

licz nych pism Sa lo mo na (1 Król. 4:32,33) nie by ła na tchnio na.
Pod na tchnie niem na pi sał jed nak co naj mniej Ps. 72 i 127 i być
mo że kil ka in nych, bę dą cych ano ni mo wy mi (na głów ki tych
dwóch Psal mów w każ dym przy pad ku po win ny brzmieć:
[Psalm] Sa lo mo na lub Sa lo mo no wy, jak moż na za uwa żyć
na przy kład w prze kła dach A.R.V., Ro ther ha ma, Youn ga itd.,
a nie dla Sa lo mo na, jak w A.V. [B.G. od da je to rów nie błęd nie ja -
ko Sa lo mo no wi, na to miast in ne pol skie prze kła dy tłu ma czą to po -
praw nie ja ko Sa lo mo no wy – przy pis tł.]), znacz ną część Przy po wie -
ści oraz ca łą Księ gę Ka zno dziei i Pie śni. Są do sta tecz ne po wo dy,
by są dzić, iż bar dzo praw do po dob ne jest, że Sa lo mon jest au to -
rem księ gi Ijo ba. W obec nym roz wa ża niu pra gnie my po dać krót -
ką pa ra fra zę Księ gi Ka zno dziei. Tak jak w przy pad ku Tre nów Je -
re mia sza, nie cy tu jąc słów, na któ rych opar te są pa ra fra zy,
przy koń cu każ dej z nich bę dzie my je dy nie po da wać nu mer sto -
sow ne go wer se tu. Pi sząc tę księ gę, Sa lo mon wy da je się re pre zen -
to wać Sta ro żyt nych God nych, a je go my śli tam za war te – my śli
Sta ro żyt nych God nych, roz my śla ją cych nad mar no ścią do świad -
czeń ich wła snych oraz in nych pod prze kleń stwem, a tak że
nad po wo dem do zwo le nia na nie. Dla te go Księ ga ta nie udzie la
peł nej od po wie dzi na py ta nie, dla cze go ta kie do świad cze nia
mar no ści pod prze kleń stwem zo sta ły do zwo lo ne, lecz je dy nie ta -
kiej od po wie dzi, ja ką zna li Sta ro żyt ni God ni. Nie któ rzy z nich, jak
Moj żesz w Ps. 90 i Asaf w Ps. 76:11, pod na tchnie niem pi sa li, dla -
cze go zło zo sta ło do zwo lo ne, lecz nie ro zu mie li do kład nie te go,
o czym pi sa li. Do pie ro w Wie ku Ewan ge lii, tzn. w je go Żni wie,
zro zu mia na zo sta ła peł na od po wiedź na to py ta nie. Jak wi dzi my
z Kaz. 12:13,14, Sta ro żyt ni God ni ro zu mie li jed nak ten przed -



miot na ty le, by wi dzieć, że do świad cze nia czło wie ka w wa run -
kach klą twy mia ły go na uczyć mar no ści ziem skich rze czy i za jęć
pod prze kleń stwem, z cze go miał na uczyć się on czci dla Bo ga
i prze strze ga nia Je go przy ka zań – lek cji, któ ra do ty czy wszyst kich
lu dzi (Ro ther ham). Za pro po no wa no na stę pu ją cy po dział tej Księ -
gi: I – te mat (1:1-3); II – po twier dze nie te ma tu (1:4-3:22); III – roz -
wi nię cie te ma tu wo kół my śli do ty czą cych ele men tów klą twy
(4:1-10:20); IV – lek cje, ja kie moż na wy cią gnąć z tych roz wa żań
(11:1-12:14). Po tych uwa gach wstęp nych przej dzie my obec nie
do na sze go wy ja śnie nia.

Sło wa tej Księ gi to na uki Sta ro żyt nych God nych, któ rzy
by li wy ko naw ca mi Bo skich spraw Sta re go Te sta men tu (1).
Jed nym z głów nych te ma tów ich ka zań by ło do świad cza nie
cał ko wi tej mar no ści wszel kich ziem skich rze czy, trak to wa -
nych ja ko ta kie pod prze kleń stwem (2). Z punk tu wi dze nia
Sta ro żyt nych God nych, ja ką ko rzyść ma czło wiek przy koń cu
ży cia ze swo jej pra cy pod prze kleń stwem (3)? Prze mi ja nie
każ de go po ko le nia prze ciw sta wia li trwa ło ści li te ral nej zie mi
(4). Uwa ża li, iż słoń ce sta le bie gnie swą dro gą (5), że wia try
ma ją swe okrę gi (6) i że wo da na swo jej dro dze przy bie ra po -
stać pa ry, chmur i desz czu, co z ko lei da je po czą tek źró dłom,
stru my kom, rze kom, je zio rom i oce anom, a na stęp nie po wta -
rza te pro ce sy w nie koń czą cym się cią gu (7). Roz my śla li
nad nie moż li wym do wy po wie dze nia ogro mem pra cy, a tak -
że nad nie wy dol no ścią wzro ku i słu chu (8), nad sta łym po wta -
rza niem się ist nie ją cych rze czy i czyn no ści oraz nad bra kiem
no wych sił w na tu rze (9,10); nad fak tem, iż nikt nie pa mię ta
rze czy, któ re mia ły miej sce przed nim, ja ko tych, któ rych sam
do świad czył, ani nie mo że przy po mnieć so bie te go, co sta nie
się po nim (11). Sta ro żyt ni God ni, ja ko wy ko naw cy Bo skich
dzieł Sta re go Te sta men tu wo bec lu du Bo że go (12), lu bo wa li się
w ba da niu wie dzy na tej zie mi, lecz stwier dza li, iż jest to
żmud ne za ję cie (13). Wszel kie ich roz my śla nia pro wa dzi ły
do wnio sku o ich bez owoc no ści i nie za do wa la ją cym sta nie
dla umy słu (14), o nie moż li wo ści zre for mo wa nia de pra wa cji
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czło wie ka i o nie zli czo nej ilo ści bra ków (15). Gdy w na stę pu -
ją cych po so bie po ko le niach za sta na wia li się nad wła snym
sta nem, do strze gli na le żą ce do nich bo gac two przy wi le ju wie -
dzy ja ko prze wyż sza ją ce to po sia da ne przez ich po przed ni -
ków, a tak że wiel kość ich prze żyć ser ca w związ ku z Bo skim
Sło wem (16). By li bar dzo skłon ni do wła ści wej oce ny spraw
praw dy, prze są dów i błę du; do szli też do wnio sku, że ta kie za -
bie gi pro wa dzą do licz nych trud no ści umy sło wych (17), po -
nie waż prze ko na li się, że z po wo du prze kleń stwa w znacz nej
ilo ści praw dy tkwi też du ży smu tek i że ten, kto po sze rza swe
zro zu mie nie klą twy bez świa tła No we go Te sta men tu, znacz -
nie po więk sza zmar twie nie (18).

Roz dział 2 do star cza ko lej nych do wo dów na ten te mat. Po -
zwa la li oni so bie na od da wa nie się ra do ści i przy jem no ściom,
by prze ko nać się, czy one ich za do wo lą, lecz stwier dzi li, iż klą -
twa uczy ni ła je mar no ścią (2:1). Do szli do wnio sku, że klą twa
uczy ni ła śmiech wy ra zem nie zrów no wa żo ne go umy słu i że
ziem ska ra dość nie da je żad nej ko rzy ści (2). Pró bo wa li mie szać
hau sty ra do ści z po szu ki wa niem praw dy oraz do głęb nie zba -
dać prze są dy, by do wie dzieć się, co nie sie ko rzyść ludz ko ści,
by w ten spo sób czy nić po ży tecz ne rze czy w ży ciu (3). Zaj mo -
wa li się wiel ki mi przed się wzię cia mi, jak wzno sze nie do mów,
sa dze nie win nic (4), ogro dów i sa dów z licz ny mi owo co wy mi
drze wa mi (5), two rzy li zbior ni ki wod ne do na wil ża nia ich
wzro stu (6), na by wa li słu żą cych z męż czyzn i ko biet, mie li
dzie ci, licz ne sta da i trzo dy w licz bie prze wyż sza ją cej sta da
tych, któ rzy by li za rząd ca mi przed ni mi (7). W du żej mie rze
po sie dli Bo skie praw dy, a na wet skar by re li gij nych przed sta -
wi cie li i ich sfe ry dzia łal no ści, wraz z re li gij ny mi brać mi i sio -
stra mi, któ rzy ogła sza li Sło wo Pa na, oraz szcze gól ny mi i in ny -
mi po moc ni ka mi (8). W ten spo sób Sta ro żyt ni God ni sta li się
wiel ki mi i prze ści gnę li wszyst kich in nych, któ rzy peł ni li funk -
cje wy ko naw cze; nie stra ci li też praw dy udzie lo nej im przez
Bo ga (9). Nie od ma wia li so bie żad nej po żą da nej wie dzy czy
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ra do ści, któ re by ły na gro dą ich pra cy, więc cie szy li się z ta kich
wy sił ków (10). Gdy jed nak za sta na wia li się nad efek tem swych
za bie gów, oka zał się on mar no ścią, utra pie niem i bez po żyt -
ku (11). Na stęp nie zwró ci li uwa gę na praw dę, prze są dy i błąd.
Cóż in ne go mo że czy nić ten, kto idzie śla da mi wcze śniej szych
Sta ro żyt nych God nych, jak tyl ko z za sa dy ro bić to sa mo co oni
(12)? Ta ka ana li za prze ko na ła ich, że praw da prze wyż sza błąd,
tak jak świa tłość da le ko lep sza jest od ciem no ści (13). Wie dza
czło wie ka w praw dzie tkwi w je go umy śle, a błą dzi ciel cho dzi
w błę dach; mi mo to oby dwu spo ty ka to sa mo – śmierć (14).
Stąd zro zu mie li, iż jest to rzecz wspól na dla oby dwu; za sta na -
wia li się też, dla cze go by li mą drzej si od błą dzi cie li. W wy ni ku
te go zro zu mie li mar ność swej na tu ral nej dro gi (15). Ogół lu -
dzi po kil ku na stęp nych po ko le niach za po mi na o oby dwóch,
po nie waż w kil ku przy szłych po ko le niach za po mi na się o te -
raź niej szo ści. Za rów no czło wiek praw dy, jak i błą dzi ciel z cza -
sów przed Wie kiem Ewan ge lii tak sa mo umie ra li pod prze -
kleń stwem (16).

Sta ro żyt ni God ni by li zmę cze ni te raź niej szym ży ciem, a to
z po wo du nio są cych roz cza ro wa nie tru dów, peł nych mar no -
ści i utra pie nia du cha (17). Obrzy dły im na wet ich świec kie za -
ję cia i osią gnię cia, po nie waż mu sie li je po zo sta wić swym na -
stęp com (18). Nikt nie wie, czy ta ki na stęp ca bę dzie ce nił praw -
dę czy błąd; po nad to bę dzie on dzia łał ja ko wy ko naw ca
nad wszyst ki mi po sia dło ścia mi i ko rzy ścia mi Sta ro żyt nych
God nych, po zy ska ny mi in dy wi du al nie, oraz nad ich zdo by cza -
mi osią gnię ty mi w po szu ki wa niu praw dy. Roz wa ża nia ta kie
oczy wi ście oka za ły, iż tru dy te by ły bez owoc ne (19). Dla te go
Sta ro żyt ni God ni tra ci li na dzie ję po wo dze nia w ziem skich
przed się wzię ciach te go ży cia (20). Za iste smut ną by ła myśl dla
ko goś, kto w ziem skich rze czach po świę cił się na rzecz praw -
dy, wie dzy i spra wie dli wo ści, iż to, co zdo był, po zo sta wi ja ko
dzie dzic two ko muś, kto nie dba o praw dę i nic nie czy ni
na rzecz praw dy, wie dzy i spra wie dli wo ści. Sta ro żyt ny God -
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ny z pew no ścią mu siał uwa żać ta ki re zul tat swych za bie gów
za mar ność i utra pie nie du cha (21). Z uwa gi na ta ki ko niec, ja -
ki po ży tek mo że on mieć ze swo jej cięż kiej pra cy i tro ski ser -
ca, prze ży wa nej z te go po wo du w tym ży ciu (22), gdyż przez
wszyst kie dni ta kiej pra cy to wa rzy szy mu smu tek i cięż ki trud,
któ ry nie po zwa la je go ser cu za snąć no cą? Tak że i to z pew no -
ścią jest mar no ścią (23). Naj lep sze, co Sta ro żyt ny God ny mógł
w tym sta nie klą twy uzy skać, to cie szyć się ziem ski mi bło go sła -
wień stwa mi – je dze niem, na po jem, ubio ra mi i schro nie niem ja -
ko efek ta mi swej pra cy. Uzna wa li to oni za wo lę Bo ga wo bec
nich, gdyż ich obiet ni ce by ły ziem ski mi bło go sła wień stwa mi
(24), ja ko że pod prze kleń stwem nikt nie mógł tak cie szyć się
bło go sła wień stwa mi ży cia jak oni, któ rzy po mi mo klą twy by -
li od bior ca mi ziem skich bło go sła wieństw przy mie rza (25). Bóg
udzie lał bo wiem Sta ro żyt nym God nym, ja ko spra wie dli wym
lu dziom, naj lep szych rze czy moż li wych w wa run kach prze -
kleń stwa – praw dy, ro zu mu i ra do ści; lecz w sto sun ku do po -
gan i Ży dów nie wier nych przy mie rzu Bóg w co raz więk szym
stop niu do zwa lał na efek ty klą twy, by tak pra co wa li, aby to, co
ze bra li, Bóg mógł dać Sta ro żyt nym God nym ja ko tym, któ rzy
by li do bry mi przed Nim. Ta ki re zul tat był oczy wi ście szko dli -
wą mar no ścią i go ni twą za wia trem (26).

Roz dział 3 na dal uza sad nia te mat oma wia ny w Księ dze
Ka zno dziei. Wszyst kie ro dza je do świad czeń na prze mian sta -
ją się udzia łem lu dzi pod prze kleń stwem, wła ści wym cza sie dla
wszel kich kon tra sto wych ziem skich do świad czeń (3:1): ro dze -
nie i umie ra nie, sa dze nie i żę cie (2), za bi ja nie i le cze nie, nisz -
cze nie i bu do wa nie (3), płacz i ra dość, smu tek z po wo du śmier -
ci bli skie go i ra dość z po myśl no ści (4), wy rzu ca nie ka mie ni
z po la i zbie ra nie ka mie ni dla po ży tecz nych ce lów, wy ra ża nie
uczuć i ich tłu mie nie (5), zy ski i stra ty, oszczę dza nie i wy da wa -
nie (6), roz dzie ra nie i zszy wa nie, mil cze nie i mó wie nie (7), mi -
ło wa nie do bra i nie na wi dze nie zła oraz tych nie od wra cal nie
tkwią cych w złem, woj na oraz two rze nie i utrzy my wa nie po -
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ko ju (8). Kon tra sty te wy ka zu ją mar ność ziem skich rze czy
pod prze kleń stwem dla te go, kto ich do świad cza (9). Sta ro -
żyt ni God ni roz my śla li nad klą twą, ja ką Bóg na ło żył na czło -
wie ka (10). Na po cząt ku Bóg uczy nił wszyst kie rze czy do bry -
mi i pięk ny mi oraz udzie lił czło wie ko wi zdol no ści po zna nia
w swym ser cu, bez cze go nie mo że on po znać Bo skie go dzie -
ła od po cząt ku do koń ca (Ro ther ham, 11). Wie dzie li, że w ziem -
skich rze czach nie ma dla nich żad ne go szczę ścia oprócz ra do -
ści czy nie nia do brze w tym ży ciu (12), a tak że, że każ dy z nich
po wi nien uży wać do brych ziem skich rze czy dla swej ko rzy ści
i cie szyć się efek tem swej pra cy ja ko da ra mi od Bo ga, po mi mo
klą twy (13). Wie dzie li też, że Bo skie dzie ła są trwa łe i że nic nie
mo że być na sta łe do nich do da ne czy od nich od ję te przez Sta -
ro żyt nych God nych; te do bre rze czy Bóg czy ni po to, by mo -
gli Go czcić (14). Prze szłe rze czy stwo rzo ne przez Bo ga bę dą
trwać na dal, a co kol wiek stwo rzy no we go, by ło już w Je go
umy śle od sa me go po cząt ku; Bóg wy ma ga roz li cze nia z czy -
nów prze szło ści (15). Wi dzie li, iż sę dzio wie nie spra wie dli wie
są dzą i że tam, gdzie po win na być spra wie dli wość, pa nu je
nie spra wie dli wość (16). Ich roz my śla nia do pro wa dzi ły ich
do wnio sku, że Bóg bę dzie są dził spra wie dli wych i nie zboż -
nych, po nie waż prze zna czył czas na każ dą rzecz, a za tem
i na są dze nie (17). Po nad to do szli do wnio sku, że je śli cho dzi
o spo sób ist nie nia czło wie ka, pra gnę li by, by On ob ja wił im, iż
są jak zwie rzę ta, a nie mie szan ką du cha i zwie rzę cia (18), po -
nie waż ta sa ma rzecz spo ty ka czło wie ka i zwie rzę – tak sa mo
umie ra ją, po nie waż po sia da ją tę sa mą za sa dę ży cia; dla te go
czło wiek nie jest wyż szy od zwie rzę cia w spo so bie ist nie nia,
choć lu dzie z po wo du sza ta na w to nie uwie rzy li. Po twier dza
to ni cość ży cia pod prze kleń stwem (19), gdyż wszy scy idą
do te go sa me go sta nu – sta nu śmier ci, po nie waż wszyst kie
zwie rzę ta po wsta ją z pro chu i po wra ca ją do pro chu (20). Sta -
ro żyt ni God ni kwe stio no wa li pierw sze kłam stwo sza ta -
na (1 Moj. 3:4,5), któ re mu wie rzą nie mal wszy scy i zgod nie
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z któ rym w chwi li śmier ci czło wiek, lecz nie zwie rzę, zmie nia
swój stan ist nie nia i sta je się du chem, ży jąc da lej w sta nie bło -
go ści lub mąk. Żą da ją do wo du na po twier dze nie fak tu, że ży -
cie czło wie ka na le ży do te go ro dza ju, któ ry idzie do gó ry, by
żyć da lej, i że ży cie zwie rzę cia na le ży do te go, któ ry zstę pu je
w dół i prze mi ja (21). Do cho dzą za tem do wnio sku, że naj lep -
szą rze czą dla Sta ro żyt ne go God ne go jest czy nie nie te go, co
przy nie sie mu ra dość ja ko je go ziem ski dział, gdyż nikt nie mo -
że ob ja wić mu, ja kie bę dą wa run ki po je go śmier ci (22).

Roz dział 4 za czy na roz wi jać te mat już po twier dzo ny ja ko
praw dzi wy. Sta ro żyt ni God ni za sta na wia li się nad uci skiem wy -
stę pu ją cym na zie mi oraz pła czem utra pio nych, któ rzy nie znaj -
du ją po cie sze nia; wi dzie li, że wła dza znaj du je się w rę kach cie -
mięz ców, a uci ska ni nie do zna ją żad ne go po cie sze nia (4:1), co
skło ni ło ich do wnio sku, iż le piej jest umar łym niż ży wym (2). Są
oni w lep szej sy tu acji niż ci jesz cze nie na ro dze ni, któ rzy ja ko ta -
cy do pie ro ma ją do świad czyć zła na zie mi (3). Na stęp nie roz my -
śla li nad tru dem i spra wie dli wy mi uczyn ka mi lu dzi, któ rych po -
wo dze nie sta ło się obiek tem za zdro ści ich bliź nich; stan ten oka -
zu je się być ko lej ną mar ną i nie po ko ją cą umysł rze czą (4). Błą dzi -
ciel przez le ni stwo po że ra sam sie bie (5). Le piej jest mieć ma ło
i spo koj ny umysł niż du żo w tru dzie i nie po ko ju umy słu (6). Po -
tem zno wu za ję li się ana li zą in ne go te ma tu (7). Na wet sa mot ny
czło wiek nie po sia da ją cy sy na czy bra ta, któ ry po mi mo swej sa -
mot no ści sta le się tru dzi, nie za do wo lo ny z efek tów swej pra cy,
py ta sie bie, dla ko go się tru dzi, nie cią gnąc z te go żad nych ko rzy -
ści. Jest to z pew no ścią da rem na i nie po ko ją ca umysł spra wa
(8). Le piej mieć to wa rzy stwo niż być sa mot nym, po nie waż wte -
dy dzię ki wspól nej pra cy zdo by wa się wię cej niż sa mot nie (9). Je -
śli jed ne mu coś się przy da rzy, dru gi po ma ga mu; lecz gdy coś
przy da rzy się sa mot ne mu, nie ma ni ko go do po mo cy (10). Tak -
że je śli dwóch jed no czy się w wy sił kach, za chę ca ją się wza jem -
nie, lecz sa mot ny nie ma ni ko go, kto mógł by go za chę cać (11).
W ra zie kon flik tu wróg mo że go po ko nać, lecz od cho dzi po ko -
na ny, gdy jest dwóch; a je śli trzech wal czy z jed nym, nie tak ła -
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two ich zwy cię żyć, chy ba że przy po mo cy ko goś wy jąt ko wo sil -
ne go i od waż ne go (12). Uczci wy i ro zum ny mło dzie niec lep szy
jest od głu pie go, upar te go i sta re go kró la (13), bo choć uwię zio -
ny, ten pierw szy mo że za stą pić te go dru gie go ja ko kró la, pod czas
gdy ten dru gi, choć uro dzo ny ja ko król, tra ci swe kró le stwo (14).
Za uwa ży li, iż wszy scy lu dzie sprzy ja ją do bre mu i mą dre mu
mło dzień co wi, któ ry ma zo stać na stęp nym kró lem po głu pim,
upar tym i sta rym kró lu (15). Ci wszy scy nie zli cze ni lu dzie wo le -
li je go, lecz ży ją cy póź niej, nie bę dą mu sprzy jać, co jest mar no -
ścią i przy krym sta nem (16). Na po mnie nie z wer se tu 17 naj wy -
raź niej su ge ru je, iż mó wią lu dzie z cza sów Sta re go Te sta men tu
i że mó wi się do nich; ca ła treść tej księ gi wska zu je, że mó wią cy
przed sta wia Sta ro żyt nych God nych, któ rzy na po mi na li swych
słu cha czy, by zwra ca li uwa gę na swe po stę po wa nie w do mu
Bo żym, czy to w for mie przy byt ku, czy świą ty ni, na po mi na jąc
ich, by by li skłon niej si do ucze nia się niż bez myśl ne go mó wie -
nia o złu i głup stwach ja ko rze ko mej służ bie (17). 

Ten sam te mat jest na dal roz wi ja ny w roz dzia le 5, a na wet
aż do koń ca roz dzia łu 10. Od ra dza li prze ja wia nie skłon no ści
do szyb kiej i lek ko myśl nej mo wy w spra wach Bo skich, po nie -
waż Bóg jest wiel ki, a czło wiek ma ły, i dla te go je go sło wa win -
ny być nie licz ne (1). Jak nie kon tro lo wa ny sen po cho dzą cy
od dłu gich roz my ślań nad in te re sa mi, tak ubra ne w sło wa my -
śli głup ca skła da ją się z nad mia ru słów (2). Ra dzi li, by do kład -
nie wy peł niać zło żo ne Bo gu ślu by, po nie waż ci, któ rzy ich nie
do trzy mu ją, to głup cy, a ta cy Bo gu się nie po do ba ją; dla te go ślu -
by win ny być do trzy my wa ne (3); le piej jest nie skła dać ślu bu,
niż go nie wy peł nić (4). Ostrze ga li przed grze sze niem sło wem
i oskar ża niem Bo skie go po słań ca o błąd, po nie waż roz gnie wa
to Bo ga i po bu dzi do znisz cze nia dzieł ta kiej jed nost ki (5); ta kie
rze czy bo wiem bio rą się z wie lu wy obra żeń i słów – sa mych
próż no ści; lecz le kar stwem jest czcze nie Bo ga (6). Ra dzi li, by lu -
dzie nie dzi wi li się dep ta niu ubo gich i po waż nym wy pa cze -
niom praw dy i spra wie dli wo ści w pań stwie, gdyż Naj wyż szy
Bóg wi dzi to ja ko Ten znaj du ją cy się wy żej niż czy nią cy zło (7).
Bóg dał zie mię dla ko rzy ści wszyst kich, i na wet król z niej ko -
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rzy sta (8). Mi łość do pie nię dzy ni gdy nie za do wa la ich po sia da -
cza, a mi łość bo gac twa nie za do wa la te go, kto je zdo by wa, po -
nie waż ta kie am bi cje są mar no ścią (9). Więk sze bło go sła wień -
stwa po mna ża ją tych, któ rzy z nich ko rzy sta ją, i w koń cu ja ka
ko rzyść po zo sta je tym, któ rzy je zdo by li, prócz tej, że je wi dzie -
li (10)? Pod czas gdy cięż ko pra cu ją cy, któ ry zjadł mniej lub
wię cej, cie szy się słod kim snem, nad miar bo gactw prze szka dza
w śnie (11). Sta ro żyt ni God ni do strze ga li i in ne po waż ne zło
wśród lu dzi: bo gac twa gro ma dzo ne przez ko goś dla swej wła -
snej szko dy (12); ta kie bo gac twa prze mi ja ją i nie zo sta je nic, na -
wet je śli ma sy na (13); po nie waż tak jak on na ro dził się z ni -
czym, tak i z ni czym odej dzie z te go świa ta, nie bio rąc ze so bą
żad nej prze no śnej ko rzy ści ze swe go tru du (14) – jest to z pew -
no ścią wiel kim złem we wszyst kich rze czach odejść ta kim, ja -
kim się przy szło, bez ja kiej kol wiek ko rzy ści z da rem ne go tru -
du (15); za wsze spo ży wa on bo wiem po si łek w błę dzie, wiel kim
smut ku, nie za do wo le niu i sła bym zdro wiu (16). Dla kon tra stu
Sta ro żyt ni God ni wi dzie li ko goś, ko mu za wsze po wo dzi ło się
pod wzglę dem żyw no ści, na po ju i ra do ści w po myśl nej pra cy
ja ko da rze od Bo ga (17,18). Na wet je śli to nie wie le, po wi nien pa -
mię tać o swych do świad cze niach ja ko ze sła nych od Bo ga w ra -
do ści ser ca (19).

Sta ro żyt ni God ni za uwa ży li jesz cze in ne zło po wszech ne
wśród lu dzi (6:1): Bóg udzie la czło wie ko wi po sia dło ści, bo -
gactw i sła wy, lecz nie je mu, a ob ce mu da je moż li wo ści cie sze -
nia się ni mi, co z pew no ścią jest nie ko rzyst nym i złym sta nem
(2). Choć by czło wiek miał 100 dzie ci i dłu gie ży cie, to je śli nie jest
za do wo lo ny ze swych bło go sła wieństw i nie ma na wet po grze -
bu, Sta ro żyt ni God ni uwa ża li to za gor szą sy tu ację od po ro nio -
ne go pło du (3), bo choć przy był na próż no i od szedł w ciem no -
ści, a je go pa mięć zga sła (4), nie wi dział też świa tła ani nie zdo -
był żad nej wie dzy, to jed nak do stą pił więk sze go po ko ju niż ten
pierw szy (5). Choć by ten pierw szy żył 2000 lat, to jed nak nie za -
znał praw dzi we go szczę ścia, po nie waż w chwi li śmier ci wszy -
scy wcho dzą do te go sa me go sta nu (6). Ca ły trud czło wie ka
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skie ro wa ny jest na za cho wa nie sie bie, a mi mo to nie mo że on
w peł ni za spo ko ić swych pra gnień (7), gdyż w śmier ci mę drzec
jest nie więk szy od głup ca, a bied ny, któ ry na uczył się po stę po -
wać z moż nym, nie gor szy jest od nie go (8). Le piej jest ob ser wo -
wać zło, niż kie ro wać swe pra gnie nia na nie, co jest mar no ścią
i utra pie niem du cha (9). Bez wzglę du na imię da ne ko muś,
od daw na jest wia do me, że jest on czło wie kiem i nie mo że po -
ko nać sil niej sze go od sie bie (10). Sko ro jest wie le rze czy, któ re
skła da ją się na jesz cze więk szą mar ność, ja ką ko rzyść moż -
na z nich mieć pod prze kleń stwem (11); kto bo wiem pod prze -
kleń stwem na praw dę wie, co jest dla nie go naj lep sze, sko ro
swe bez owoc ne ży cie spę dza ja ko coś nie zna czą ce go? Kto mo -
że prze wi dzieć, co sta nie się po je go śmier ci (12)?

Roz dział 7 w dal szym cią gu roz wi ja te mat przed sta wio ny
w 1:1-3. Sta ro żyt ni God ni uwa ża li do bry cha rak ter za lep szy
od wy bor nej ma ści do brej ja ko ści, a z po wo du prze kleń stwa
– dzień śmier ci za lep szy od dnia na ro dze nia (7:1). Są dzi li, że le -
piej od wie dzać pła czą cych niż miej sca we se la, po nie waż koń -
cem czło wie ka jest śmierć, a ży ją cy po win ni na uczyć się z te go
po ży tecz nych lek cji. W wa run kach klą twy smu tek jest ko rzyst -
niej szy niż ra dość, po nie waż zmięk cza twar de ser ca, od wo -
dząc je od grze chu ku spra wie dli wo ści (3). Dla te go mą drzy
wo lą prze by wać z pła czą cy mi, pod czas gdy głup cy wo lą ra dość
(4). Le piej jest słu chać kar ce nia mą drych niż pie śni głup ca (5),
gdyż śmiech głup ca jest de struk tyw ny, jak pa le nie cier ni w pie -
cu – mar no ścią (6). Ucisk pro wa dzi my ślą ce go czło wie ka do sza -
leń stwa, a ła pów ka nisz czy cha rak ter przyj mu ją ce go (7). Efekt
przed się wzię cia lep szy jest od je go po cząt ku, tak jak cier pli wość
jest lep sza od py chy (8). Lu dzie po win ni uni kać po ryw czo ści,
po nie waż jest ona ce chą głup ców (9). Nie na le ży py tać, dla cze -
go prze szłość lep sza jest od te raź niej szo ści, gdyż py ta nie ta kie
nie mo że być mą dre (10). Do brze jest łą czyć mą drość z ko rzy -
sta niem z dzie dzic twa, po nie waż to przy no si ko rzyść w tym ży -
ciu (11). Za rów no mą drość, jak i bo gac two są pew ną ochro ną,
lecz wiel kim do bro dziej stwem wie dzy jest to, iż ro zu mie ona,
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że praw da udzie la ży cia tym, któ rzy ją po sia da ją (12). Sta ro żyt -
ni God ni ra dzi li, by mą drze roz my ślać o po stę po wa niu Bo ga, ja -
ko że nikt nie mo że zmie nić Je go za mia rów (13). Je śli ktoś prze -
ży wa po myśl ne dni, niech się cie szy; lecz je śli przyj dą dni nie -
szczę ścia, na le ży ro zu mieć, że Bóg two rzy te kon tra sty, by czło -
wiek do szedł do śmier ci, gdzie nie znaj dzie ni cze go (14). Sta ro -
żyt ni God ni w mar no ści te go ży cia wi dzie li wszyst kie ro dza je
do świad czeń – z jed nej stro ny spra wie dli wy czło wiek umie ra
za swą spra wie dli wość, a z dru giej nie zboż nik dłu go ży je
w swej nie spra wie dli wo ści (15). Ra dzi li, by prze sad nie nie dą -
żyć do spra wie dli wo ści gra ni czą cej z bra kiem mi ło sier dzia ani
do wie dzy gra ni czą cej z wy nio sło ścią, po nie waż każ de ta kie po -
stę po wa nie pro wa dzi do zgu by (16). Choć czło wiek jest grzesz -
ny niech nie bę dzie prze sad nie zły ani głu pi, po nie waż każ da
z tych rze czy do pro wa dzi do przed wcze snej śmier ci (17). Do -
brze jest prak ty ko wać tę lek cję ja ko swą wła sną i nie za nie chać
jej, po nie waż ten, kto czci Bo ga, do zna po myśl no ści w tych do -
świad cze niach (18). Praw da czy ni mą dre go sil niej szym niż dzie -
się ciu si ła czy w mie ście (19), gdyż na zie mi nie ma bez grzesz -
ne go czło wie ka – czy nią ce go do bro i uni ka ją ce go grze chu (20).
Nie na le ży tak że przy wią zy wać zbyt niej wa gi do te go, co się
sły szy, bo ina czej moż na dojść do wnio sku, że słu ga źle mó wi
o nas (21), po nie waż su mie nie mó wi nam, że i my źle mó wi li -
śmy o in nych (22). Wszyst kie te rze czy Sta ro żyt ni God ni do -
świad czy li praw dą, po nie waż zde cy do wa ni by li po zo stać
w krę gu praw dy. Stwier dzi li jed nak, że wie le prawd by ło dla
nich trud ny mi do zro zu mie nia (23), po nie waż ich zro zu mie nie
nie by ło jesz cze na cza sie; nie by ło też zbyt głę bo kie i prze kra -
cza ło ich zdol no ści (1 Pio tra 1:10-12) po strze ga nia (24). Nie -
mniej jed nak od da wa li się ba da niu praw dy, lo gi ki oraz zła wy -
ni ka ją ce go z błę du, któ rym jest błą dze nie i brak du cha zdro we -
go roz sąd ku (25). Za uwa ży li, że zwod ni cza, knu ją ca in try gi,
agre syw na ko bie ta jest gor sza do znie sie nia niż śmierć. Uciek -
nie od niej każ dy chcą cy po do bać się Bo gu, lecz nie zboż nik
sta nie się jej ofia rą (26). W swych dro bia zgo wych roz my śla -
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niach nad cha rak te rem czło wie ka (27), przy szcze rym pra gnie -
niu ser ca, Sta ro żyt ni God ni stwier dzi li, że w ty siącu lu dzi jest
je den męż czy zna god ny za ufa nia, ale ani jed na ko bie ta (28). We
wszyst kich swych ana li zach do szli do wnio sku, że po cząt ko wo
Bóg stwo rzył czło wie ka do brym, lecz je go de pra wa cja do pro -
wa dzi ła do wie lu złych rze czy (29).

W roz dzia le 8 Sta ro żyt ni God ni na dal roz wi ja ją te mat tej
księ gi. Roz po czy na ją do cho dze nie do te go, kto jest czło wie -
kiem ro zum nym i kto jest praw dzi wym na uczy cie lem. Za -
uwa ży li, iż praw da oświe ca twarz, lecz har dość twa rzy znie -
kształ ca czło wie ka (7:30; 8:1). Za le ca li po słu szeń stwo na ka -
zom rzą dzą cych z uwa gi na przy się gę da ną im przez Bo ga (2),
by lek ko myśl nie nie od cho dzi li od ich ob li cza ani nie upie ra -
li się przy złym zda niu, po nie waż jest on au to kra tą (3), je go
sło wo jest po tęż ne, a nikt nie mo że kwe stio no wać je go po stę -
po wa nia (4). Kto jest po słusz ny je go roz ka zom, nie do zna je
w wy ni ku te go żad ne go zła; a ser ce czło wie ka praw dy bę -
dzie strzec cza su i przy ka zań (5), po nie waż na wszyst ko jest
czas i na uka, czło wiek się bar dzo o coś trosz czy (6), gdyż nie
jest on pe wien, co i kie dy ma się stać (7). Ża den czło wiek nie
ma wła dzy nad ży ciem, by je za trzy mać, zwłasz cza w chwi li
swej śmier ci, od któ rej nie ma uciecz ki, a przede wszyst kim nie
wy zwo li go od niej zło, któ re po peł nia (8). Wszyst ko to wi dzie -
li Sta ro żyt ni God ni i zba da li każ dy ro dzaj ziem skiej ak tyw no -
ści, za uwa ża jąc, że nie kie dy je den pa nu je nad dru gim dla
wła snej szko dy (9). Mię dzy in ny mi wi dzie li po grzeb zło śni ka,
któ ry przy cho dził i od cho dził ze świę tych miejsc; ci, któ rzy tak
czy ni li, znik nę li z pa mię ci lu dzi, co jest mar no ścią (10). Wi dząc,
iż nie ma na tych mia sto we go wy ko na nia wy ro ku wo bec zła,
wie lu po sta na wia czy nić zło (11). Choć grzesz nik sto ra zy czy -
ni zło i dłu go ży je, Sta ro żyt ni God ni by li prze ko na ni, iż bło go -
sła wień stwa spły ną na po boż nych – tych, któ rzy czczą Bo ga
(12); nik czem nik nie bę dzie bło go sła wio ny ani nie przy bę dzie
mu dni ży cia, któ re jest prze mi ja ją ce, nie istot ne – dla te go, że
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nie czci Bo ga (13). Jest jesz cze in na mar ność pod prze kleń -
stwem: spra wie dli wi do zna ją te go, co na le ży się złym, a źli te -
go, co jest wła ści we dla spra wie dli wych. Tak że i to Sta ro żyt -
ni God ni uwa ża li za bez u ży tecz ne (14). Po tem do szli do wnio -
sku, że po żą da ną rze czą jest za ba wa, ja ko że tym cza sem
za naj lep szą rzecz uzna li uczto wa nie, pi cie i szczę ście, gdyż
rze czy te są za pła tą za trud w tym ży ciu da nym im przez Bo -
ga na zie mi (15). Gdy Sta ro żyt ni God ni zde cy do wa li się po -
znać praw dę i zro zu mieć spra wy dzie ją ce się na tej zie mi,
dro gę, któ ra nie po zwa la ła im za mknąć oczu w dzień i w no -
cy (16), wte dy roz my śla li nad ca łym ob ja wio nym pla nem Bo -
ga i do wie dzie li się z nie go, że nie moż na by ło te go zro zu mieć
tu taj na zie mi; choć pil nie pró bo wa li dojść do te go, choć czło -
wiek praw dy to ba dał, jed nak ja ko Sta ro żyt ni God ni nie mo -
gli wte dy te go zro zu mieć (17).

Roz dział 9 w dal szym cią gu po głę bia te mat przed sta wio ny
w 1:1-3. Sta ro żyt ni God ni zba da li wszyst kie po wyż sze kwe stie,
by je wy ja śnić: to że za rów no spra wie dli wi i pil ni w po zna wa -
niu praw dy, jak i ich dzie ła po zo sta ją w Bo skiej mo cy, po nie -
waż nikt nie jest w sta nie rze czy wi ście oce nić do brej lub złej
wo li – nikt, kto to zgłę bia (9:1). Z punk tu wi dze nia śmier ci
wszy scy są ta cy sa mi, jak ktoś in ny, gdyż wszyst kich cze ka
ten sam ko niec – śmierć: spra wie dli wych i nie zboż nych, do -
brych, czy stych i nie czy stych, ofia ru ją cych i nie ofia ru ją cych; co
do bre mu, to i grzesz ni ko wi; co po świę co ne mu, to i nie po świę -
co ne mu (2). Złem na zie mi jest to, że wszy scy mu szą umrzeć,
że ludz kie ser ce peł ne jest grze chu, że w cza sie ży cia w ser cu
jest brak zdro we go roz sąd ku, a po tem przy cho dzi śmierć (3).
Ci, któ rzy ży ją, ma ją na dzie ję, po nie waż na wet naj niż sze ży -
ją ce stwo rze nia są w lep szym sta nie niż naj po tęż niej si zmar li
(4), gdyż ży ją cy wie dzą przy naj mniej ty le, że ma ją umrzeć,
a mar twi po zba wie ni są wszel kiej wie dzy; ja ko mar twi nie ma -
ją też żad nej na gro dy, po nie waż pa mięć o nich po szła w za po -
mnie nie (5) – usta ła ich mi łość, nie na wiść i za zdrość; przez ca -
ły ten Wiek nie ma ją też oni dzia łu w ni czym, co dzie je się
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na zie mi, choć spi ry tyzm twier dzi coś prze ciw ne go (6). Sta ro -
żyt ni God ni ra dzą so bie na wza jem, by każ dy jadł w ra do ści i pił
z we so łym ser cem, gdyż Bóg wte dy w przy mie rzu przyj mo wał
ich czy ny do ko ny wa ne pod nim (7). Za chę ca ją się wza jem nie
do po sia da nia czy stych łask i zdol no ści oraz do pięk na w świę -
to ści (8); tak że do szczę śli we go prze ży cia z umi ło wa ny mi mał -
żon ka mi ca łe go swe go bez owoc ne go ży cia w cią gu wszyst -
kich je go dni, gdyż Bóg dał im je ja ko dział w tym ży ciu i tru -
dzie na zie mi (9). Dla te go pil nie z ca łą ener gią po win ni wy ko -
ny wać to, co ich moc znaj du je do re ali za cji, bo wiem w sta nie
śmier ci, do któ re go zdą ża ją, nie ma żad nej pra cy, ani pla no wa -
nia, ani zro zu mie nia, ani praw dy (10). Roz wa ża jąc da lej te rze -
czy, Sta ro żyt ni God ni za uwa ży li, że nie za wsze naj szyb si wy -
gry wa ją wy ści gi, naj sil niej si bi twy, nie za wsze naj mą drzej si
zdo by wa ją za pa sy, naj spryt niej si bo gac twa, a naj zręcz niej si
na gro dy, po nie waż chwi la i przy pa dek za ska ku je wszyst kich
(11). Czło wiek nie wie bo wiem, ja ki jest naj lep szy czas do dzia -
ła nia i od po czyn ku, gdyż jak ry by chwy ta ne są w sie ci, a pta -
ki w si dła, tak lu dzie są zdra dza ni w naj bar dziej nie od po wied -
nim cza sie, gdy nie szczę ście do pa da ich nie ocze ki wa nie i na -
gle (12). Ta ki oto za rys praw dy Sta ro żyt ni God ni wi dzie li
na zie mi, i wy dał im się wiel ki (13): gdy ma łe mia sto o nie wiel -
kiej licz bie wo jow ni ków by ło za wzię cie ob le ga ne przez wiel -
kie go wo dza, któ ry wzniósł prze ciw ko nie mu po tęż ne for ty fi -
ka cje (14), w mie ście tym po ja wił się bied ny, mą dry czło wiek,
któ ry swym mą drym pla nem ochro nił mia sto, a mi mo to przez
nie wdzięcz ność zo stał za po mnia ny (15). Na stęp nie Sta ro żyt ni
God ni zro zu mie li, że praw dzi wa mą drość prze wyż sza si łę fi -
zycz ną, choć umie jęt ność pla no wa nia te go bied ne go czło wie -
ka nie zo sta ła do ce nio na, a je go sło wa nie zo sta ły za cho wa ne
(16); w sa mot no ści bar dziej słu cha się słów roz trop nych niż
krzy ków ko goś wpły wo we go wśród głup ców (17), gdyż praw -
da moc niej sza jest niż woj na. Źli nisz czą do bro (18).

W roz dzia le 10 koń czy się roz wi ja nie te ma tu tej księ gi. Dla -
te go w roz dzia le tym Sta ro żyt ni God ni są po ka za ni ja ko ci,

686 D o d a t e k  I I



któ rzy do pro wa dzi li swe wy wo dy te go te ma tu do koń ca.
Stwier dzi li, że grzech spra wia, iż ła ski, ja kie Bóg roz wi ja
w Swym lu dzie, wy da ją brzyd ką woń i gni ją; ta ki sam efekt
wy wo łu je ma ły błąd w kimś sły ną cym z praw dy i za cno ści
(10:1). Uczu cia czło wie ka praw dy po zo sta ją pod je go peł ną
kon tro lą, na to miast błą dzi ciel nie pa nu je nad swo imi uczu cia -
mi (2). Błą dzi cie lo wi bra ku je praw dy w po stę po wa niu, lecz
są dzi, iż wszy scy in ni są w błę dzie (3). Je śli ktoś po pad nie
w nie ła skę rzą dzą ce go, po wi nien za cho wać po tul ność, gdyż
w ta kich wy pad kach ci chość da je po kój tym, któ rzy uczy ni li
wiel kie zło (4). Sta ro żyt ni God ni zna li i in ne złe do świad cze nie
na zie mi w sta nie klą twy – rzą dzą ce go po peł nia ją ce go wiel ki
błąd (5): wy no szą ce go wy so ko głup ca, a po ni ża ją ce go moc -
nych (6), co pro wa dzi do wy wyż sza nia sług i po ni ża nia
przed ni mi ich wład ców (7). Kto kol wiek za sta wia si dła na in -
nych, sam w nie wpad nie; a kto kol wiek pró bu je po więk szyć
swe bo gac twa ze szko dą dla in nych, sam po nie sie przez to
szko dę (8), tak jak ten, któ ry usu wa ka mien ne zna ki dla zmy -
le nia in nych, sam do zna krzyw dy, a kto zaj mu je się nie bez -
piecz ny mi za ję cia mi, mo że przez to po paść w kło po ty (9). Pra -
ca nie wła ści wy mi na rzę dzia mi po więk sza trud, lecz mą drość
uży je me tod i środ ków oszczę dza ją cych czas i wy si łek (10).
Nie bez piecz ne rze czy bę dą ra nić, je śli nie bę dą wła ści wie kon -
tro lo wa ne, a nie okieł za ny ję zyk skrzyw dzi te go, kto go uży wa
(11). Sło wa czło wie ka praw dy są peł ne bal sa mu, lecz mo wa błą -
dzi cie la po żre go (12), gdyż je go sło wa roz po czy na ją się od błę -
du, a koń czą szko dli wym roz stro jem umy słu (13). Błą dzi ciel
jest ga da tli wy. Nikt nie mo że prze wi dzieć, co sta nie się w je -
go ży ciu lub po je go śmier ci (14). Trud błą dzi cie la tak go wy -
czer pu je, że nie ma si ły pójść tam, gdzie zdą ża (15). Bia da kra -
jo wi, któ re go wład ca jest igno ran tem bez do świad cze nia i któ -
re go przy wód cy ucztu ją ca ły dzień od ra na (16), pod czas gdy
bło go sła wio ny jest kraj, któ ry ma szla chet ne go kró la i któ re go
przy wód cy prze strze ga ją cza su przyj mo wa nia po ży wie nia
i na po jów w ce lu wzmoc nie nia się, a nie dla roz pu sty (17). Le -
ni stwo, z po wo du któ re go nie re mon tu je się do mu, pro wa dzi
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go do ru iny, a przez sta łe le ni stwo nie re mon to wa ny dom
w koń cu za wa la się (18). Uczto wa nie i pi cie ma ją na ce lu śmiech
i ra dość, lecz pie nią dze re ali zu ją wszyst kie przed się wzię cia
(19). Nie mów źle o kró lu ani do kró la, a na wet nie myśl o nim
źle; na wet w se kre cie nie mów źle o moż nych, po nie waż do -
no si cie le wy da dzą wszyst ko, a plot ki to roz gło szą (20).

Roz dzia ły 11 i 12 wy cią ga ją pew ne lek cje z po wyż szych
ana liz. Sta ro żyt ni God ni do ra dza li czy nie nie do bra in nym, za -
pew nia jąc, iż za owo cu je ono bło go sła wień stwa mi dla uprzej -
me go, cho ciaż nim to się sta nie, upły nie wie le cza su (11:1),
prak ty ku jąc hoj ność, i to wiel ką hoj ność, by uprze dzić przy szłe
ziem skie zło (2), tak jak peł ne ob ło ki ob fi cie skra pia ją desz -
czem, bło go sła wiąc czło wie ka i zwie rzę ta, i jak upa dłe drze wa
są źró dłem bło go sła wieństw tam, gdzie pad ną (3). Je śli ktoś nie
po dej mie żad ne go dzia ła nia, do pó ki wszyst kie zna ki nie bę dą
po myśl ne, ni cze go nie zy ska (4). Je śli nie moż na zro zu mieć
dzia ła nia za sa dy ży cia ani te go, jak roz wi ja się płód, jak moż -
na roz szy fro wać Bo skie dzie ła (5)? Na le ży być pil nym w pra -
cy przy wszyst kich od po wied nich oka zjach, po nie waż nie
moż na prze wi dzieć, czy ten lub in ny wy si łek po wie dzie się czy
nie, czy mo że oby dwa bę dą rów nie po myśl ne (6). Świa tło jest
bar dzo po żą da ne i po ży tecz ne, a oko jest bło go sła wio ne wi do -
kiem świa tła sło necz ne go (7). Choć by ktoś żył wie le dłu gich
szczę śli wych lat, niech jed nak pa mię ta, że nad cho dzi śmierć
i że bę dzie trwa ła dłu go, gdyż wszyst ko to jest mar no ścią (8).
Niech mło dość cie szy się ze swych do świad czeń i utrzy mu je
ser ce w we so ło ści przez wszyst kie dni, niech po stę pu je we dług
swych uczuć i mą dro ści; niech jed nak pa mię ta, że za wszyst -
kie swe my śli, mo ty wy, sło wa i czy ny Bóg bę dzie ją są dził (9).
Dla te go mło dzi po win ni od rzu cać smu tek ser ca oraz po zby wać
się zła odzie dzi czo nej de pra wa cji, gdyż w sta nie klą twy na wet
dzie ciń stwo i mło dość są mar no ścią (10). Mło dość jest naj bar -
dziej owoc nym cza sem do pa mię ta nia w ser cu i umy śle o Bo -
gu, gdyż po tem na sta ją złe dni i la ta, któ re po wo du ją roz draż -
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nie nie (12:1). Pa mię taj my o Nim, za nim przy ro da stra ci swe
pięk no, a po bło go sła wień stwach przyj dą kło po ty (2), za nim rę -
ce i ra mio na osłab ną, za nim no gi nie bę dą już mo gły utrzy mać
cia ła, za nim zę by sta ną się nie licz ne i nie zdol ne do prze żu wa -
nia, za nim oczy osłab ną (3), za nim prze sta nie my po żą dać to -
wa rzy stwa, nie ma jąc wie le wspól ne go z do ra sta ją cym po ko -
le niem, za nim uszy prze sta ną od bie rać dźwię ki, za nim sen
sta nie się krót ki i ła two za kłó ca ny na wet naj mniej szym ha ła -
sem, za nim mu zy ka in stru men tal na i wo kal na nie bę dzie już
cie szyć ucha (4), za nim strach przed ma ły mi i du ży mi rze cza -
mi za cznie trwo żyć ser ce i umysł, za nim in ni, nie my sa mi, bę -
dą ob da rza ni ła ską i owo ca mi, za nim naj mniej szy cię żar sta nie
się za cięż ki do znie sie nia i za nim prze mi ną aspi ra cje; każ dy
bo wiem z pew no ścią kie ru je się ku sta no wi śmier ci, a pła czą -
cy bę dą szli za je go trum ną do gro bu, a póź niej bę dą tę sk nić
za nim, zaj mu jąc się spra wa mi swe go ży cia (5). Pa mię taj my
o Bo gu, za nim ze rwie się sznur ży cia, za nim cia ło no szą ce
w so bie ży cie zła mie się w śmier ci, za nim płu ca wchła nia ją ce
z po wie trza za sa dę ży cia pęk ną ja ko źró dło ży cia i za nim ser -
ce ja ko od bior ca i si ła na pę do wa krwi usta nie ja ko mo tor ży -
cia (6), po nie waż w śmier ci cia ło ja ko proch wra ca do zie mi,
a si ła ży cia, źle uży wa na, wra ca do Bo ga, któ ry ją dał (7). Śmierć
jest oczy wi stym do wo dem mar no ści ży cia w wa run kach klą -
twy. Do tych czas przy to czo ne fak ty po twier dza ją, roz wi ja ją
i wy cią ga ją lek cje z do świad czeń ze złem w sta nie klą twy (8).
Z uwa gi na po wyż sze kwe stie Sta ro żyt ni God ni, ja ko lu dzie
praw dy, z du żą tro ską uczy li ów cze snych o Sło wie Bo żym, ja -
kie wte dy by ło na cza sie, przy uży ciu wie lu ilu stra cji i w lo gicz -
ny spo sób (9), pre cy zyj nie uży wa jąc prze ko nu ją ce go ję zy ka
w pi śmie i mo wie, zgod nie ze spra wie dli wo ścią i praw dą (10).
Ich sło wa by ły po bu dza ją ce, a lo gicz ne mo wy wy war ły trwa -
łe wra że nie na słu cha czach, po nie waż po cho dzi ły od Bo ga
– je dy ne go Pa ste rza Swe go lu du, owiec Je go pa stwi ska (11).
Lud Bo ży Sta re go Te sta men tu po wi nien być na po mi na ny na -
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uka mi Sta ro żyt nych God nych, pa mię ta jąc, że wie lu nie bę dą -
cych słu ga mi Bo ga nie prze sta nie pi sać ksią żek, któ rych czy ta -
nie mę czy umysł, i dla te go lud Bo ży nie po wi nien zwra cać
na nie więk szej uwa gi (12). Na le ży za cho wać wy ni ki wszyst -
kich tych roz wa żań, któ re są na stę pu ją ce: czcij i bądź po słusz -
ny Bo gu, gdyż do ty czy to wszyst kich lu dzi (13), po nie waż Bóg
wszyst kie uczyn ki ca łej ludz ko ści – na wet naj bar dziej taj ne, do -
bre i złe, słusz ne i nie słusz ne – przy wie dzie na sąd (14). I tak
Księ ga Ka zno dziei do wo dzi, że Sta ro żyt ni God ni po sia da li
bar dzo nie do sko na łą wie dzę co do po wo dów do zwo le nia
przez Bo ga na zło w sta nie klą twy. Ko ściół Ewan ge lii był
pod tym wzglę dem, a tak że prak tycz nie pod każ dym in nym,
o wie le bar dziej uprzy wi le jo wa ny niż oni. Lecz ich wier ność,
po mi mo da le ko mniej szych łask niż na sze, po win na nas po bu -
dzać do więk szej wier no ści Pa nu.
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DO DA TEK III

PIEŚŃ NAD PIE ŚNIA MI
[Z uwa gi na spe cy ficz ną re la cję mię dzy bo ha te ra mi tej księ gi oraz ory gi nał

an giel ski, Ko ściół Chry stu so wy bę dzie my w ni niej szym roz dzia le trak to -
wać ja ko rze czow nik ro dza ju żeń skie go i uży wać wo bec nie go za im ków
ona, niej, nią, ją; ze wzglę dów gra ma tycz nych za im ki ro dza ju mę skie go bę -
dą uży wa ne tyl ko w tych zda niach, w któ rych wy stę pu je rze czow nik ko -
ściół – przy pis tł.]

PIEŚŃ nad Pie śnia mi jest naj bar dziej sym bo licz ną księ gą Bi -
blii, i dla te go naj trud niej szą do in ter pre ta cji. Jej te mat ogól -

ny jest dość oczy wi sty i od wie ków ro zu mia ny przez praw dzi -
wy i no mi nal ny lud Pa na ja ko ob ra zu ją cy wza jem ne uczu cia
Chry stu sa i Ko ścio ła w dniach za rę cze nia, tzn. wza jem ne prze -
ży cia Je zu sa i Ko ścio ła w cza sie po by tu Ko ścio ła w cie le pod sym -
bo li ką prze żyć za le ca ją cych się ko chan ków. Od po ło wy Pa ru zji
co raz bar dziej jest ona do strze ga na ja ko do ty czą ca tak że kon tak -
tów Ko ścio ła z Izra eli ta mi, utra cju sza mi ko ron, ko ścio łem no mi -
nal nym, je go kle rem, uspra wie dli wio ny mi i Mło do cia ny mi God -
ny mi. Kwe stie te są jed nak przed sta wio ne w tak ogrom nej ilo -
ści sym bo li, jak ni gdzie in dziej w Bi blii. O ile au tor jest zo rien to -
wa ny, żad ne in ne dzie ło li te rac kie na tak nie wie lu stro nach nie
pre zen tu je ta kie go ze sta wu sym bo li, co ta księ ga. Czy ni to ją
trud ną do zin ter pre to wa nia i ła twą do błęd ne go zro zu mie nia.
To, co czy ni ją jed nak jesz cze trud niej szą, to fakt, że nie któ re z jej
sym bo li nie wy stę pu ją ni gdzie in dziej w Bi blii. Wie rząc, iż Pan
ła ska wie po bło go sła wił stu dium au to ra nad tą księ gą, otwie ra jąc
ją dla je go oczu zro zu mie nia, au tor z przy jem no ścią przed sta wia
bra ciom wy ni ki ta kiej ana li zy. Bę dzie ona bar dziej szcze gó ło wa
niż zwy kłe pa ra fra zy ksiąg bi blij nych, lecz bez wy ja śnia nia
wszyst kich szcze gó łów. Po zo sta je na dzie ja, iż to, co zo sta nie po -
da ne, uczy ni ogól ne szcze gó ły tej księ gi ja sny mi dla oczu zro zu -
mie nia lu du Bo że go. Dla roz ja śnie nia in ter pre ta cji wy ja śnia ne



sło wo lub sło wa bę dą zwy kle umiesz cza ne po ko men ta rzu; cy -
to wa ne też bę dą rów no le głe tek sty wspo ma ga ją ce lep sze zro zu -
mie nie, cze go zwy kle nie czy ni my przy zwy kłym pa ra fra zo wa -
niu księ gi Bi blii. Po tych uwa gach wstęp nych je ste śmy go to wi
do roz po czę cia na szej ana li zy Pie śni.

Oto dzia ły tej księ gi: 1:1-2:7 do ty czy do świad czeń Ko ścio -
ła w cza sie Ży dow skie go Żni wa; 2:8-17 trak tu je o pew nych
do świad cze niach Ko ścio ła Pa ru zji; 3:1-11 mó wi o do świad cze -
niach Ko ścio ła w ciem nych wie kach (1), a na stęp nie w la tach
1691 do 1914; 4:1-5:1 do ty czy dok try nal nych i etycz nych do -
świad czeń Ko ścio ła Pa ru zji; 5:2-6:3 trak tu je o głu pich pan nach
w ko ście le no mi nal nym w okre sie Pa ru zji i Epi fa nii; 6:4-8:14
mó wi o Ko ście le okre su Epi fa nii ja ko ta kim, w je go kon tak tach
z Je zu sem, Wiel ką Kom pa nią i Mło do cia ny mi God ny mi,
a przy oka zji o pew nych spra wach zwią za nych z Wiel ką Kom -
pa nią i Mło do cia ny mi God ny mi.

W he braj skim przy miot nik po sia da tyl ko sto pień rów ny
i w prze ci wień stwie do więk szo ści ję zy ków nie ma stop nia
wyż sze go ani naj wyż sze go. Dla przy kła du: je śli w he braj -
skim ktoś chce po dać od po wied nik stop nia wyż sze go od do -
bry, to o kimś uzna nym za lep sze go od in ne go po wie dział by
do bry od nie go. Gdy by chciał wy ra zić od po wied nik stop nia
naj wyż sze go, po wtó rzył by da ny przy miot nik w for mie licz -
by mno giej, np. świąt ni ca świąt nic, tzn. świąt ni ca naj święt sza.
Tu taj w wer se cie 1 ma my przy pa dek ta kie go uży cia: Pieśń
pie śni (w.1), naj wspa nial sza, naj lep sza (tzn. Pieśń Ba ran ka, po -
sel stwo wy so kie go po wo ła nia, naj lep sza ze wszyst kich sym -
bo licz nych pie śni), któ rej na tchnio nym au to rem był Sa lo mon
(po ko jo wy), bę dą cy tu taj ty pem Je zu sa. Ko ściół go rą co pra -
gnie, aby Chry stus oka zał mu Swo je uczu cia (po ca łu je – w.2)
przez udzie le nie mu ja ko wy ra zu Je go uczuć peł ne go mi ło ści
po sel stwa Bi blii, przez któ re prze ma wia do nie go (usta), po -
nie waż Je go uczu cia (mi łość) do Ko ścio ła są dla nie go cen niej -
sze (lep sze) na wet od dok tryn (wi no). Z po wo du aro ma tu
(won no ści – w.3) Je go łask (ma ści; 2 Moj. 30:23; 31:3; Iz. 11:2)
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Je go cha rak ter (imię) prze ja wia się (roz le wa) w ła skach Du cha
Świę te go; dla te go po świę ce ni (pan ny; Mat. 25:1-12) roz ko szu -
ją się w Nim. Ko ściół wspól nie pro si Go, by po cią gnął go
do Sie bie (po cią gnij mnie – w.4), a wte dy już in dy wi du al nie
bę dzie on biegł za Nim po na gro dę (po bie gnie my za to bą;
Żyd.6:20). Chry stus (król) wpro wa dził go do Swo ich urzę -
do wych dzieł (po koi) ja ko je go mą dro ści, spra wie dli wo ści,
uświę ce nia i wy zwo le nia (1 Kor.1:30). Ko ściół in dy wi du al -
nie bę dzie ra do wał się i wie lo krot nie cie szył w Nim (w to bie
ra do wać), pa mię ta jąc o tym, iż Je go mi łość jest cen niej sza niż
dok try ny (niż wi no). Świę ci prze ja wia ją wo bec Nie go mi łość
bez in te re sow ną (mi łu ją). W swym czło wie czeń stwie ma bra -
ki, wa dy i sła bo ści (czar na – w.5), lecz w no wym stwo rze niu
jest pięk na w świę to ści (uro dzi wa). W Żni wie Ży dow skim
oznaj mi ła to oskar ża ją cym ją Ży dom (cór kom Je ru za lem -
skim): jej nie do sko na ło ści są jak te w na ro dzie dzie się ciu po -
ko leń, któ re re pre zen tu je Ke dar (ciem ny), dru gi syn Isma ela
(Iz. 60:7); lecz w no wym stwo rze niu jest bez grze chu i bez
zma zy (za sło ny Sa lo mo na). Pro si ła, by nie pa trzy li na nią we -
dług jej cie le snych nie do sko na ło ści (nie pa trz cie, że je stem
czar na – w.6), co by ło wy ni kiem do świad czeń ze złem i trud -
nych po kus (opa li ło mnie słoń ce; Mat. 13:5,6,20,21). Nie za do -
wo lo ne z niej by ły tra cą ce ko ro ny no we stwo rze nia, bę dą ce
sek ciar ski mi wo dza mi (sy no wie mat ki roz gnie wa li się
na mnie; Ps. 50:16-22), któ rzy zmu si li ją do słu że nia w ich de -
no mi na cjach (ka za li mi pil no wać win nic), ze szko dą dla niej
sa mej i praw dzi wych bra ci (mo jej nie strze głam). Wśród de -
no mi na cyj nych błę dów i lu du tę sk ni ła za umi ło wa nym swej
du szy, chcąc do wie dzieć się, w ja kich wa run kach udzie la On
praw dy tym na le żą cym do Nie go (po wiedz mi, gdzie pa siesz
swo je sta da – w.7), chro nio nym i wpro wa dza nym w po ku sy
(od po czy wać w po łu dnie), za sta na wia jąc się, dla cze go ma
być trak to wa na ja ko cał ko wi cie cie le sna („he re ty cy”) ra zem
z ty mi, któ rych uczy li Je go rze ko mi współ pra cow ni cy (ja ko ta,
któ ra owi ja wo kół sie bie za sło nę – Ro ther ham).
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Je go od po wiedź brzmia ła, że je śli Ko ściół – wier ny po -
nad wszyst kich in nych – nie zna tych rze czy (nie wiesz – w.8),
niech idzie śla da mi wier nych (trzo dy) i wier nie słu ży nie roz wi -
nię tym (pa sie koź lę ta) w po bli żu, lecz po za sek ta mi kle ru
(przy na mio tach). W jej na ukach Je zus dla kon tra stu po rów nał
ją do na uk (ko ni – w.9) or ga ni za cji w złym świe cie sza ta na (wo -
zów Fa ra ona). Jej po wa by (li ca – w.10) są ozdo bio ne du cho wy -
mi ła ska mi (klej no ta mi), a jej no wa wo la (szy ja) – zrów no wa żo -
na przy mio ta mi cha rak te ru (łań cu cha mi). In dy wi du al nie roz wi -
ja ona swe Bo skie ła ski (klej no ty zło te – w.11), osa dzo ne w praw -
dzie (na bi ja ne sre brem). Gdy Chry stus in dy wi du al nie na kar mi
ją po kar mem Swe go sto łu (król u sto łu – w.12), jej ła ski wy da -
dzą won ność Je go spe cja łów (nard wy da je woń). Z mi ło ścią da -
je On jej wszech stron ne spoj rze nie na praw dę (wiąz kę mir ry
– w.13). Przez ca łą noc Wie ku Ewan ge lii (noc) po zo sta wa ła ona
– praw da [nie On, błęd ne tłu ma cze nie] wśród Sta re go i No we -
go Te sta men tu (na pier siach). Chry stus, jej Mi ły, udzie la jej czło -
wie czeń stwu wiecz ne go ży cia w uspra wie dli wie niu (gro no cy -
pry so we, drze wo za wsze zie lo ne – w.14), na wet wte dy, gdy
prze by wa ła ona w sek tach ko ścio ła ży dow skie go (win ni cach
En gad dy [źró dło koź lę cia]). Bar dzo oce nia On w Swo jej Mi łej
(przy ja ciół ko mo ja [w ang. wy ra że nie przy ja ciół ko mo ja od da wa -
ne jest mi ło ści mo ja; Au tor rów nież uży wa te go wy ra że nia, któ -
re my bę dzie my od da wać ja ko Mi ła – przy pis tł.] – w.15) pięk -
no świę to ści przez nią po sia da ne (pięk na); o tak (jak że), jest tak
pięk na (pięk na). Po sia da wie dzę Du cha Świę te go (oczy go łę bi -
cy). Pod kre śla ona (jak że – w.16) swą oce nę pięk na świę to ści
w Nim, swym Mi łym (pięk ny, mi ły mój), któ ry jest dla niej naj -
więk szą ra do ścią (uro czy), a praw da, na któ rej spo czy wa ją, da -
je ży cie i si łę (ło że zie le ni się). Je go czło wie czeń stwo (dom – w.17)
jest rze czy wi ście do sko na łe, i ta ka też jest pod po ra jej czło wie -
czeń stwa (bel ki); w wy ni ku te go jej czło wie czeń stwo jest
wzmoc nio ne (stro py) w uspra wie dli wie niu (jo dła mi).

Jest ona spra wie dli wa przez swe uspra wie dli wie nie z wia -
ry (ró ża Sa ro nu [rów ni na], bia ły słod ko pach ną cy nar cyz; 2:1),
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bę dąc po kor nym kró lew skim ka płań stwem (li lia do lin [kwiat
o ciem nej pur pu rze i bie li]). Je zus uzna je ją za po kor ne kró lew -
skie ka płań stwo, dzia ła ją ce mię dzy ro dzą cy mi spo ry utra cju -
sza mi ko ron (li lia mię dzy cier nia mi... pan na mi [w ang. cór ka mi]
– w.2; 2 Kor.6:18). O ile ja błoń dzię ki swym owo com prze wyż -
sza le śne drze wa (drze wa le śne – w.3), o ty le bar dziej w owo -
cach Du cha ce ni ona swe go Mi łe go nad bra ci Ma lucz kie go
Stad ka (mię dzy mło dzień ca mi [w ang. sy na mi]; 2 Kor.6:18).
Z ra do ścią od po czy wa ona w Nim ja ko swym Opie ku nem
w po ku sach (pra gnę łam sie dzieć w cie niu), a Je go ła ski są przez
nią bar dzo do ce nia ne (owoc słod ki). On przy pro wa dził ją
do wspól ne go uczto wa nia w praw dzie (wpro wa dził w dom
wi na – w.4) i uka zał przed nią znak do sko na łej mi ło ści ja ko jej
ide ał w cha rak te rze i oręż do wal ki (ma jąc za cho rą giew mi -
łość). Ja ko wspar cie pra gnę ła mieć ob fi tość dok tryn [wzmoc nij -
cie mnie dzba na mi – w.5; pol skie tłu ma cze nia błęd ne – przy -
pis tł.], a owo ce Du cha ja ko swą po cie chę (po sil cie mnie jabł -
ka mi), gdyż jej mi łość do Chry stu sa po py cha ła ją do po dej mo -
wa nia tru dów wy wo łu ją cych cho ro by (cho ru ję z mi ło ści). On
oka zu je i wy ra ża Swą wiel ką mi łość do niej, słu żąc jej gło wie
(le wi ca je go pod mo ją gło wą – w.6) oraz jej ser cu (pra wi ca je -
go obej mu je mnie). Uczy ła (po przy się gam – w.7), iż Ży dzi od -
rzu ca ją cy Chry stu sa (cór ki Je ru za lem skie) z po wo du swych
świec kich wo dzów i na uczy cie li (sar ny i ła nie po lne) nie za czną
i nie bę dą mi ło wać Je zu sa, do pó ki Chry stus te go nie ze chce,
tzn. w Ty siąc le ciu (nie po bu dzaj cie i nie budź cie mi ło ści [ich mi -
ło ści], do pó ki on nie ze chce [pol skie tłu ma cze nie błęd ne – przy -
pis tł.]; Rzym. 11:25,26).

Sły szy po sel stwo ob wiesz cza ją ce fakt dru giej obec no ści Pa -
na (głos mi łe go me go – w.8). Ujaw nia On Swą obec ność (idzie)
przez szyb kie czyn no ści, od jed ne go au to kra tycz ne go kró le -
stwa do dru gie go (ska cząc po gó rach) i od de mo kra cji do de -
mo kra cji (pod ska ku jąc po pa gór kach). Jej mi ły bar dzo szyb ko
wy ko nu je Swe dzie ło dru gie go ad wen tu (po dob ny jest do sar -
ny lub mło de go je lon ka – w.9). Czy ni to po za wła dza mi de no -
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mi na cji, w któ rych za stał ją po po wro cie (stoi za ścia ną na szą).
Z ukry cia ob ser wu je On, co się tam dzie je (pa trzy przez okna),
po ta jem nie przy pa tru jąc się wszyst kim spra wom i oso bom,
któ re tam się znaj du ją (za glą da przez kra ty). Jej mi ły przez
Sło wo pro roctw (ode zwał się – w.10) we zwał ją, by ja ko Je go
Mi ła po wsta ła do ba da nia praw dy (wstań) i aby przez ten głos
wy szła z Ba bi lo nu (pójdź). Z na ci skiem (al bo wiem – w.11) wy -
ka zał jej, że skoń czył się czas jej wiel kie go uci sku od 539
do 1799 (mi nę ła zi ma) i usta ły jej wiel kie kło po ty (deszcz prze -
szedł), że w spo łe czeń stwie wi docz ne są już prze bły ski Ty -
siąc le cia (kwiat ki... na zie mi – w.12), że jest śpie wa na pieśń
Moj że sza i Ba ran ka (czas śpie wa nia przy szedł) i że głos po słań -
ców Żni wa (sy no gar li cy) jest wszę dzie sły sza ny w sfe rze praw -
dy i jej du cha (w zie mi na szej). O tak, za czę ły przy no sić owo -
ce ży dow skie na ro do we na dzie je (fi go we drze wo wy pu ści ło
nie doj rza łe fi gi – w.13), a głu pie pan ny za czę ły się zwra cać
do na dziei Ty siąc le cia (win na la to rośl za kwi ta), roz wi ja jąc ła -
ski (i wy da je woń). Dla te go po wtó rzył we zwa nie do Swej Mi -
łej (przy ja ciół ko mo ja), pięk nej w świę to ści (pięk na mo ja),
do opusz cze nia Ba bi lo nu. Zwra ca się do niej ja ko do ko goś bar -
dzo umi ło wa ne go (go łę bi co mo ja – w.14), bez piecz ne go w skal -
nej roz pa dli nie Ska ły Wie ków, przy kry te go Je go spra wie dli wo -
ścią (w roz pa dli nach skal nych), bez piecz ne go na skry tych stop -
niach dro gi zba wie nia – uświę ce nia i wy zwo le nia (w ang.
w skry to ściach scho dów). Bar dzo pra gnie zo ba czyć jej pięk no
świę to ści (okaż ob li cze two je) i usły szeć jej świa dec two praw -
dy, po nie waż jest ono ra do sne (słod kie), a pięk no świę to ści
– za chwy ca ją ce (peł ne wdzię ku). In dy wi du al nie pra gnę ła
uczy nić więź nia mi swe wa dy – wiel kie i ma łe (po łap cie li sy
– w.15), któ re nie tyl ko szko dzą jej, lecz tak że nisz czą głu pie
pan ny w de no mi na cjach (psu ją win ni ce); pan ny te bo wiem
(win ni ce) ro dzą zni ko me owo ce Du cha (win ni ce). Jej Mi ły na -
le ży do niej (mi ły mój jest mój – w.16), a ona na le ży do Nie go
(ja je stem je go). Słu ży On du cho wym po kar mem wśród po kor -
ne go kró lew skie go ka płań stwa (pa sie mię dzy li lia mi). Pro si, by
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do pó ki nie przyj dzie Kró le stwo (aż się oka że dzień – w.17)
i do pó ki klą twa nie za cznie być co fa na (cie nie prze mi ną), On
szyb ko kon ty nu ował pra ce nad za koń cze niem Swe go dzie ła
w kró le stwach, któ re dzie lą od praw dzi we go Kró le stwa (bądź
jak sar na na gó rach Be ter, roz dzie le nie).

W okre sie ciem nych wie ków (w no cy – 3:1), od po czy wa -
jąc w po sia da nej praw dzie (na ło żu mo im), wy cze ki wa ła po -
wro tu swe go umi ło wa ne go Pa na (szu ka łam te go, któ re go mi -
łu je du sza mo ja), lecz po mi mo żar li wych po szu ki wań (szu ka -
łam), nie zna la zła Go w Je go dru gim ad wen cie (nie zna la -
złam). Tak bar dzo chcia ła Go zna leźć, że nie ogra ni czy ła się
do wła snych ni czym nie wspar tych sił, lecz po sta no wi ła (wsta -
nę – w.2) zba dać na uki (uli ce) ko ścio ła no mi nal ne go ja ko re -
li gij ne go rzą du (mia sto). Szu ka ła Go, swe go umi ło wa ne go
(któ re go mi łu je du sza mo ja), w pu blicz nych po glą dach (ryn -
kach). Roz po czę ło się to pod przy wódz twem bra ta Spe ne ra
w 1691 ro ku, kon ty nu owa ne by ło za bra ta Ben ge la (1740-1752)
i osią gnę ło punkt kul mi na cyj ny za bra ta Mil le ra (1829-1844).
Lecz w żad nych z ich na uk nie zna la zła Go w Je go dru gim ad -
wen cie (szu ka łam, ale nie zna la złam). Kler ko ścio ła no mi nal -
ne go (stró że – w.3) w swych od po wied nich dzia ła niach (cho -
dzi li po mie ście) spo tka li się z nią (spo tka li mnie). Za py ta ła ich,
czy wie dzą coś (wi dzie li ście) o po wro cie Pa na (te go). Nie mie -
li nic do po wie dze nia. Mi nę ła więc ich (ode szłam od nich
– w.4) w oczysz czo nej i od dzie lo nej Świąt ni cy oraz po za nią,
gdy po cząw szy od 1874 ro ku po zna ła praw dę na te mat nie wi -
dzial no ści dru gie go ad wen tu oraz bę dą cej już fak tem da ty je -
go roz po czę cia. W niej, obok in nych prawd Żni wa, od na la zła
swe go Mi łe go, któ ry po wró cił (zna la złam te go, któ re go mi łu -
je du sza mo ja). Z ra do ści uchwy ci ła się Go tak, by nie moż -
na by ło jej od Nie go ode rwać (uchwy ci łam, a nie pusz czę go),
jej obec ne go nie wi dzial ne go Mi łe go dla ce lów Wie ku Ewan -
ge lii, do pó ki ca ły dom Przy mie rza Sa ry, do je sie ni 1956, nie zo -
sta nie zgro ma dzo ny (wpro wa dzę do do mu mat ki) do urzę do -
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we go dzie ła Przy mie rza Sa ry, któ re ją roz wi nę ło (do po ko ju
ro dzi ciel ki). Pod czas Pa ru zji i Epi fa nii wciąż uczy ła (po przy -
się gam – w.5) Ży dów (cór ki Je ru za lem skie), iż z po wo du
swych świec kich (po lne) przy wód ców (sar ny) i na uczy cie li
(ła nie) nie bę dą po bu dzać (nie po bu dzaj cie) ani wzbu dzać
(nie budź cie) swej mi ło ści do Je zu sa (mi ło ści; [pol skie tłu ma -
cze nie błęd ne, patrz 2:7 – przy pis tł.]), do pó ki On nie ze chce
te go w słusz nym cza sie (do pó ki on nie ze chce).

Nie oświe ce ni jesz cze bra cia za da wa li py ta nia, kim (kim
jest ta [ko bie ta; w he braj skim za imek to jest w tym miej scu ro -
dza ju żeń skie go] – w.6) jest Ko ściół, od 1799 ro ku wy raź nie wy -
cho dzą cy na wi dow nię ze sta nu izo la cji trwa ją cej 1260 lat (wy -
ła nia się z pu sty ni). Po sia da ła ona szla chet ne i moc ne na uki
(słu py dy mu), pach nia ła praw dą (oka dzo na mir rą) i opły wa ła
mi ło ścią bez in te re sow ną do Bo ga, Chry stu sa, bra ci, świa ta
i wro gów (ka dzi dłem), a oprócz te go po sia da ła wszyst kie ła ski
roz wi nię te w wy ni ku uci ska nia przez tych, któ rzy trak to wa li
ją jak to war (wszel ki won ny pro szek han dla rza). By ła sil nie po -
cią ga na (oto – w.7) przez praw dę nio są cą od pocz nie nie (ło że),
bę dą cą w po sia da niu Je zu sa (Salomona). Wo kół nie go, ja ko
je go straż ni cy i obroń cy, miej sca swe za ję ło 60 od waż nych
grup Le wi tów Wie ku Ewan ge lii (sześć dzie siąt mo ca rzy), męż -
ni z uspra wie dli wio ne go lu du Bo że go (z mo ca rzy Izra el skich).
Trzy ma li Bo skie praw dy ja ko broń do wal ki (trzy ma ją miecz
– w.8), bę dąc zdol ni w po le mi kach (wy ćwi cze ni do bi twy).
Każ da z tych 60 grup by ła go to wa do wal ki o Bo skie praw dy
w mia rę, jak je do strze ga li (miecz przy bo ku), a to dla te go, że
w cza sie no cy Wie ku Ewan ge lii prze ciw ni cy praw dy przez
cią głe ata ki na praw dę wy two rzy li strach przed so bą (z po wo -
du stra chu noc ne go). Chry stus ja ko Król (król Sa lo mon – w.9)
dla Swe go użyt ku stwo rzył sym bo licz ną lek ty kę – Ko ściół,
szcze gól nie w czte rech kla sach sług – Apo sto łach, pro ro kach,
ewan ge li stach i star szych (Efez. 4:11), by no sił Go w praw dzie
w Je go kró lew skich dzie łach (lek ty kę [był to orien tal ny śro dek
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lo ko mo cji, no szo ny na dwóch prę tach na ra mio nach, przez co
naj mniej czte rech sil nych męż czyzn]). Pod ło żem Ko ścio ła jest
je go uspra wie dli wio ne czło wie czeń stwo (z drze wa li ba nu – bia -
ły). Dwa prę ty, na któ rych był no szo ny, to praw dy Sta re go
i No we go Te sta men tu (słu py [lub pod po ry] je go srebr ne
– w.10); je go no we stwo rze nie, ja ko je go głów na isto ta, by ło Bo -
skie (dno jej zło te); je go ochro ną jest kró lew ski stan Chry stu -
sa (okry cie z pur pu ry), a naj głęb sze po kła dy ser ca są prze peł -
nio ne mi ło ścią do Chry stu sa (we wnątrz usła na mi ło ścią). Po -
cząt kiem tej sym bo licz nej lek ty ki by li praw dzi wi Izra eli ci
w Żni wie Ży dow skim ([do słow nie: od] có rek Je ru za lem skich).
W Żni wie Ży dow skim po Pięć dzie siąt ni cy praw dzi wi Izra eli -
ci (cór ki Sy joń skie – sło necz ny – w.11) by li za chę ca ni przez bra -
ci do opusz cze nia ra bi ni zmu (wyjdź cie) i uważ ne go przyj rze -
nia się Chry stu so wi ja ko Kró lo wi (oglą daj cie kró la Sa lo mo na),
ja ko Kró lo wi po sia da ją ce mu au to ry tet Bo ga (w ko ro nie), uczy -
nio ne mu ta kim przez Przy mie rze Sa ry (uko ro no wa ła go mat -
ka) w dniu Pięć dzie siąt ni cy, kie dy roz po czę ły się Je go za rę czy -
ny z Ko ścio łem ja ko przy szłą Ob lu bie ni cą (w dniu za ślu bin je -
go), któ ry rze czy wi ście był dniem naj więk szej i naj ser decz -
niej szej ra do ści dla Nie go w Je go chwa le (we se le ser ca).

Pięk no świę to ści Mi łej, wy ra żo ne z na ci skiem (O jak że
– 4:1), sta je się te ma tem Je zu sa (pięk na przy ja ciół ko mo ja).
Na dal pod kre śla On (o jak że) ten te mat (pięk na). Jej wie dzą
praw dy jest Świę ty Duch w umy śle (oczy go łę bi cy [do słow nie
oczy są go łę bi ca mi]; 1 Ja na 5:6). Z po dzi wem uzna je, że jest
pod trzy my wa na przez moc swo ich władz (kę dzio ra mi; Sędz.
16:13,17,19). Jej si ła (wło sy) jest bar dzo wiel ka, jak si ła wie lu
moc nych lu dzi w kon sty tu cyj nym kró le stwie (jak trzo da kóz
na gó rze Ga la ad, stos świa dec twa). Jej zdol no ści umy sło we (zę -
by – w.2), któ ry mi prze żu wa po karm du cho wy, wol ne są
od nad mier nych ziem skich na le cia ło ści (sta do owiec strzy żo -
nych); zo sta ły też oczysz czo ne od ziem skich błę dów i grze -
chów przez omy cie w wo dzie Sło wa (wy cho dzą z ką pie li;
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Efez.5:26). In dy wi du al nie jest bar dzo owoc na w stu dio wa niu,
gło sze niu i prak ty ko wa niu Sło wa (bliź nię ta); in dy wi du al nie
nie jest też po zba wio na owo ców (nie płod nej nie ma mię dzy
ni mi). Gło sze nie przez nią praw dy (war gi – w.3) wy pły wa
z oku pu, jest na nim opar te i z nim zgod ne oraz nim prze sy -
co ne (sznur kar ma zy no wy). Jej na uki (mo wa) są pięk ne
pod wzglę dem praw dy, har mo nii, uży tecz no ści, peł ni, do -
sko na ło ści, szla chet no ści i si ły. Jej my śli (skro nie) są czę ścią
(sztu ka) owo ców od ku pie nia Chry stu sa (jabł ka gra na tu),
utrzy my wa nych w jej zdol no ściach i si le (mię dzy kę dzio ra mi).
Jej no wa wo la (szy ja – w.4) jest sil na ja ko for te ca Chry stu sa
(wie ża Da wi do wa), do sto so wa na do du cho wej wal ki (na zbro -
jow nię), po sia da ją ca peł ne wy po sa że nie pan ce rza spra wie -
dli wo ści (tar cze; Efez. 6:14) i wszel kie osło ny wia ry dla swych
sil nych bo ha te rów (pu kle rze mo ca rzy; Efez. 6:16). Sta ry i No -
wy Te sta ment, z któ rych po cho dzi mle ko Sło wa (obie pier si
– w.5; 1 Pio tra 2:2), szyb ko ra zem po stę pu ją, by wy peł nić swe
na uki (bliź nię ta sar nie), udzie la jąc wzmoc nie nia po kor ne mu
kró lew skie mu ka płań stwu (pa są mię dzy li lia mi). Do pó ki
w peł ni nie na dej dzie dzień Ty siąc le cia (oka że się ten dzień
– w.6) i nie usta ną nie szczę ścia klą twy (cie nie prze mi ną), bę -
dzie ona ucie kać się do em brio nal ne go kró le stwa praw dy
(wej dę na gó rę mir ry) i em brio nal ne go Ko ścio ła (na pa gó rek),
gdzie ob fi tu je bez in te re sow na mi łość do Bo ga i Je go mo ral nie
wol nych istot (ka dzi dło). Chry stus w dal szym cią gu wy ra ża
Swo ją oce nę dla jej pięk na świę to ści (pięk na – w.7) i nie spla -
mio nej sza ty spra wie dli wo ści (zma zy nie ma). Wie lo krot nie
wzy wa ją ja ko Swą wła sność (ob lu bie ni co – w.8) do odej ścia
wraz z Nim od roz my śla nia o uwiel bio nych Bo skich isto tach,
któ rych ty pem są szczy ty za chod nie go Li ba nu (pójdź ze mną
z Li ba nu... z Li ba nu), by dla swych obec nych po trzeb mo gła
zo ba czyć te spra wy z punk tu wi dze nia wy so ko ści wier nych
Apo sto łów (Ama na [wia ra, sta łość. Ama na to jed na ze środ ko -
wych gór An ty li ba nu, któ re w ca łej swej dłu go ści re pre zen tu -
ją kla sę Chry stu sa w sta nie em brio nal nym i któ rych naj bar -
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dziej wy su nię tą na po łu dnie gó rą jest gó ra Her mon, o trzech
szczy tach, bę dą ca ty pem em brio nal ne go Chry stu sa ja ko Gło -
wy, a te trzy szczy ty re pre zen tu ją Go ja ko Od ku pi cie la, Na -
uczy cie la i Naj wyż sze go Ka pła na, z któ rych je den wy mie nio -
ny jest w na stęp nym zda niu]). Ta ki wi dok otrzy ma ona z wy -
so ko ści em brio nal nej Gło wy ja ko Na uczy cie la (Sa nir – szczyt
świa tła), z punk tu wi dze nia em brio nal ne go Chry stu sa w Je go
wszyst kich urzę dach (Her mon – świę ta gó ra), wi dzia ne go
w kon tra ście do punk tu wi dze nia de no mi na cji (ja skiń lwów)
oraz kró lestw, gdzie ko ściół i pań stwo są po łą czo ne unią po -
ka za ną w lam par cie, z be stii w Obj.13:2 (z gór lam par tów).

Za rów no ja ko cór ka Je ho wy (sio stra – w.9; Ps.45:11), jak
i ob lu bie ni ca Je zu sa (ob lu bie ni ca) sil nie po bu dza ła ona Je go głę -
bo ką mi łość do sie bie (uję łaś ser ce mo je). Zro bi ła to za le d wie
jed ną głów ną ce chą swej wie dzy – o wy so kim po wo ła niu (jed -
nym okiem two im) oraz jed nym ele men tem swej no wej wo li
– przy ję ciem wo li Bo ga ja ko wła snej (jed nym łań cusz kiem [do -
słow nie – ozdo bą] na szyi two jej). Pięk na w Je go oczach jest jej
mi łość do Nie go (pięk na jest two ja mi ło ści – w.10), za rów no ja -
ko cór ki Je ho wy (sio stro mo ja), jak i Je go ob lu bie ni cy (ob lu bie -
ni co). Jej mi łość do Nie go ja ko ła ska Du cha jest lep sza od dok -
try ny (lep sza jest mi łość two ja niż wi no), a woń jej na masz cze -
nia Du chem (won ność ma ści two ich) od sym bo licz nych przy -
praw – praw dy, wie dzy, zro zu mie nia, ra dy i mo cy, po nie waż
za wie ra je wszyst kie, a oprócz te go ca łą resz tę, któ ra sta no wi
na masz cze nie – mi łość obo wiąz ko wą i bez in te re sow ną ja ko
skład ni ki czci (Iz.11:3; wszyst kie rze czy won ne). Jej gło sze nie
(war gi – w.11) ja ko Je go ob lu bie ni cy (ob lu bie ni co) roz no si naj -
słod sze po sel stwo (pla strem mio du opły wa ją). Jej na uki udzie -
la ją bło go sła wio nej na dziei i de li kat ne go po kar mu (miód i mle -
ko pod ję zy kiem); woń jej łask i władz jest jak woń Bo skich
istot (won ność Li ba nu). Cór ka Je ho wy i Je go ob lu bie ni ca (sio -
stro mo ja, ob lu bie ni co – w.12) jest no si cie lem owo ców Du cha
od dzie lo nym od tych na ze wnątrz (ogro dem ogro dzo nym),
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daw cą praw dy, któ ry za trzy mu je swe my śli przed ob cy mi (źró -
dłem za mknię tym), źró dłem wo dy ży cia nie do stęp nej dla ob -
cych (zdro jem za pie czę to wa nym). To ona spra wia, że wscho -
dzą szcze py (szcze py – w.13), któ re sta ją się drze wa mi spra wie -
dli wo ści na po lu owo ców oku po wych dzieł Chry stu sa (sad ja -
błek gra na tu), ra do sny mi owo ca mi Du cha – wiecz ne go ży cia
(cy prys – drze wo za wsze zie lo ne), w uspra wie dli wia ją cej wie -
rze (nard), wie rze uświę ca ją cej (nard – w.14), na dziei (sza fran),
wie dzy (w ang. ta tar skie zie le; w pol skich prze kła dach: ka sja,
trzci na – przy pis tł.) i zro zu mie niu (cy na mon) oraz bez in te re -
sow nej mi ło ści do Bo ga, Chry stu sa, bra ci, świa ta i wro gów ja -
ko chwa ła (ka dzi dło), praw da (mir ra) i cześć, skła da ją ca się
z obo wiąz ko wej i bez in te re sow nej mi ło ści do Bo ga (alo es;
Ps.45:9; Iz.11:3), oraz wszyst kie po zo sta łe an ty ty picz ne przy -
pra wy – an ty ty picz na ka sja, ra dy i mo cy (2 Moj. 30:23; 31:3;
Iz.11:2); an ty ty picz ny bal sam mą dro ści; an ty ty picz na ony cha
mo cy; an ty ty picz ne gal ba num spra wie dli wo ści; an ty ty picz ne
czy ste ka dzi dło mi ło ści ja ko chwa ła (wszyst kie głów ne won no -
ści), Świę ty Duch ja ko źró dło przy no sze nia owo ców (źró dło
ogro dów – w.15), Bi blia ja ko źró dło praw dy udzie la ją cej ży cia
(stud ni wód ży wych) oraz na uk pły ną cych od nie biań skie go
Oj ca i Je go Sy na (stru mie ni z Li ba nu).

Niech prze ciw no ści (wiatr pół noc ny – w.16) spo tka ją ją
w jej sfe rze przy no sze nia owo ców (ogród) i niech spo tka ją po -
myśl ność (wiatr po łu dnio wy). Do pro wa dzi to je dy nie do jesz -
cze wy raź niej szej ma ni fe sta cji jej łask (niech pły ną won no ści
je go). Jesz cze bar dziej wzmoc ni to u jej Mi łe go pra gnie nie zba -
da nia sfe ry jej ser ca i umy słu (niech przyj dzie mi ły mój
do ogro du) i przy ję cia owo ców Du cha (niech je roz kosz ne
owo ce swo je [je go – ogro du]). Wer se ty 9-16 to po sel stwo Pa ru -
zji na te mat roz wi ja nia cha rak te ru w ła skach i owo cach Du cha,
co po twier dza ją pi sma i ka za nia tam te go okre su. Je zus przy -
szedł do jej sfe ry przy no sze nia owo ców in dy wi du al nie i zbio -
ro wo, do jej umy słu, ser ca i wo li, któ re są Je go sfe rą przy no sze -
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nia owo ców (przy sze dłem do ogro du me go – 5:1), do niej ja -
ko do cór ki Je ho wy (sio stro) i Je go ob lu bie ni cy (ob lu bie ni co).
W lo gicz ny sys tem ze brał praw dę na cza sie (ze brał mir rę mo -
ją) oraz ła ski na cza sie (z rze cza mi won ny mi). Skosz to wał po -
sel stwa re sty tu cji (pla ster) oraz wy so kie go po wo ła nia (z mio -
dem); przy swo ił so bie dok try ny (wi na) ra zem z al fa be tem
praw dy (z mle kiem). Na stęp nie po dał jej te rze czy do przy swo -
je nia, co też uczy ni ła; ona z ko lei za pra sza lu dzi do brej wo li
(przy ja cie le) do kar mie nia się głęb szy mi (jedz cie) i płyt szy mi
praw da mi (pij cie). Za pra sza swe go Mi łe go do spo ży cia z nią
wie cze rzy (Obj. 3:20).

Pa mię ta jąc o tym, że do 1917 za rów no za cho wu ją cy, jak
i tra cą cy ko ro ny znaj do wa li się w Świąt ni cy ja ko część Chry -
stu sa, a więc sta no wi li Ob lu bie ni cę – mo że my zro zu mieć, w ja -
ki spo sób głu pie pan ny, któ re ja ko ta kie po zo sta ły i po zo sta ną
w Ba bi lo nie, do pó ki nie roz pad nie się on w ar ma ge do nie, mo -
gą być te ma tem Pie śni 5:2-6:3 [w B.G 6:2 – przy pis tł]. Za snę ły
one za raz po ro ku 1846, spa ły do 1877, a po tem w róż nych od -
stę pach cza su – jed na tu, dru ga tam – za czę ły się bu dzić
w przed mio cie dru gie go ad wen tu (ja śpię – w.2; Mat. 25:5-7),
choć w in ten cjach chcia ły czu wać w tym przed mio cie (ser ce
mo je czu wa). Od kwiet nia 1877 – pół no cy z Mat. 25:6 – za czę -
ło do nich do cie rać po sel stwo (głos mi łe go me go) o fak cie roz -
po czę cia się nie wi dzial nej obec no ści Pa na. Przez sło wo pro roc -
twa zwra cał się On (pu ka) do nich, by wpu ści ły Go z praw dą
do swe go umy słu, ser ca i wo li (otwórz mi; Obj. 3:20), zwra ca -
jąc się do nich ja ko do cór ki Je ho wy (sio stro), Swej ob lu bie ni -
cy (przy ja ciół ko), Swych spło dzo nych z Du cha (go łę bi co) i czy -
stych, któ rych z po wo du Swej za słu gi uwa żał za ta kich (nie ska -
la na). Przy jął On w niej błę dy po wszech ne w cza sie no cy Wie -
ku Ewan ge lii – okre sie In te rim (gło wa peł na ro sy), a Je go wła -
dze w niej (kę dzio ry) by ły osa czo ne sła bo ścia mi tam te go okre -
su (kro ple no cy). Lecz ona nie jest w sta nie przy jąć Go. Z po -
wo du swe go dwo iste go umy słu po zby ła się du cha zro zu mie -
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nia ja ko swe go au to ry te tu praw dy, co po zo sta wi ło ją bez do -
sta tecz nej ilo ści praw dy na przy ję cie Go (zdję łam suk nię mo -
ją – w.3; Mat. 25:3). Uwa ża ła ona po nad to, że lud praw dy, naj -
czę ściej ci wzgar dze ni u świa ta (1 Kor. 1:26-29), w po stę po wa -
niu by li ty le niż si od niej, że jej wła sne po stę po wa nie wy da wa -
ło się jej we dług Sło wa czy ste w po rów na niu z po stę po wa niem
lu du praw dy (umy łam no gi mo je; Efez.5:26). Twier dzi ła, że nie
ma po wo du (jak że mam je po bru dzić), by spla mić to po stę po -
wa nie przez sto wa rzy sza nie się z nim.

Je zus ja ko jej umi ło wa ny przed sta wił praw dy Żni wa ja ko
Swą moc (wsu nął rę kę swo ją – w.4) w spo sób ob li czo ny
na umoż li wie nie jej du cho wi po świę ce nia na wnik nię cie do jej
ser ca i umy słu (dziu rą); jej ser ce za re ago wa ło na Nie go mi ło -
ścią i uf no ścią (wnętrz no ści mo je wzru szy ły się we mnie). Nie -
któ re za ry sy Je go po sel stwa Żni wa, np. zna ki cza sów, pew ne
pro roc twa, pa no wa nie Ty siąc le cia, przed ty siąc let ni ad went
Chry stu sa, sta no wi sko ob lu bie ni cy Ko ścio ła itp. tra fia ły do niej
(wsta łam, aby otwo rzyć mi łe mu me mu – w.5). W ra mach swej
służ by za czę ła je ogła szać (z rąk ka pa ła mir ra) i na wet jej dru -
go rzęd ne dzia ła nia (pal ce) za ję te by ły bar dziej przy jem ny mi
za ry sa mi tych na uk, jak sta no wi sko Ko ścio ła ja ko Ob lu bie ni cy,
je go wy zwo le nie, Ty siąc le cie itp. (mir ra ciek ną ca [w ang. mir -
ra słod ko pach ną ca – przy pis tł.]), co mia ło pe wien sprzy ja ją -
cy wpływ na jej ser ce w kie run ku przy ję cia praw dy, szcze gól -
nie na te mat fak tu roz po czę tej już Je go dru giej obec no ści
(na rę ko jeść za su wy). W cza sie pierw szej fa zy woj ny świa to -
wej, dzię ki speł nie niu się we wła ści wym cza sie do ty czą cych jej
za po wie dzi praw dy Żni wa, sta ła się ona jesz cze bliż sza przy -
ję cia jej (otwo rzy łam mi łe mu me mu – w.6). Po nie waż drzwi
wej ścia do wy so kie go po wo ła nia zo sta ły za mknię te i Pan nie
uży wał już Swych wier nych do żę cia ani na wet zbie ra nia po -
kło sia, lecz do ude rza nia Jor da nu, wy zna wa nia grze chów
nad ko złem Aza ze la, do pro wa dze nia pierw szej an ty ty picz nej
bi twy Ge de ona, wią za nia kró lów i ksią żąt oraz ogła sza nia ka -
ra nia na ro dów – tym cza so wo prze rwał On dal sze po da wa nie

704 D o d a t e k  I I I



jej świa tła Żni wa (od szedł). Ukrył się przed nią z punk tu wi -
dze nia ofe ro wa nia jej dal szych prawd Żni wa, gdyż pra ca ka -
pła nów zo sta ła skie ro wa na na Le wi tów w ru chu praw dy, któ -
rzy w swej dzia łal no ści wo bec pu blicz no ści po da wa li fał szy we
po sel stwo o mi lio nach, ja kie po ro ku 1925 mia ły już nie umie -
rać (znikł). Je go sło wa przez po sel stwo ka pła nów co do ko zła
Aza ze la mia ły na nią znie chę ca ją cy wpływ (omdla łam na głos
je go). Pil nie szu ka ła, by zna leźć praw dę co do Nie go (szu ka łam
go; Mat. 25:10), lecz On jej nie udzie lił, po nie waż jej ser ce nie
by ło jesz cze doj rza łe do jej przy ję cia (nie zna la złam). Z te go sa -
me go po wo du jej mo dli twy o nią (wo ła łam) nie spo tka ły się
z Je go na tych mia sto wą re ak cją (nie ode zwał się). Gdy jej szu -
ka ła, do padł ją kler, strze gą cy ko ścio ła no mi nal ne go (stró żo wie,
któ rzy ob cho dzą mia sto – w.7), ja ko rze ko mych in tru zów (na -
tra fi li). Wy gła sza li ka za nia i pi sa li prze ciw ko ba da niu przez
nią ta kich te ma tów (po bi li mnie) i swy mi błę da mi ra ni li jej ser -
ce i umysł (zra ni li mnie). Ci, któ rzy strze gli władz ko ścio ła no -
mi nal ne go (stró że mu rów), znisz czy li jej cie le sny umysł (wzię -
li płaszcz mój; 1 Kor. 5:5).

Wte dy za czę ła być ak tyw na w pra cy mi syj nej i sy jo ni stycz -
nej wśród Ży dów (cór ki Je ru za lem skie – w.8), któ rych uczy ła,
że je śli po zna ją praw dę o Je zu sie ja ko Me sja szu, któ ry po wró -
cił (je śli znaj dzie cie mi łe go me go), po win ni opo wie dzieć Mu
(po wiedz cie mu) o jej cier pie niu z po wo du od da nia się Je mu
(cho ra z mi ło ści). Nie wie rzą cy Ży dzi chcie li wie dzieć, dla cze go
Chry stus miał by być czymś wię cej niż Moj żesz, Ma ho met, Kon -
fu cjusz, Bud da, Zo ro aster itp. (cóż ma mi ły twój nad in nych mi -
łych – w.9), zwra ca jąc się do niej ja ko do naj lep szych człon ków
ko ścio ła (naj pięk niej sza mię dzy nie wia sta mi). Po wtó rzy li swe
py ta nie w spo sób dys ku syj ny (co ma mi ły twój nad in nych mi -
łych), co – jak twier dzi li – pod wa ża ło jej pra wo do ucze nia ich,
jak to czy ni ła (że nas tak za kli nasz). Po tem po da ona Ży dom
opis cha rak te ru Je zu sa, Je go na tu ry, urzę du i dzie ła, mó wiąc, iż
Je go cha rak ter pe łen jest spra wie dli wo ści (bia ły – w.10) i mi ło -
ści (ru mia ny) i że On był po nad wszyst ki mi na tu ra mi niż szy mi
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od Bo skiej (za cniej szy nad in nych dzie sięć ty się cy [co jest wie -
lo krot no ścią dzie się ciu, licz by istot niż szych od Bo skiej]). Je go
umysł, wo la i ser ce są w naj wyż szym stop niu Bo skie (gło wa je -
go jak bry ła szcze re go zło ta – w.11). Je go urzę do we wła dze
(wło sy) są licz ne (kę dzie rza we), nie zmien nie i nie za chwia nie
sta łe (czar ne jak kruk). Je go wie dza po cho dzi od Du cha Świę -
te go (oczy je go jak go łę bi cy – w.12), peł na ob fi tych prawd (stru -
mie nie wo dy), za wie ra ją ca tak że ele men tar ną wie dzę dla nie -
mow ląt pod wzglę dem ła ski (umy te w mle ku), a wszyst ko
w do sko na łej wza jem nej har mo nii (moc no sie dzą w opra wie).
Je go cha rak ter (po licz ki – w.13) jest skład ni cą wszyst kich łask
(grząd ki ziół won nych), pach ną cych pięk nem świę to ści (kwiat -
ki won ne). Je go na uki sku pia ją się na po kor nym kró lew skim ka -
płań stwie, któ re go jest Gło wą (war gi jak li lie), a przez de sty la -
cję two rzą bar dzo won ną praw dę (wy pusz cza ją mir rę ciek ną -
cą). Je go dzia ła nia (rę ce – w.14) są do sko na łe na Bo skim po zio -
mie (pier ście nie zło te) i opar te na wier no ści mi ło ści (wy sa dza -
ne dro gim ka mie niem). Je go na tu ra (brzuch [cia ło – Ro ther -
ham]) to do sko na ła bo skość (kość sło nio wa), wy raz Bo skich
na dziei (wy sa dza na sza fi ra mi). Je go dwie for my mi ło ści (go le -
nie – w.15) to (1) mi łość obo wiąz ko wa i bez in te re sow na do Bo -
ga oraz (2) mi łość obo wiąz ko wa i bez in te re sow na do mo ral nie
wol nych Bo skich istot. Są one bar dzo moc ne i pro ste (słu py), co
jest wła ści wą rze czą dla isto ty du cho wej (mar mu ro we), i opar -
te na Bo skiej isto cie (pod staw kach zło ta wy bor ne go). Je go praw -
da i ła ska to czy sta krysz ta ło wa bo skość (ob li cze jak Li ban;
2 Kor. 4:6; Obj. 1:16), wy bor na do udzie la nia wiecz ne go ży cia
(wy bor ne jak ce dry). Bi blia, przez któ rą On prze ma wia, jest
bar dzo cen na ja ko po sel stwo wiel kiej na dziei (usta na der słod -
kie – w.16). Jest On pięk ny z każ de go punk tu wi dze nia (ca ły jest
pe łen po wa bu). Wła śnie tak chcia ła by, by nie naw ró ce ni Ży dzi
(cór ki je ru za lem skie) my śle li o Tym, któ re go ko cha (mi ły) i któ -
re mu ufa (przy ja ciel). 

Opis Me sja sza ja ko jej umi ło wa ne go po bu dzi za in te re so -
wa nie Ży dów sta no wi skiem Je zu sa w Bo skim pla nie (gdzie
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po szedł mi ły twój – 6:1 [w B.G. 5:17]). Po sta wią to py ta nie tej,
któ rą wte dy uzna ją za naj pięk niej szą w cha rak te rze wśród
chrze ści jan (o naj pięk niej sza mię dzy nie wia sta mi). Uzna jąc, iż
od szedł On od niej, py ta ją do ja kie go sta no wi ska i miej sca się
udał (do kąd zwró cił się mi ły twój?). Py ta ją o to w wy raź nym
ce lu od szu ka nia Go ja ko swe go od daw na od rzu co ne go Me -
sja sza Zba wi cie la (szu kać bę dzie my z to bą). Od po wiedź dla
Ży dów mó wi, że po odej ściu od niej Je zus zaj mu je się sfe rą,
gdzie dzia ła praw da i jej duch (po szedł do swo je go ogro du
– w.2), gdzie wszyst kie ła ski i owo ce Du cha ma ją swo je przy -
zna ne im miej sce wzro stu (grząd ki ziół won nych), by tam
przy swa jać so bie efek ty pra cy tej sfe ry praw dy i jej du cha
(aby paść w ogro dach) i ze brać do uwiel bio ne go Kró le stwa
Swe po kor ne kró lew skie ka płań stwo (zbie rać li lie). Od po -
wiedź ta wska zu je, że wte dy nie bę dzie jesz cze wie dzia ła
o tym, iż stra ci ła wy so kie po wo ła nie, któ re wciąż bę dzie mia -
ła na dzie ję osią gnąć. Dla te go wciąż twier dzi, że na le ży do Ob -
lu bie ni cy Chry stu sa (jam jest mi łe go me go – w.3), uwa ża jąc Go
za swe go Ob lu bień ca (mi ły mój jest mój), oświad cza jąc iż
w dal szym cią gu zaj mu je się On zdo by wa niem, a na stęp nie
roz wi ja niem no wych kan dy da tów do po kor ne go kró lew skie -
go ka płań stwa (pa sie mię dzy li lia mi).

Od roz dzia łu 5:2 oczom na szym uka zu ją się wa run ki Epi -
fa nii. Mo że my to za uwa żyć z te ma tu roz dzia łu 5:2-16 oraz
wer se tów 1-3 roz dzia łu 6. Tak że po zo sta ła część tej księ gi trak -
tu je o spra wach na le żą cych do Epi fa nii. Je śli cho dzi o praw dzi -
wy Ko ściół, w cza sie Epi fa nii wy stę pu je po wtó rze nie po sel stwa
i do świad czeń Pa ru zji, co uspra wie dli wia ta kie po wtó rze nie
– czę sto ta ki mi sa my mi sło wa mi – spraw na le żą cych do Pa ru -
zji. Jest tak czę ścio wo z po wo du Ko ścio ła, a czę ścio wo z po wo -
du Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych God nych, któ rzy od tej
po ry są je go przed sta wi cie la mi w praw dzie, a nie je go przed -
sta wi cie la mi w ko ście le no mi nal nym, opi sa nym od 5:2 do 6:3
[w B.G. do 6:2, gdyż w tym prze kła dzie wer se ty są prze su nię te
o je den w sto sun ku do in nych pol skich tłu ma czeń – przy pis tł.].
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W ru chu praw dy, ja ko przed sta wi cie lach Ko ścio ła w praw -
dzie, Wiel ka Kom pa nia po zo sta je na pla nie przed nim, a Mło -
do cia ni God ni w tle, lecz wszy scy oni twier dzą, iż na le żą
do Ob lu bie ni cy. Nasz Pan ra du je się pięk nem świę to ści Ob lu -
bie ni cy Epi fa nii (pięk na je steś przy ja ciół ko mo ja – w.4) i w Epi -
fa nii zwra ca się do Ob lu bie ni cy ja ko skła da ją cej się z dwóch
czę ści, z któ rych oby dwie są Je go ra do ścią: (1) tych znaj du ją -
cych się wśród bun tow ni czych grup le wic kich (Tyr sa [ra dość
– jed na ze sto lic zbun to wa ne go pół noc ne go kró le stwa dzie się -
ciu po ko leń]) oraz (2) świę tych oświe co nych praw dą Epi fa nii
(jak Je ru za lem), trwo żą cych ser ca Le wi tów (groź na) obro ną
praw dy przed ata ka mi Le wi tów i oba la niem błę dów Le wi tów
za po mo cą sztan da rów (jak huf ce wa lecz ne). Je zus jest za -
chwy co ny jej zro zu mie niem praw dy (oczy – w.5), przed sta wia -
nym przez nią w wy ja śnie niach, obro nie i ata kach (prze ra ża -
ją mnie), któ re nie kie dy by ły zbyt moc no wy ra ża ne i dla te go
pro sił, by zo sta ły od wró co ne od Nie go (od wróć oczy two je
ode mnie). Ro zu mie, iż jej si ła (wło sy) jest wiel ka ni czym si ła
wie lu moc nych lu dzi w kró le stwie kon sty tu cyj nym (sta da kóz,
któ re wy cho dzą z Ga la ad – stos świa dec twa; 4:1). Jej zdol no ści
umy sło we (zę by – w.6), któ ry mi prze żu wa po karm du cho wy,
zo sta ły oczysz czo ne od grze chów i błę dów zie mi przez omy -
cie wo dą Sło wa (wy cho dzą z ką pie li; Efez. 5:26). In dy wi du al -
nie jest ona bar dzo owoc na w stu dio wa niu, gło sze niu i prak -
ty ko wa niu praw dy (bliź nię ta) i ja ko jed nost ki nikt z nich nie
jest nie zdol ny do przy no sze nia owo ców w tym wzglę dzie (nie -
płod nej nie ma mię dzy ni mi). Jej my śli (skro nie – w.7), wy ko -
rzy sty wa ne przez jej wła dze (kę dzio ry), są czę ścią (sztu ką)
oku po wych owo ców Chry stu sa (jabł ko gra na tu). Jed ną z jej
sfer pra cy jest 60 grup Wiel kiej Kom pa nii (sześć dzie siąt żon
kró lew skich – w.8) i 80 grup Mło do cia nych God nych (osiem -
dzie siąt na łoż nic), a w oby dwu kla sach ty lu po świę co nych, że
nikt nie mo że ich zli czyć (pa nien bez licz by; Obj. 7:9 [po stę pu -
ją ca praw da po ka za ła póź niej, iż re pre zen tu ją one Po świę co -
nych Obo zow ców Epi fa nii – TP „04, 42 – przy pis tł.]).
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Je zus wie, że na peł nio na Je go Du chem (go łę bi ca – w.9) i nie -
spla mio na Ob lu bie ni ca (bez ska zy) jest tyl ko jed na – w tym
zna cze niu, w ja kim Oj ciec i Syn są jed nym (jed na; Ja -
na 17:11,21-23; 1 Kor. 3:3; 10:17; 12:12), je dy ną cór ką Bo ga roz -
wi nię tą pod Przy mie rzem Sa ry (je dy nacz ka; Ps. 45:11),
oczkiem w gło wie te go przy mie rza (mat ki swo jej). Wiel ka
Kom pa nia ja ko jed nost ki i ja ko cór ki Bo ga (2 Kor. 6:18) zro zu -
mia ła ją (uj rzaw szy ją cór ki) i bar dzo do brze się o niej wy ra -
ża ła (bło go sła wio ną na zwa ły), co uczy ni ło tak że 60 grup Wiel -
kiej Kom pa nii (żo ny kró lew skie) oraz 80 grup Mło do cia nych
God nych (na łoż ni ce); bar dzo do brze mó wi li o niej (chwa li ły
ją). Wi dzia ła ona rze czy na le żą ce do po ran ku Ty siąc le cia (ja -
śnie je jak zo rza po ran na – w.10), w pięk nie Sta re go Te sta -
men tu (pięk na jak księ życ) i ja sno ści No we go Te sta men tu
(pro mien na jak słoń ce), co spra wi ło, że w cza sie spo rów jej
prze ciw ni cy na peł nia ni by li stra chem (groź na) z po wo du jej
sztan da rów praw dy (z cho rą gwia mi). Je zus udał się do owoc -
no ści sfe ry praw dy i jej du cha w Epi fa nii (zstą pi łem [koń ców -
ka ro dza ju mę skie go, nie żeń skie go, jak po da ją nie któ re pol -
skie prze kła dy – przy pis tł.] do ogro du orze cho we go – w.11),
by zba dać owo ce du cha wzra sta ją ce w niej pod czas upo ko -
rzeń ze stro ny grup le wic kich (by oglą dać owo ce ro sną ce
w do li nie) oraz by prze ko nać się, czy ja ko du cho wa wi no rośl
do brze się roz wi ja (aby zo ba czyć, czy kwit nie szczep win ny),
a tak że czy owo ce oku po we go dzie ła Chry stu sa za po wia da ją
doj rza ły plon (pącz ku ją drze wa gra na tu). Choć to nie na le ża -
ło do uzna nej przez Nie go wie dzy ja ko zdol no ści Ma lucz kie -
go Stad ka (nie mia łem po ję cia – w.12), prze wi dział On po wsta -
nie pew nych grup Wiel kiej Kom pa nii, chęt nych do Je go użyt -
ku (uczy nił wo zy Am mi -nad iba [mój do bro wol ny lud; nie Ob lu -
bie ni ca!]). Przez Swych świę tych oświe co nych praw dą Epi fa -
nii wie lo krot nie na po mi nał oby dwie kla sy bun tow ni czych Le -
wi tów – Wiel kiej Kom pa nii i Mło do cia nych God nych – któ rzy
spa li w od nie sie niu do ka płań skiej pra cy Epi fa nii oraz swej
wła snej (o Su la mit ko, miesz kan ka po dwój ne go miej sca do spa nia,
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w B.G. 6:12; w B.W. 7:1) do po wro tu do prawd Pa ru zji, któ re
w mniej szym lub więk szym stop niu po rzu ci li (na wróć się, na -
wróć się). We zwa nie to by ło po wta rza ne tak czę sto, jak czę sto
do cie ra ły do nich pi sem ne i słow ne po sel stwa TE RAŹ NIEJ -
SZEJ PRAW DY, co mia ło miej sce bar dzo czę sto (na wróć się,
na wróć się). Gdy by tak się sta ło, Ob lu bie ni ca przyj rza ła by się
im in dy wi du al nie i do kład nie (niech na cię po pa trzy my).
Zgod nie z Bi blią spo dzie wa li się, że ma ją ca po wró cić an ty ty -
picz na Su la mit ka bę dzie skła dać się z dwóch klas – Wiel kiej
Kom pa nii i Mło do cia nych God nych, któ re mia ły wal czyć dla
Pa na ja ko dwie ar mie (huf ce wo jen ne; Obj. 19:6).

Je zus po dzi wia świę te po stę po wa nie (jak pięk ne są no gi
two je – w B.G. i w K.J.V. 7:1; w B.W. 7:2), obu te w go to wość
ewan ge lii po ko ju (w trze wi kach; Efez. 6:15). Zwra ca się do niej
ja ko do za cnej cór ki, któ rą z pew no ścią jest, ja ko cór ka Je ho -
wy (cór ko ksią żę ca [le piej: za cna]). Har mo nij ne po łą cze nie jej
obo wiąz ko wej i bez in te re sow nej mi ło ści do Bo ga i bliź nich
two rzą bar dzo pięk ne ła ski (li nia twych bio der jak ko lia), umie -
jęt nie roz wi nię te przez Chry stu sa, jej Uświę ci cie la (dzie ło rąk
mi strza; 1 Kor. 1:30). Na pój, ja ki pi je, na le wa ny jej przez Bo -
ga, jest w swej peł ni rów no wa gą ra do snych i bo le snych do -
świad czeń (pę pek twój jak cza sza okrą gła, któ ra nie jest bez
na po ju – w.2). Jej na tu ra (brzuch [le piej: cia ło]) to na tu ra ca -
łej kla sy psze ni cy – Bo ska (stóg psze ni cy; Mat.13:38), z któ rej
każ dy oto czo ny jest po kor nym kró lew skim ka płań stwem
(oko lo ny li lia mi). Sta ry i No wy Te sta ment (pier si – w.3), któ -
ry mi kar mi nie mow lę ta w Chry stu sie, w peł nej zgod no ści
i har mo nii szyb ko po stę pu ją w stop nio wym roz wi ja niu praw -
dy na cza sie (bliź nię ta sar nie). Jej no wa wo la to Bo ska for te ca
(szy ja two ja jak wie ża z ko ści sło nio wych – w.4). Jej zu peł -
na wie dza (oczy) za pew nia ży wą sfe rę praw dy dla lu du Pa -
na ja ko sym bo licz nych ryb wciąż po zo sta ją cych w ko ście le
no mi nal nym, któ ry jest obec nie roz li cza ny (sta wy w He szbon
– ra chu nek; Mat. 4:19), pu blicz nie uży wa nej przez Le wi tów
wo bec Ba bi lo nu (bra my Bat -Rab bim [cór ka rzesz – ce cha gę sto
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za lud nio ne go mia sta]). Jej uczu cie gnie wu (nos) do grze chu
i błę du jest spra wie dli wą for te cą (wie żą Li ba nu), uży wa ną
prze ciw ko sie dzi bie ra dy ka li zmu (pa trzy ku Da masz ko wi;
[po gań ska] dzia łal ność [alu zja do dzia łal no ści ra dy ka łów]). Jej
ro zum, nie spe ku lu ją cy, jest płod ny w do bre i prak tycz ne pla -
ny (gło wa jak Kar mel, owoc ny – w.5).

Na uki jej umy słu przy sto ją jej kró lew sko ści i wy ja śnia ją
Kró le stwo (wło sy jak pur pu ra). Chry stus po zo sta je pod wiel -
kim uro kiem tych har mo nij nych na uk (król jest trzy ma ny
przez twe lo ki). Chry stus ra du je się jej pięk nem świę to ści
i wdzię kiem ja ko Swej umi ło wa nej w zdol no ści nio są cej ra dość
(pięk na i peł na wdzię ku – w.6). Jest ona w peł ni roz wi nię ta
w spra wie dli wo ści (po stać po dob na do pal my – w.7), a Sta ry
i No wy Te sta ment doj rze wa ją do zu peł no ści we wła ści wym
cza sie, a przed koń cem Epi fa nii bę dą cał ko wi cie zro zu mia ne
(pier si do wi no gron). Chry stus jest zde cy do wa ny zbli żyć się
do niej, gdyż jest ona w peł ni roz wi nię ta w spra wie dli wo ści
(wej dę na pal mę – w.8), i ko rzy stać (chwy cę) z każ de go ele -
men tu (ga łąz ki) jej pra we go cha rak te ru (jej), po nie waż w okre -
sie Epi fa nii wszyst ko w Sta rym i No wym Te sta men cie zo sta nie
przez nią zro zu mia ne ja ko doj rza łe wi no gro na (wi no gro na),
a jej obu rze nie z po wo du zła jest dla Nie go won ną ła ską (jak
woń ja błek). Wy so kie po wo ła nie ja ko naj wyż szy za rys jej
praw dy (pod nie bie nie – w.9) jest naj wspa nial szą dok try ną dla
Chry stu sa, jej mi łe go (jak wy bor ne wi no). Pi ją cy je de lek tu ją się
nim ja ko ape tycz nie słod kim (bar dzo mi le pły nie), co spra wia,
że na wet na uki (war gi) śpią cych (śpią cych) opo wia da ją o nim
(mó wią). Cie szy się, że na le ży do swe go Mi łe go (mi łe go me go
– w.10) i że On tę sk ni za nią (ku mnie jest po żą da nie je go). Pro -
si Go ja ko swe go Mi łe go, by jej to wa rzy szył (pójdź, mi ły mój
– w.11), gdy przy stę pu je ona do sfe ry pra cy Le wi tów wo bec
świa ta (na po le) i roz po czy na swą sfe rę dzia łal no ści wśród
grup le wic kich (prze no cu je my we wsiach). Tak więc na po cząt -
ku Epi fa nii (ra no – w.12) zaj mij my się ich sfe ra mi dzia łal no ści
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(win ni ce), zwłasz cza po to, by upew nić się, czy ka pła ni wśród
nich ma ją sfe rę pra cy (czy kwit nie win na la to rośl) i czy są wi -
docz ne u nich ła god ne ła ski (czy po ja wi ły się pącz ki), czy owo -
ce oku po we go dzie ła Chry stu sa za po wia da ją wśród nich doj -
rza ły plon (kwit ną jabł ka gra na tu). Bę dzie ona przed sta wiać się
Mu ofiar ni czo i z od da niem w ta kiej ka płań skiej pra cy Epi fa -
nii (tam ci oka żę mi łość mo ją). Praw da ja ko praw dzi wy na pój
mi ło ści (man dra go ry [któ re ma ją dzia łać jak na pój mi ło sny;
1 Moj.30:14-16] – w.13) roz wi ja Bo ską mi łość ja ko naj won niej -
szą ła skę (wy da ją woń). W drzwiach mą dro ści, spra wie dli wo -
ści, uświę ce nia i wy zwo le nia miesz czą się wszel kie ro dza je
łask (wszel kie owo ce wy bor ne) – te do pie ro co roz wi nię te (no -
we) oraz te od daw na po sia da ne (sta re). Wszyst kie z nich za -
cho wu je ona dla swe go Mi łe go (cho wa łam dla cie bie).

W 8:1-4 prze ma wia oczysz czo na Wiel ka Kom pa nia
w praw dzie, pod czas gdy 5:2-6:2 opi su je nie oczysz czo ną Wiel -
ką Kom pa nię w ko ście le no mi nal nym. Ci pierw si przy koń cu
Epi fa nii z naj więk szym ża lem i bez sku tecz nym ubo le wa niem
zda dzą so bie spra wę z fak tu, iż by ło ina czej, tzn. że Chry stus
był ich peł nym, nie tyl ko czę ścio wym bra tem (bra tem mo im
– 8:1), i że Chry stus i oni sa mi mie li tę sa mą roz wi ja ją cą ich mat -
kę – an ty ty picz ną Sa rę (mat ka) i że mo gli być roz wi ja ni ty mi sa -
my mi obiet ni ca mi Sta re go i No we go Te sta men tu (ssał pier si).
W ta kim wy pad ku pu blicz nie (spo tka ła na dwo rze) wy ra zi li -
by wo bec Nie go uczu cia mi ło ści (po ca ło wa ła bym cię) bez oba -
wy po gar dy z te go po wo du (nikt by mną nie wzgar dził). W ta -
kim wy pad ku wzię li by Go ja ko swe go Mi łe go do sfe ry praw -
dy i jej du cha, obec nych w Przy mie rzu Sa ry (po pro wa dzi ła -
bym cię do do mu mat ki – w.2). Tam chęt nie uczy li by się je go
na uk (uczył byś mnie). W ta kim wy pad ku przy go to wa li by dla
Nie go dok try ny peł ne łask (da ła ci pić przy pra wio ne wi no), po -
cho dzą ce z esen cji owo ców oku po we go dzie ła Chry stu sa
(moszcz z ja błek gra na tu). W ta kim wy pad ku On oka zał by
Swą mi łość dla nich, słu żąc ich gło wie (je go le wi ca pod gło wą
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mo ją – w.3) i ser cu (pra wi ca je go ob ję ła by mnie). Lecz te wiel -
kie ża le i bez sku tecz ne ubo le wa nie są bez ce lo we, gdyż ni gdy
nie mo gą od zy skać raz utra co ne go wy so kie go po wo ła nia (Żyd.
12:16,17). Uzna jąc ten stan, zaj mu ją się oni tą czę ścią swej mi -
sji, któ ra ma na ce lu roz wi nię cie ży dow skiej czę ści obo zu Epi -
fa nii, mię dzy in ny mi ucząc Ży dów (cór ki je ru za lem skie – w.4),
że ja ko ta cy nie bę dą uży ci (nie po bu dzaj cie i nie budź cie)
w mi sji na wra ca nia, w gor li wej mi ło ści (mi ło ści) dla Chry stu -
sa, po gań skie go świa ta do Kró le stwa, do pó ki Chry stus te go nie
ze chce w Ty siąc le ciu (nie ze chce).

W 3:6 wi dzie li śmy, jak po cząw szy od 1799 praw dzi wy
Ko ściół wy cho dził ze sta nu izo la cji do sta nu wy raź nej obec -
no ści pu blicz nej. Tu taj, w wer se cie 5, Ko ściół – któ ry znaj do -
wał się w izo la cji czę ścio wo w ma łym Ba bi lo nie, a czę ścio wo
po za nim, tzn. w ru chu Epi fa nii – jest opi sa ny ja ko wy cho dzą -
cy z tych dwóch sta nów izo la cji do sta nu obec no ści pu blicz -
nej we wszyst kich gru pach Le wi tów (kim jest ta, któ ra idzie
z pusz czy – w.5), opie ra jąc się na służ bie Po słan ni ka Epi fa nii,
ja ko wspie ra ją cym ra mie niu Chry stu sa (opar ta na swo im mi -
łym). Chry stus ja ko jej Mi ły pod niósł ją (pod nio słem cię)
pod ochro ną nio są cych świę tość owo ców praw dy Epi fa nii
(pod ja bło nią). Wszy scy ka pła ni znaj du ją cy się w praw dzie
Epi fa nii zo sta li przez nią pod nie sie ni ja ko świę ci oświe ce ni
Epi fa nią (po czę ła cię mat ka). Myśl ta jest po wtó rzo na, gdyż
praw da Epi fa nii pod nio sła ich w dwóch czę ściach ka płań -
stwa przy dwóch róż nych oka zjach: (1) część pierw szą ja ko
świę tych oświe co nych Epi fa nią, któ rzy ja ko ta cy przez dłu gi
czas dzia ła li po za ma łym Ba bi lo nem; oraz (2) dru gą część ja -
ko świę tych oświe co nych Epi fa nią, któ rzy po zo sta ną w ma -
łym Ba bi lo nie, do pó ki Le wi ci, uzna ją cy Po słan ni ka Epi fa nii ja -
ko ta kie go, nie uświa do mią im je go sta no wi ska, cze go ty pem
jest ogło sze nie Ja ku bo wi przez bra ci Jó ze fa je go sta no wi ska
(tam cię po ro dzi ła). Mo dli się, by mo gła stać się czyn ni kiem
po twier dza ją cym Je go mi łość (pie częć na ser cu – w.6), a tak -
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że prze ja wy Je go mo cy (pie częć na ra mie niu). Po przez nią On
mógł by do dać si ły Swym wy ra zom mi ło ści i mo cy, gdyż ich
wza jem na mi łość nie mo że być po ko na na przez śmierć (mi -
łość moc na jest jak śmierć). Za zdrość wo dzów Wiel kiej Kom -
pa nii wo bec przy wód ców Ma lucz kie go Stad ka w for mie prze -
śla do wań by ła tak za wzię ta, że w za kre sie spo łecz no ści sym -
bo licz nie wpro wa dzi ła ich w stan ha de su (za zdrość jest tak
okrut na jak grób [she ol]). Jej gniew jest nisz czy ciel ski w za kre -
sie spo łecz no ści (wę gle ogni ste). Pło mień Je ho wy po ko nu je ją
(pło mień gwał tow ny [Jest to błęd ny tekst, wy pa czo ny przez
na uczo nych w pi śmie, któ rzy sprze ci wia li się po da wa niu
imie nia Je ho wy, szcze gól nie w kon tek ście śmier ci i she ol.
Uwa gi Gins ber ga wska zu ją, iż po praw ny tekst te go zda nia
brzmi pło mień Je ho wy, tzn. że sam Je ho wa po wsta nie i Swą
nisz czą cą mo cą po ło ży kres nisz czy ciel skiej za zdro ści wo -
dzów Wiel kiej Kom pa nii wo bec przy wód ców Ma lucz kie go
Stad ka w za kre sie spo łecz no ści; Ijo ba 42:7-10]). Na wet wiel -
kie nie szczę ście nie mo że znisz czyć mi ło ści Ko ścio ła do Chry -
stu sa (wo dy nie mo gą za ga sić tej mi ło ści – w.7; Iz. 43:2); nie
mo że być też zdła wio na po wo dzią prze śla do wań (rze ki za to -
pić; Rzym. 8:38,39). Gdy by ktoś za ofe ro wał od da nie wszyst -
kie go, co ma, ja ko ce ny na by cia tej mi ło ści (ca łe mie nie za mi -
łość), spo tkał by się z po gar dą za chęć prze pro wa dze nia nie -
współ mier nej trans ak cji, by za nie wie le uzy skać tak du żo
(był by zu peł nie wzgar dzo ny).

Ko ściół oso bi ście oświad cza, iż po sia da po dob ną kla sę mło -
dych po świę ca ją cych się (ma łą sio strzycz kę – w.8), tzn. Mło do -
cia nych God nych. Gdy w Pa ru zji wspo mnia no o nich, żad ne
tek sty Sta re go czy No we go Te sta men tu (nie ma pier si) nie zo -
sta ły po da ne na po twier dze nie jej ist nie nia, a wte dy do my śla -
no się te go na pod sta wie fak tu, iż po za mknię ciu wy so kie go
po wo ła nia po ja wi ło się wię cej po świę co nych, niż by ło ko ron,
a tak że na pod sta wie sta no wi ska Bo skich przy mio tów w od nie -
sie niu do klas wia ry. Lecz w Epi fa nii, na po cząt ku któ rej w 1914
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r. za mknię te zo sta ły drzwi wy so kie go po wo ła nia dla no wych
kan dy da tów (Łuk. 13:24-27), nad szedł wła ści wy czas na to, by
kla sa Mło do cia nych God nych za czę ła wy stę po wać na wi dow -
nię, by by ła uzna na ja ko ta ka i ja ko ta ka po szu ki wa na przez
sym bo licz nych kon ku ren tów – gru py Wiel kiej Kom pa nii, któ -
re pra gnę ły po łą czyć się z ni mi (w dniu, gdy się o niej mó wić
bę dzie). Wte dy po wstał pro blem, co na le ży z nią zro bić. Nie -
któ rzy prze czy li ist nie niu ta kiej kla sy, nie któ rzy wąt pi li lub
by li obo jęt ni; jesz cze in ni przy ję li ją ja ko ta ką, lecz tyl ko chwi -
lo wo. Na to miast po szcze gól ni ka pła ni trwa li moc no w wie -
rze, że jest ta ka kla sa, któ rą przed sta wia li z wy ja śnie nia mi, do -
wo da mi i obro ną przed ata ka mi. I wła śnie to by ło ich od po wie -
dzią na py ta nie (cóż uczy ni my z na szą sio strą). Uczy li o Mło -
do cia nych God nych na stę pu ją cych rze czy: Je śli kla sa ta jest
moc no opar ta na Pi śmie Świę tym (mur – w.9), wznie sie my dla
niej sfe rę praw dy urzę do we go dzie ła (pa łac srebr ny). Je śli sta -
nie się środ kiem przy pro wa dza nia lu dzi do praw dy (drzwia -
mi), przy dzie li my jej pra cę zaj mo wa nia się uspra wie dli wio ny -
mi (ce dry), by pro wa dzić ich da lej do po świę ce nia na an ty ty -
picz nym Dzie dziń cu (obu du je my ją de ska mi). Oka za ło się, że
za chę ce ni Mło do cia ni God ni moc no opie ra li się nie tyl ko na za -
sa dach Bi blii, lecz tak że na wie lu wer se tach Bi blii (Je stem mu -
rem – w.10). Wer se ty te moż na zna leźć w Sta rym i No wym Te -
sta men cie, np. Ger so ni ci (4 Moj. 1; 3; 4), pięć có rek Sal fa ada
(4 Moj. 27:1-11 [po stę pu ją ca praw da po ka za ła póź niej, iż re pre -
zen tu ją one kla sę qu asi -wy bra nych, TP „78,56; „04, 44 – przy -
pis tł.]), Ru ta (Ru ty 1-4). Zob. tak że frag men ty w E 4, 317-358
(pier si). Są one praw dzi wą for te cą, z róż nych punk tów wi dze -
nia po twier dza ją cą ist nie nie tej kla sy (wie że). Roz wa ża nia te
do wo dzą, iż są oni kla są prze wi dzia ną przez Bo ga; ja ko ta cy
znaj du ją ła skę u na sze go Pa na dzię ki Je go bi blij nej wie dzy
na ich te mat (zna la złam w je go oczach ła skę).

Chry stus (Sa lo mon – w.11) w cza sie Wie ku Ewan ge lii miał
ko ściół no mi nal ny (Ba al ha mon – pan mnó stwa) za sym bo licz -
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ną win ni cę, gdzie sta rał się roz wi jać ła ski Du cha (win ni ca).
Opie kę nad nią po wie rzył przy wód com za cho wu ją cym ko ro -
ny, utra cju szom ko ron i uspra wie dli wio nym (wy na jął stró -
żom). Wszy scy oni w ce lu wy da nia owo ców (owoc jej) mie li
szcze rze od dać Mu swe ca łe uspra wie dli wio ne czło wie czeń -
stwo (ty siąc srebr ni ków [1000 jest wie lo krot no ścią 10, licz by
do sko na łych na tur niż szych od Bo skiej, stąd tu taj do ty czy po -
czy tal nie do sko na łe go czło wie czeń stwa wie lu jed no stek]).
Win ni ca ta zo sta ła po rzu co na, po nie waż – tak jak ży dow scy
stró żo wie ży dow skiej win ni cy – w ogrom nej więk szo ści by li
oni nie wier ni, i tak jak oni prze śla do wa li wier nych stró żów.
Praw dzi wy Ko ściół w Pa ru zji i Epi fa nii po sia da sym bo licz ną
win ni cę – sfe rę praw dy i jej du cha wśród lu du praw dy (win -
ni ca mo ja, któ rą mam – w.12) – ja ko miej sce, gdzie pra cu je (jest
przede mną). Zgo dzi ła się od dać Chry stu so wi po czy tal nie do -
sko na łe czło wie czeń stwo wszyst kich jej stró żów – sług praw -
dy. Do pil no wa ła też, by wier ni uczy ni li to szcze rze oraz by
uczy ni li to wier nie Wiel ka Kom pa nia, póź niej sta ją ca się wier -
ną, a tak że Mło do cia ni God ni (ty siąc). Uczy ła tak że, że ze swe -
go po czy tal nie do sko na łe go czło wie czeń stwa stró żo wie ci mo -
gą za trzy mać dla wła sne go użyt ku wszyst ko, cze go po trze bu -
ją do re ali zo wa nia ludz kich obo wiąz ków wo bec sie bie i in nych
(dwie ście niech we zmą stró że owo cu). Chry stus zwró ci się
do niej ja ko do pra cow ni ka w sfe rze praw dy i jej du cha
(miesz kasz w ogro dach – w.13), za pew nia jąc ją, że pan ny,
któ re to wa rzy szą jej ja ko to wa rzysz ki (przy ja cie le; Ps. 45:15),
przy koń cu Epi fa nii bę dą słu chać jej na uk (słu cha ją gło su twe -
go), któ rych tak że i On pra gnie słu chać w po sta ci gło sze nia
przez nią Sło wa (daj mi usły szeć głos twój). Tuż przed odej -
ściem ze świa ta ogar nia ją wiel kie uczu cie tę sk no ty do Mi łe -
go (mi ły – w.14), by po śpie szył z wy ba wie niem jej (po śpiesz
się, a bądź po dob ny sar nie al bo je lon ko wi) z kró lestw te go
świa ta, gdy już wy peł nią one Je go cel udo sko na la nia jej łask
przez cier pie nia, ja kie na nią spro wa dza ły.
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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 Gdańskiej, wydanej przez Brytyjskie
i Zagra nicz ne Towarzystwo Biblijne. Inne przekłady zastosowano jedynie w
przypadku wystąpienia powa żnych różnic między wersją angielską (której dotyczył
komentarz autora) a Biblią 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



718 Epifaniczne wykłady Pisma Świętego

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 4 Mojżeszowa (str. 757)

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
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