SZTANDAR BIBLIJNY ` NASZYM JEDYNYM SZTANDAREM
Podniecie chor¹giew do narodów  Izajasz 62:10;
Izajasz 8:20; £ukasz 11:28.

Tedy wyszed³ g³os z stolicy, mówi¹cy: Chwalcie Boga naszego wszyscy s³udzy jego, i którzy siê go boicie, i mali i wielcy.
I s³ysza³em g³os jako ludu wielkiego, i jako g³os wielu wód, i
jako g³os mocnych gromów, mówi¹cych: Halleluja! i¿ uj¹³ Królestwo Pan Bóg wszechmog¹cy  Obj. 19:5,6.
Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który jest,
i który by³, i który masz przyjæ! ¿e wzi¹³ moc swoj¹ wielk¹, i uj¹³e królestwo; I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³
gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni, i aby odda³
zap³atê s³ugom twoim, prorokom i wiêtym, i boj¹cym siê
imienia twego, ma³ym i wielkim, i aby wytraci³ tych, co psuj¹
ziemiê  Obj. 11:17,18.
Bo tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja jeszcze raz, a to po
ma³ym czasie, poruszê niebem i ziemi¹, i morzem i such¹;
Poruszê, mówiê, wszystkie narody, i przyjd¹ do Po¿¹danego
od wszystkich narodów; i nape³niê ten dom chwa³¹, mówi Pan
zastêpów  Agg. 2:7,8.
Albowiem oto Ja tworzê niebiosa nowe, i ziemiê now¹, a
nie bêd¹ wspominane rzeczy pierwsze, ani wst¹pi¹ na serce
 Izaj. 65:17.
Lecz nowych niebios i nowej ziemi wed³ug obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwoæ mieszka
 2 Piotra 3:13.

I zatr¹bi³ Anio³ siódmy, i sta³y siê g³osy wielkie na niebie mówi¹ce: Królestwa wiata sta³y siê królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego, i królowaæ bêdzie na wieki wieków  Obj. 11:15.
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Typiczny Przybytek Izraela
2 Moj. 40

Wnijdcie¿ w bramy jego z wys³awianiem (dziêkczynieniem), a do sieni jego z chwa³ami
(Psalm 100: 4)

N

IE MO¯EMY tu oddaæ sprawiedliwoci tej lekcji; nie jest to te¿ konieczne. Odsy³amy naszych
czytelników do ksi¹¿ki Cienie Przybytku Lepszych
Ofiar, która by³a i jest pomoc¹ ludowi Pañskiemu w
pog³êbianiu dzie³a ³aski w jego sercach przez jej wyjanienia bogactw Boskiej ³aski ju¿ udzielonych, jak
i przysz³ych. B³ogos³awieñstwa te s¹ zilustrowane
w typicznym Przybytku Izraela oraz w jego zarz¹dzeniach, ofiarach, itd., co bêdzie te¿ tematem tego
numeru.
Ostrzegamy naszych czytelników przed niew³aciwymi zastosowaniami, które, jak mo¿emy wnosiæ na podstawie literatury na ten temat, s¹ doæ powszechne. Przybytek i jego dziedziniec, itd., nie by³y,
jak wielu przypuszcza, budowl¹ wi¹tynn¹ ani miejscem nabo¿eñstwa Izraela.
Pewien przeciêtnie uzdolniony duchowny i pisarz ca³kowicie b³êdnie przedstawi³ Przybytek i jego
obrz¹dki w nastêpuj¹cy sposób:
Wyobra sobie, ¿e zbli¿asz siê do Przybytku w
jednym z pustynnych miejsc obozowania. ... To
olniewaj¹cy widok; bia³e p³ótna dziedziñca kontrastuj¹ z ciemnymi przykryciami wewn¹trz Przybytku. Wspania³a zas³ona u wejcia jest podwi¹zana u góry, bowiem dziedziniec pe³en jest wiernych
przynosz¹cych ofiary. Kap³ani odziani w bia³e szaty pal¹ ofiary na wielkim miedzianym o³tarzu znajduj¹cym siê na rodku, podczas gdy inny kap³an
u¿ywa wiêtej umywalni obok wejcia do Przybytku, przygotowuj¹c siê do wejcia do rodka. Wielobarwna zas³ona jest zwiniêta na z³otych s³upach.
We wnêtrzu mo¿emy dostrzec blask z³otego sto³u i
kunsztownie wykonanego wiecznika, a jednoczenie dochodzi nas woñ rzadkiego kadzid³a. Daleko
w g³êbi wiêtego Miejsca mo¿emy zobaczyæ janiej¹c¹ zas³onê, i dr¿ymy, gdy wydaje siê, ¿e ona wieci
jak gdyby od wiat³a Szekinah znajduj¹cego siê za

ni¹. Wszystko jest tak pe³ne czci, ciche, ¿e s³yszymy odg³os dzwoneczków zawieszonych na szatach
najwy¿szego kap³ana, gdy siê porusza, a odwracaj¹c siê ponad jego piêknymi szatami i po³yskuj¹cym napiernikiem czytamy na koronie znaczenie
tego wszystkiego: wiêtoæ Panu.
Ca³kiem przeciwnie do tego poetyckiego opisu, Izraelici zazwyczaj nie mogli wchodziæ nawet
do najdalszej od rodka zewnêtrznej czêci Przybytku, na Dziedziniec. Nie mogli równie¿ niczego
zobaczyæ ponad wysokim p³óciennym ogrodzeniem,
które go otacza³o, ani bezporednio zagl¹daæ przez
jego wejcie, które znajdowa³o siê za bram¹ z
ciê¿kich zas³on.
Jedynie pokolenie Lewiego, powiêcone na
s³u¿bê Bogu, mia³o wstêp na teren dziedziñca, a z
niego tylko jedna kap³añska rodzina, sk³adaj¹ca siê
na pocz¹tku z piêciu osób  Aarona i jego czterech
synów, mog³a wchodziæ do w³aciwego Przybytku,
którego zas³ony, nie tylko nie by³y zwiniête na pokrytych z³otem s³upach, by umo¿liwiæ Lewitom spogl¹danie na wiecznik, sto³y, itd., lecz by³y opuszczone w tym w³anie celu, by nie widzieli niczego
wewn¹trz. By nie próbowali nawet zagl¹daæ do
rodka, kiedy kap³ani wykonuj¹cy pos³ugi podnosili zas³onê i przechodzili pod ni¹, zosta³o wprowadzone Boskie prawo zakazuj¹ce Lewitom patrzenia i nakazuj¹ce karê mierci za niepos³uszeñstwo
(4 Moj. 4:19,20).
WA¯NOÆ TYPÓW
Wszystko to ma g³êbokie znaczenie w zwi¹zku z
w³aciwym rozumieniem znaczenia tych typów.
Dziedziniec
Poniewa¿ Dziedziniec przedstawia³ stan usprawiedliwienia przez wiarê w ofiarê za grzechy w pojednaniu dokonywanym przez najwy¿szego kap³ana,
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to jego o³tarz miedziany przedstawia³ g³ównie doskona³oæ cz³owieka Chrystusa Jezusa, na podstawie
której Jego ofiara by³a przyjêta przez Boga jako nasze pojednanie za grzech, uwiêcaj¹c z kolei ka¿d¹
ofiarê, sk³adan¹ na nim przez innych.
Umywalnia
Podobnie, umywalnia by³a typem na oczyszczenie cia³a i pozbywanie siê, o ile to jest mo¿liwe,
wszelkich skaz cia³a i ducha przez tych, którzy znajdowali siê w stanie usprawiedliwienia. Oczyszczenie to stanowi³o dla nich przygotowanie siê przed
wejciem do samego Przybytku.
wi¹tnica i wi¹tnica Najwiêtsza
Poniewa¿ tylko kap³ani mogli wchodziæ do Przybytku, czy nawet ogl¹daæ jego chwa³ê i piêkno, naucza siê, i¿ tak, jak dziedziniec reprezentuje jeden
stan, wi¹tnica reprezentuje inny, a wi¹tnica Najwiêtsza jeszcze inny stan.
Tak jak kap³ani, zanim zostali powiêceni na
urz¹d kap³añski, musieli byæ Lewitami, tak te¿ ci,
którzy mieli byæ Królewskim Kap³añstwem, przedtem musieli byæ usprawiedliwionymi wierz¹cymi,
w przeciwnym razie nie nadawaliby siê do przyjêcia jako cz³onkowie Królewskiego Kap³añstwa. Ich
wejcie, jako kap³anów, do wi¹tnicy symbolizowa³o zmianê ich natury  z usprawiedliwionej ludzkiej natury do natury nowych stworzeñ, sp³odzonych z ducha.
wi¹tnica reprezentuje stan nowych stworzeñ
w ich ziemskim ¿yciu, kiedy tylko s¹ uwa¿ane za
nowe stworzenia; podczas gdy wi¹tnica Najwiêtsza reprezentuje ich przysz³y stan, w którym bêd¹
udoskonaleni jako nowe stworzenia przez udzia³ w
pierwszym zmartwychwstaniu  po drugiej stronie
Zas³ony.
JEZUS WCHODZI DO WI¥TNICY
Przewodnik, Najwy¿szy Kap³an wyznania naszego lub porz¹dku, przeszed³ przez stan Dziedziñca jako doskona³y cz³owiek, ofiarowuj¹c siê w powiêceniu w wieku 30 lat; a potem przeszed³ ze stanu Dziedziñca do wi¹tnicy, do stanu uwiêcenia lub
stanu nowych stworzeñ, kiedy zosta³ sp³odzony z
Ducha wiêtego w Jordanie.
Trzy i pó³ roku pos³ugi naszego Pana jest przedstawione w wi¹tnicy Przybytku; a jak Pierwsza
Zas³ona reprezentowa³a Jego powiêcenie na mieræ,
tak Druga Zas³ona reprezentowa³a Jego rzeczywist¹
mieræ, poza któr¹ powsta³ w doskona³ym duchowym
stanie  w wi¹tnicy Najwiêtszej.
JAK G£OWA, TAK I CIA£O
W tym wszystkim Jezus by³ Przewodnikiem
tych, którzy mieli stanowiæ Królewskie Kap³añstwo,
Jego dom, cz³onków Jego Cia³a. Cz³onkowie Ko-
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cio³a z natury byli grzesznikami, i st¹d potrzebowali wejæ do stanu Dziedziñca, stanu usprawiedliwienia przez wiarê w ofiarê naszego Pana; potrzebowali oni oczyszczenia siê ze skaz cia³a, o ile to
by³o mo¿liwe, przez S³owo mówione, co jest przedstawione w myciu siê przy Umywalni. I wówczas
musieli uczyniæ swe powiêcenie zupe³nym, co by³o
reprezentowane przez Zas³onê przy drzwiach, aby
wejæ do wi¹tnicy i cieszyæ siê przywilejami typicznie przedstawionymi w wietle Z³otego wiecznika oraz Chlebach Pok³adnych i O³tarzu Kadzenia które oznaczaj¹ wiat³o, prawdê i duchowe przywileje, chwa³ê, modlitwy i duchow¹ jednoæ, jak¹ mieli mieæ z Panem jako cz³onkowie cia³a Chrystusowego, po tej stronie Drugiej Zas³ony.
Dla wszystkich, którzy zakoñczyli swój bieg
wiernie i radonie, czeka³  poza Wtór¹ Zas³on¹ rzeczywistej mierci  chwalebny udzia³ w zmartwychwstaniu Pañskim do duchowych, doskona³ych warunków, oraz uczestnictwo w Boskiej naturze, kiedy
to mieli oni ujrzeæ Jego chwa³ê w pierwszym zmartwychwstaniu (Obj. 20:6).
ANTYTYPICZNY LEWITA
Cz³owiek cielesny, choæ usprawiedliwiony, reprezentowany przez Lewitê, nie mo¿e wgl¹daæ, nie
mo¿e rozpoznaæ, doceniæ, ani cieszyæ siê przywilejami powiêconych, chyba ¿e siê powiêci.
Wielu duchownych w nominalnym kociele wyznaje, ¿e nie s¹ nawet Lewitami, ¿e nawet nie s¹ w
stanie Dziedziñca, gdy przyznaj¹, i¿ nie wierz¹ w
naukê Pisma wiêtego o upadku cz³owieka w grzech
i pojednanie za jego grzech dokonane przez wielkiego Najwy¿szego Kap³ana  gdy oni utrzymuj¹,
i¿ wrêcz przeciwnie, nie by³o upadku Adamowego
i potrzeby odkupienia, lecz ¿e cz³owiek osi¹gn¹³
swój obecny poziom inteligencji przez proces ewolucji. Owi ewolucjonici, z których jest wielu wród
duchowieñstwa nominalnego kocio³a, lecz nie
znajduj¹ siê w stanie usprawiedliwienia  na Dziedziñcu ani te¿ nie maj¹ do niego prawa, ni miejsca
w nim. Oni nie s¹ nawet z klasy Lewitów, domowników wiary.
Mimo, i¿ wielu innych osi¹gnê³o pozycjê usprawiedliwionych przez wiarê w zbawienne dzie³o naszego Pana, i mimo, i¿ niektórzy z nich obmyli siê
przy miedzianej umywalni, oczyszczaj¹c swe ¿ycie
przez S³owo prawdy, to jednak stosunkowo nieliczni poszli dalej i podjêli krok pe³nego powiêcenia.
Tylko Królewskie Kap³añstwo mia³o prawo
wstêpu do wi¹tnicy, aby dostrzec chwalebne prawdy w niej przedstawione, g³êbokie rzeczy Bo¿e,
które mo¿na zobaczyæ tylko w wietle pochodz¹cym
ze Z³otego wiecznika, symbolizuj¹cego owiecenie
Duchem wiêtym.
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NIEKTÓRZY ROZDZIELAJ¥ KLER
I LAIKAT
Lecz gdyby s³owo duchowny by³o u¿ywane
w sensie biblijnym, jako oznaczaj¹ce s³ugê  kogo
powiêconego na s³u¿bê Bogu, powiêconego, by
czyniæ Jego wolê a¿ do mierci, wtedy ten termin
bêdzie siê stosowa³ nie tylko do tych z tej klasy, którzy nauczaj¹ publicznie, ale równie¿ do tych z tej
klasy, którzy  innymi talentami  s³u¿¹ Panu i k³ad¹ swoje ¿ycie za braci innymi sposobami, zarówno
publicznie, jak i prywatnie.
Ludzkie systemy, b³êdnie nazwane kocio³ami Chrystusa, podnios³y fa³szywe sztandary na
temat kap³añstwa i podzieli³y lud Bo¿y, przeciwnie do Jego porz¹dku, na kler i laikat. Na
szczêcie pogl¹d ten zacz¹³ siê zmieniaæ, gdy¿
Chrzecijanie dostrzegaj¹ to, co nasz Pan i Aposto³owie wyranie stwierdzili, i¿ niewiele m¹drych wed³ug cia³a, niewiele mo¿nych, niewiele
zacnego rodu zosta³o powo³anych i przyjêtych
do Jego kap³añstwa; ale g³ównie ubodzy na tym
wiecie, aby byli bogatymi w wierze, i dziedzicami królestwa (1 Kor. 1:26; Jak. 2:5).
Pomiêdzy Pañskimi kap³anami znajdowa³o siê
wielu, którzy byli bardzo nisko powa¿ani, rolnicy,
zwykli robotnicy, jednak mê¿czyni i kobiety, których serca by³y w pe³ni oddane Panu, i których s³u¿ba polega³a na czynieniu na miarê swych si³ wszystkiego, co ich rêce napotka³y do zrobienia jako Panu
 czyni¹c dobrze wszystkim, którym mieli okazjê, a
zw³aszcza domownikom wiary  k³ad¹c swoje ¿ycie
dla braci.
Kiedy ostatecznie zostan¹ og³oszone listy, to
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niew¹tpliwie nazwisk wielu wysoko cenionych
wród ludzi, nazwisk wielu wielkich i zacnych,
m¹drych i uczonych, uznawanych przez ludzi, po
których siê spodziewano, i¿ bêd¹ te¿ uznani przez
Pana, mo¿e tam zabrakn¹æ; poniewa¿, w swej mi³oci do uznania ich przez ludzi, nie szukali wy³¹cznie uznania pochodz¹cego od Boga  albo z
powodu braku przejawiania w³aciwej wiary w
Okup, albo z powodu zaniechania praktykowania
w³aciwego powiêcenia  powiêcenia swego ¿ycia na s³u¿bê Panu.
NAGRODA WIERNYCH
To g³ównie do tej antytypicznej klasy kap³añskiej odnosi siê nasz na pocz¹tku zacytowany werset. Ich wdziêcznoæ dla Pana za jego ³aski i b³ogos³awieñstwa sprawi³a, i¿ ¿ycie nie by³o dla nich drogie, ¿e k³adli je dobrowolnie w Jego s³u¿bie. Ich
serca by³y przepe³nione uwielbieniem, poniewa¿ po
powiêceniu siê i po wejciu w ten sposób do przybytku Pana, aby usi¹æ z Chrystusem w niebiañskich
warunkach, niebiañskie wiat³o i pokarm im dostarczany umo¿liwia³ im radowanie siê bez miary nawet w ucisku, nawet w sprawach, które inaczej,
wed³ug cia³a, bez si³y i owiecenia przez prawdê,
zniechêci³yby ich i wzbudzi³yby w nich bojañ.
Poniewa¿ weszli w tê spo³ecznoæ z Panem w
Jego cierpieniach, z Jego duchem oceny, mogli siê
cieszyæ nawet w domu ich pielgrzymowania  a kiedy pielgrzymka siê skoñczy³a, jako nowe stworzenia przeszli poza zas³onê, do pe³ni oczekuj¹cej ich
radoci  stali siê tacy, jak Jezus, widz¹c Go takim,
jakim On jest, i dziel¹c Jego chwa³ê.
BS 97,73-75.

IZRAEL PROWADZONY
W CZASIE D£UGIEJ WÊDRÓWKI
A Pan szed³ przed nimi we dnie w s³upie ob³oku, aby je prowadzi³ drog¹, a w nocy w s³upie ognia,
aby im wieci³ (2 Moj. 13:21).

I

ZRAELICI po opuszczeniu Egiptu spêdzili blisko rok przy górze Synaj, zanim byli gotowi zacz¹æ marsz w kierunku Kanaanu, ziemi obiecanej.
Podczas tego okresu zgo³a dokona³a siê w nich pewna konstruktywna praca, która ich przekszta³ci³a z
hordy stosunkowo niezorganizowanych emigrantów,
w potê¿ny naród z przymierzem okrelaj¹cym ich
wzajemne zwi¹zki z Bogiem. Na górze Synaj zosta³o ustanowione Przymierze Zakonu, przez które ten
naród zosta³ przyjêty przez Jehowê jako Jego szcze-

gólny lud, wyró¿niaj¹cy siê sporód innych narodów
ziemi. Oni siê zobowi¹zali do pe³nej wiernoci Jemu
i wszystkim zasadom Jego sprawiedliwoci, a On zobowi¹za³ siê byæ ich Bogiem, ich Przewodnikiem i
ich Opiekunem. Te wszystkie zarz¹dzenia skupi³y siê
jednak w Moj¿eszu, poredniku Przymierza Zakonu; by³ on reprezentantem ludu przed Bogiem i Boga
przed ludem.
Ich organizacja do tego czasu by³a po³¹czeniem
politycznego i wojskowego porz¹dku pod panowa-
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¿eli naturalny cz³owiek przejawia j¹ dzisiaj gdzieniem sêdziów i prze³o¿onych nad tysi¹cami, setkakolwiek.
mi, piêædziesi¹tkami i dziesi¹tkami (2 Moj. 18:25 ;
5 Moj. 1:15). Oprócz tego mieli oni ogóln¹ radê sieFakt, ¿e byli oni prowadzeni przez Pana Jehowê
demdziesiêciu  przypuszczalnie pierwotny Sanhe ¿e s³up chwa³y kierowa³ ich podró¿¹ za dnia, a s³up
dryn (2 Moj. 24:1; 4 Moj. 11:16).
ognia oznacza³ i owietla³ ich obóz noc¹  by³ zaiste
dla nich ci¹g³ym przypomnieniem o Jehowie, ich
Podczas pobytu przy Synaju zosta³o zorganiBogu, o jego przymiezowane kap³añstwo i
S£UP OB£OKU NAD PRZYBYTKIEM
rzu z nimi i o ich przyskonstruowany Przybymierzu z Nim. Cotek oraz ustanowione
dzienne porcje manny
jego obrzêdy religijne,
przypomina³y im tak¿e
z zarysami wi¹t i poo Jego czujnej trosce o
stów, które Pan wyznaich interesy.
czy³, aby je nieustannie
przestrzega³y
ich
Uderzona ska³a i
wszystkie pokolenia.
wyp³ywaj¹ce z niej
By³ to z pewnoci¹ rok
wody, orzewiaj¹ce
wielkiego postêpu dla
ich w podró¿y, mówinich jako dla narodu 
³y o Boskiej mocy
rok wielkich dokonañ
u¿ytej ze wzglêdu na
w przygotowaniu ich
nich, i na nowo wyró¿na przyjêcie ziemi.
nia³y Moj¿esza jako
Boskiego przedstawiPustkowie Synaju
ciela i wyznaczonego wodza na s³usznej drodze.
mia³o ¿yzne, choæ niewielkie doliny i podczas poWszystko to jednak w³aciwie nie wyjania³o tego
bytu w tym miejscu ludzie i ich stada wyranie
faktu, ¿e obrana trasa by³a daleka od najbardziej
cieszyli siê powodzeniem. Spis ludnoci wed³ug 4
bezporedniej oraz ¿e s¹dy dowiadczaj¹ce ich za
Moj. 2:32 wskazuje, i¿ ich liczba wynosi³a 603 550
ich szemrania, itd., by³y o wiele surowsze od tych,
mê¿czyzn w wieku dwudziestu lat i wy¿ej, poza
jakich dowiadcza³y inne narody wokó³ nich, któtym 22 273 Lewitów (4 Moj. 3:43). Wskazywa³ore czci³y bo¿ki i praktykowa³y wszelkie rodzaje
by to na ³¹czn¹ liczbê oko³o 2 000 000.
grzechu i krn¹brnoæ.
Kiedy nadchodzi³ czas podró¿y, Pan to oznajIZRAEL WYSTAWIONY ZA WZÓR
mia³, powoduj¹c unoszenie siê ob³oku nad Przybytkiem. On poprzedza³ lud, wskazuj¹c drogê, któr¹
Jedyne wyjanienie ca³ej sprawy i to takie, któmieli siê udaæ i poprowadzi³ ich na pustyniê Faran,
rego Izraelici sami nie mogli zrozumieæ, gdy¿ czas
do której siê odnosi 5 Moj. 1:19 jako do pustyni
jego objawienia jeszcze nie nadszed³, jest podane
wielkiej i strasznej. Musia³a siê ona temu ludowi
w Nowym Testamencie  ¿e Izraelici zostali u¿yci
wydawaæ ogromna po przejciu jej tu i tam, gdy tuprzez Pana jako lud typiczny, którego próbowanie
³ali siê po niej w swej czterdziestoletniej wêdrówce.
do dobrego i z³ego by³o po to, aby z wyprzedzePoród jej zastraszeñ by³y ogniste (jadowite) wê¿e i
niem zobrazowaæ odpowiadaj¹ce im dowiadczeniewystarczaj¹ce zaopatrzenie w wodê dla tak wielnia duchowego Izraela (1 Kor. 10:1-11). Jak wskakiej rzeszy.
zuje Aposto³, ich ska³a i jej woda jest typem na
Chrystusa i na Wodê ¯ycia z niego wyp³ywaj¹c¹.
Pamiêtaj¹c, ¿e Izraelici byli tylko naturalnyIch manna, jak wskaza³ nasz Pan, przedstawia
mi ludmi, nie mo¿emy dziwiæ siê ich szemraniom
Chleb, który zst¹pi³ z nieba, z którego jeli cz³oprzeciw Moj¿eszowi, a tym samym przeciw Jehowiek jeæ bêdzie, ¿yæ bêdzie na wieki.
wie w odniesieniu do wielu ich dowiadczeñ. Z
naszej znajomoci ludzkoci obecnie, bylibymy
Jadowite wê¿e, które im dokucza³y, i skierosk³onni powiedzieæ, ¿e usposobienie szemrz¹ce
wanie oczu cierpi¹cych na miedzianego wê¿a
musi byæ o wiele wiêksze teraz, ni¿ by³o wówczas,
wzniesionego na drzewcu symbolizuj¹ grzech i
poniewa¿ naszym zdaniem ¿adna tak du¿a liczba
jego szkodliwe skutki oraz doprowadzenie do tego,
ludzi nie mog³aby byæ prowadzona przez tak d³uby uk¹szeni przez grzech spogl¹dali na tego, któgi czas, w takich warunkach, bez interwencji Bory za nas sta³ siê przekleñstwem przez to, i¿ zaskiej mocy. Unikniêcie szemrania i przyjêcie z
wis³ na drzewie (Jan 3:14-16; Gal. 3:13). Szemracierpliwoci¹ wszystkich trudnoci na puszczy
nie Aarona i Marii przeciwko Moj¿eszowi sta³o
oznacza³oby, ¿e ten lud mia³ wiêksz¹ wiarê, anisiê dla Boga powodem okazania niezadowolenia,
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reprezentuj¹cego Boskie oburzenie na tych, którzy nie uznaj¹ Go za wodza Duchowego Izraela i
nie okazuj¹ szacunku tym, których On u¿ywa jako
swoich rzeczników i s³ug.
Bunt Korego i jego sprzymierzeñców twierdz¹cych, i¿ oni równie dobrze jak Moj¿esz i Aaron
nadaj¹ siê do reprezentowania Pana i Jego ludu we
wszystkich funkcjach religijnych, zosta³ surowo ukarany, przedstawiaj¹c w antytypie karanie tych, którzy zaniedbali uznania Boskich instytucji w Duchowym Izraelu (4 Moj. 16).
mieræ niektórych za wzgardzenie prawem Moj¿eszowym zosta³o zamierzone jako typ lub obraz
wiecznego zniszczenia tych, którzy pogardzaliby
antytypicznym Moj¿eszem i zbawiennym dzie³em
przez Niego dokonanym. Wskutek tego bêd¹ oni
zniszczeni we Wtórej mierci (¯yd. 10:28,29). Góra
Synaj jako typ przedstawia³a Królestwo Bo¿e. Podanie z niej Zakonu reprezentowa³o og³oszenie Boskiego prawa przy zaprowadzeniu Nowego Przymierza z r¹k Antytypicznego Porednika, Chrystusa w
chwale, przy koñcu tego Wieku. Trzês¹ca siê ziemia,
blask b³yskawic i g³os tr¹by zwi¹zany z inauguracj¹
Przymierza Zakonu przedstawia³y, jak mówi Aposto³, Czas wielkiego Ucisku i zupe³ne poruszenie
wszystkich rzeczy, którymi nowa dyspensacja, Królestwo Bo¿e, jest zaprowadzane (¯yd. 12:18-29; porównaj Agg. 2:7,8).
¯YDZI MIELI
WIELKI PO¯YTEK Z KA¯DEJ MIARY
Aposto³ wskazuje, ¿e Przymierze Zakonu dla
Izraela nie uczyni³o dla nich niczego doskona³ego,
nie przynios³o im ¿adnego chwalebnego królestwa i
nikogo nie nagrodzi³o ¿yciem wiecznym (gdy¿ nikt
nie móg³ go zachowaæ doskonale), lecz raczej potêpi³o ich wszystkich, zamknê³o im dostêp do nadziei,
która póniej przysz³a do nich przez Ewangeliê.
Mówi nam jednak, ¿e ¯ydzi mieli wielki po¿ytek z
ka¿dej miary. Albowiem to najpierwsze, i¿ im zwierzone by³y wyroki Bo¿e (Rzym. 3:2). Co on ma na
myli? Jaki po¿ytek mieli ¯ydzi? Odpowiadamy, ¿e
wszystkie ich trudnoci na puszczy, a tak¿e i póniejsze, by³y po¿yteczne dla nich, jako narodu, jak
równie¿ po¿yteczne indywidualnie dla tych, którzy
zostali w³aciwie wyæwiczeni przez próby i przez to
przybli¿yli siê do Boga.
Te dowiadczenia przywiod³y Izraela w czasie
Pierwszego Przyjcia naszego Pana do pierwszej
pozycji poród narodów pod wzglêdem wiêtoci,
pobo¿noci i sprawiedliwoci; a ¯ydzi, rozsiani w
tamtym czasie po ca³ym wiecie, mieli wielki udzia³
w kszta³towaniu wszystkiego, co dobre i zacne
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wród najbardziej cywilizowanych narodów, przygotowuj¹c wiat w ogólnoci na pos³annictwo
Ewangelii maj¹ce nadejæ w s³usznym czasie.
Mamy tego dowód w postaci faktu, i¿ prawie wszyscy, którzy nawracali siê na chrzecijañstwo na samym pocz¹tku byli z ¯ydów i z tych pogan, którzy
wczeniej mieli kontakt z religi¹ ¿ydowsk¹ i posiadali wiêksz¹ lub mniejsz¹ wiarê w prawdziwego
Boga. Nie tylko to, lecz trudne dowiadczenia, którym ci ludzie byli poddawani, rozwinê³y w niektórych z nich wspania³e zalety serca i umys³u, jak o
tym wiadczy historia Króla Dawida i wszystkich
proroków, jak równie¿ wielu mniej znanych osób.
Wiara niektórych z nich jest powiadczona przez
Aposto³a (¯yd. 11).
B£OGOS£AWIEÑSTWA DLA IZRAELA
I CA£EJ LUDZKOCI
Niektórzy mogliby byæ sk³onni do powiedzenia: Jak te b³ogos³awieñtwa, udzielane nielicznym
Izraelitom, a niektórym z nich wieki póniej, mog³y zrekompensowaæ ich dowiadczenia, jak na
przyk³ad tym, którzy zginêli z powodu uk¹szeñ jadowitych wê¿y oraz Koremu i jego stronnikom, których poch³onê³a ziemia, i innym, którzy umarli doranie za przekroczenie prawa moj¿eszowego? Czy¿
nie by³y to nieodwracalne szkody, niezale¿nie od
tego, jakie b³ogos³awieñstwa z nich wynik³y dla
innych z ich ludu w tym czasie, lub dla nas, antytypicznych Izraelitów obecnie?
Odpowiadamy  nie! Nie by³y to nieodwracalne
szkody. Jak wszyscy, pozostali z rodu Adamowego,
byli oni pod wyrokiem mierci z powodu grzechu
pierworodnego i niewielkie mia³o znaczenie, czy
umarli na wojnie, od zarazy, uk¹szeñ wê¿y, czy przez
to, ¿e ziemia siê pod nimi otworzy³a i poch³onê³a
ich. Wci¹¿ maj¹ oni udzia³ w wielkim b³ogos³awieñstwie, które Bóg zapewni³ przez Jezusa i duchowego Izraela, którego trudnoci i próby oni jako typy
obrazowali.
Jezus Chrystus z ³aski Bo¿ej za wszystkich
mierci skosztowa³ (¯yd. 2:9), a okup ten obejmowa³ tych, których wymienilimy. Nadejdzie
czas w Tysi¹cleciu, gdy wszystkie narody ziemi
bêd¹ b³ogos³awione przez Odkupiciela
(Gal.3:8,16,29) i to bêdzie obejmowa³o tych, których przyk³ady rozwa¿amy. Nasz Mistrz stwierdza
(Jan 5:28,29), ¿e nadchodzi godzina, w której
wszyscy, co s¹ w grobach us³ysz¹ g³os Jego i wyjd¹, albo ze Staro¿ytnymi Godnymi epoki ¿ydowskiej, albo w ogólnym zmartwychwstaniu tych
wszystkich, którzy dot¹d nie mieli okazji byæ uznani za godnych ¿ycia wiecznego.
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Ta ostatnia klasa bêdzie obejmowa³a ogromn¹
wiêkszoæ ludzkoci i jej wzbudzenie bêdzie mia³o
na celu danie najbardziej sprzyjaj¹cej sposobnoci
dowiedzenia siê o ³asce Bo¿ej w Chrystusie (1 Tym.
2:4), przyjêcia jej i uzyskania ¿ycia wiecznego w
Raju Boga na ziemi (zobacz nasz¹ broszurkê pt.:
Czy jest nadzieja dla kogokolwiek z nie zbawionych zmar³ych?). Widzimy wiêc, ¿e ¯ydów nie
spotka³a ¿adna niesprawiedliwoæ, chocia¿ Pan traktowa³ ich pod niektórymi wzglêdami surowiej ni¿
narody pogañskie. Mimo, i¿ cierpieli pod Boskimi
s¹dami, nikogo z nich nie dosiêg³a strata ani krzywda, gdy¿ wszyscy bêd¹ jeszcze mieli sposobnoæ
przyjcia do znajomoci Prawdy i do ¿ycia wiecznego przez Odkupiciela i Jego duchowego Izraela.
Widzimy tak¿e, i¿ w pouczaj¹cy sposób dowiadczenia dane temu ludowi podnios³y go z degradacji, w której byli niemal niewolnikami, do najwy¿szej rangi na wiecie. Mo¿emy zgodziæ siê z Aposto³em, ¿e Izrael mia³ wielki po¿ytek w ka¿dym
wzglêdzie, bêd¹c przyjêty przez Pana i u¿ywany
przez Niego jako typy i cienie (¯yd. 8:5; 10:1) w
zwi¹zku z przygotowaniami dla Jego Duchowego
Izraela, prawdziwego nasienia Abrahamowego (1
Moj. 12:3; 22:16-18), przez które wszystkie narody ziemi bêd¹ b³ogos³awione.
DUCHOWY IZRAEL
JESZCZE BARDZIEJ B£OGOS£AWIONY
Jeli b³ogos³awieñstwem by³o obcowanie z
Bogiem w domu s³ug pod wodz¹ Moj¿esza, jak¿e
bardziej b³ogos³awione jest teraz obcowanie z Nim
w jeszcze wy¿szym domu synów pod wodz¹ Chrystusa! Jeli wype³nianie siê typów i cieni by³o
chwalebne i przynosi³o b³ogos³awieñstwa, jak¿e
wiêksze musz¹ byæ ³aski, b³ogos³awieñstwa i
chwa³a towarzysz¹ca tym, którzy s³u¿¹ w Antytypicznej wi¹tyni! To w³anie wówczas, gdy zaczynamy dostrzegaæ co z d³ugoci, szerokoci,
wysokoci i g³êbokoci Boskiego Planu i chwa³y,
jaka bêdzie z pewnoci¹ towarzyszy³a s³ugom
Boskiej ³aski, kiedy panowanie grzechu i mierci
zakoñczy siê i kiedy nastanie czas chwa³y i b³ogos³awienia  wtedy oceniamy tê sytuacjê i jestemy wdziêczni za przywileje, jakie mamy jako duchowi Izraelici w powiadczaniu naszej lojalnoci wobec Pana, Jego S³owa i Jego ludu, abymy
mogli byæ uznani za godnych przebywania z Nim
i naszym Odkupicielem w tym chwalebnym Królestwie!
HOBAB, SZWAGIER MOJ¯ESZA
Moj¿esz spêdzi³ czterdzieci lat w pobli¿u pustyni Synaj w rodzinie swojego tecia, Jetry Ragu-
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ela lub Reuela  przypuszcza siê, ¿e nazwa Jetro
mia³a oznaczaæ jego tytu³, a Raguel lub Reuel (Rehuel)  jego imiê (2 Moj. 2 i 3). Hobab, syn Raguela i szwagier Moj¿esza, nale¿a³ do tak zwanych
Kenitów, arabskiego plemienia Madianitów na
wschód od Synaju. Hobab przebywa³ wród ludu
izraelskiego, lecz gdy zaczyna³a siê podró¿ do Kanaanu rozwa¿a³ powrócenie do swego ludu. Nasza
lekcja przytacza argumenty ze strony Moj¿esza, aby
wp³yn¹æ na niego, aby towarzyszyl Izraelowi. Powiedzia³ on (4 Moj. 10:29-36):
My ci¹gniemy do miejsca, o którym rzek³ Pan:
Dam je wam. Pójd z nami, a uczynimyæ dobrze,
poniewa¿ Pan obieca³ wiele dobrego Izraelowi.(...)
Proszê, nie opuszczaj nas; bo ty wiesz, gdziebymy na puszczy obóz stanowiæ mieli, i bêdziesz
przewodnikiem naszym. A jeli¿ pójdziesz z nami, i
spotka nas to dobre, którym nas Pan uczyni dobrze, i
my dobrze uczynimy tobie.
Có¿ za s³owa wiary i jakie¿ pokorne stwierdzenie wodza 2 000 000 ludzi! Zauwa¿amy zupe³ny brak
wzmianki o sobie i o tym, czego on dokona, Moj¿esz nie wspomina te¿ nic o swoim autorytecie i w³adzy. Wymienia i powo³uje siê tylko na moc i b³ogos³awieñstwo Jehowy.
Bardzo s³usznie mo¿emy to uwa¿aæ za sugestiê dla nas samych w zwi¹zku z naszym podró¿owaniem w kierunku naszego Kanaanu  Królestwa.
Ci, którzy s¹ z nami, przyjaciele, s¹siedzi, krewni,
powinni byæ zapraszani wed³ug tej wytycznej  zasady wiary: Pójd z nami, a uczynimyæ dobrze, poniewa¿ Pan obieca³ wiele dobrego Izraelowi. Ktokolwiek idzie z nami, otrzymuje b³ogos³awieñstwa,
a przez zachêcanie kogo, by szed³ z nami, my otrzymujemy b³ogos³awieñstwo, gdy¿ nasza w³asna wiara jest pokrzepiana, pobudzana, a tak¿e nasze pos³uszeñstwo Panu; bo czy¿ bêdziemy mówiæ innym:
Pan uczyni ci dobrze, a sami nie bêdziemy dowiadczaæ dobra i nie bêdziemy zdawaæ sobie sprawy z
b³ogos³awieñstw, jakie otrzymujemy dzieñ po dniu
z rêki Jehowy?
A jeli id¹ oni z nami, jak¿e fakt, i¿ podsunêlimy im tê sprawê i obiecalimy im b³ogos³awieñstwo pomaga nam powstrzymaæ siê od szemrania i
narzekania, i od przejawiania czegokolwiek innego
ni¿ dobra, jakie bezustannie otrzymujemy od Pana.
Dobrze wiêc czynimy jako Duchowi Izraelici, naladuj¹c przyk³ad Moj¿esza zwracaj¹c siê do tych,
którzy znajduj¹ siê pod naszym wp³ywem  dobrze
czynimy przytaczaj¹c im obietnice Pañskie oraz okazuj¹c nasz¹ wiarê w nie.
Powinnimy pomagaæ w przygotowaniu miejsca
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dla naszych przyjació³ w zwi¹zku z Pañsk¹ s³u¿b¹,
zapewniaj¹c ich o udziale w nagrodzie. Niektórzy
mog¹ byæ przyci¹gniêci do ludu Pañskiego przez
sposobnoæ oddawania us³ug. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e s¹ ró¿ne rodzaje s³u¿by. I tak, lud Pañski nie
powinien uwa¿aæ za w³aciwe wybieranie na znacz¹ce pozycje w zborze tych, którzy w pe³ni siê nie powiêcili Panu; nie powinien ich te¿ odrzucaæ, lecz
raczej chêtnie wykorzystaæ ka¿dego i wszystkich w
stopniu, w jakim posiadaj¹ wolê s³u¿enia i wspó³pracy w dziele Pañskim.
Nasza lekcja informuje nas, ¿e ka¿dego ranka w
swoich us³ugiwaniach, kiedy zgodnie z ruchem ob³oku Izraelici wyruszali naprzód w swej podró¿y,
istnia³ prosty obrz¹dek religijny  Moj¿esz owiadcza³ do uszu wodzów, a przez nich do uszu ludu:
Powstañ, PANIE, a niech bêd¹ rozproszeni nieprzyjaciele twoi,
a niech uciekaj¹, którzy ciê nienawidz¹, przed obliczem twoim.
Wieczorem, gdy obóz rozk³ada³ siê po ca³odziennej podró¿y, znów rozlega³ siê g³os Moj¿esza w s³owach:
Nawróæ siê PANIE do niezliczonego mnóstwa wojska izraelskiego.
To, co by³o w ten sposób ka¿dego dnia czynione
z rozkazu Pañskiego w cielesnym Izraelu, z tak¹ sam¹
regularnoci¹ ma miejsce w Duchowym Izraelu.
Wszyscy, którzy oka¿¹ siê wierni, wszyscy prawdziwi Izraelici, wyruszaj¹c ka¿dego ranka w podró¿
¿ycia, na bitwê ¿ycia, na próby i sprawdziany czekaj¹ce ich po drodze, z pewnoci¹ musz¹ nauczyæ
siê patrzeæ na Pana jako Wodza swego Zbawienia,
jako jedynego, przez którego szatan i jego zastêpy
mog¹ byæ pokonani, jedynego, przez którego mo¿emy otrzymaæ zwyciêstwo. Powstañ, Panie, a niech
bêd¹ rozproszeni nieprzyjaciele twoi, a niech uciekaj¹, którzy ciê nienawidz¹, przed obliczem twoim,
a niechaj my, którzy mi³ujemy Ciê i mieszkamy w
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Twej mi³oci i pod Tw¹ troskliw¹ opiek¹, bêdziemy
chronieni przed ka¿dym dowiadczeniem, które wyrz¹dzi³oby nam prawdziw¹ szkodê i b¹dmy zachowani przez moc Bo¿¹ przez wiarê.
Który z duchowych Izraelitów mo¿e przy koñcu dnia udaæ siê na spoczynek bez retrospektywnego przywo³ania na pamiêæ dobroci Pana i bez
pragnienia Jego dalszej ³aski i ochrony w ciemnociach nocy? Który prawdziwy Izraelita bêdzie
d³ugo prawdziwym Izraelit¹, jeli zaniedbuje siê
w uznawaniu Pana na wszystkich swoich drogach,
w swych upadkach i wzlotach? Jak mówi Aposto³,
czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek robimy,
wszystko powinno byæ czynione na Jego chwa³ê;
na wszystkich naszych drogach powinnimy Go
uznawaæ (1 Kor. 10:31; Przyp. 3:6). U¿yjmy przy
koñcu ka¿dego dnia s³ów zbli¿onych do tych, których u¿ywa³ Moj¿esz i powiedzmy Panu: Zamieszkuj, o Panie, z wszystkimi tysi¹cami twego prawdziwego Izraela wszêdzie. Zachowuj nas, strze¿
nas wed³ug Twojej m¹droci i Twojej mi³oci w
Chrystusie Jezusie!
Duch wiary i czci, który wyp³ywa z Boskiego
S³owa najwspanialej powiadcza charakter tych, których Pan u¿ywa³ w wielkiej mierze w przesz³oci, i
daje nawet niemowlêtom w Chrystusie ufnoæ i zapewnienie, których brakuje s³owom pochodz¹cym z
innych róde³, nie pobudzonym ani nie natchnionym
przez ducha Pañskiego. Jako wielki przyk³ad tych
biblijnych dobrodziejstw zauwa¿my wielkiego kap³ana w Izraelu, który zwyk³ b³ogos³awiæ lud, mówi¹c:
Niech ci b³ogos³awi Pan, a niechaj ciê strze¿e;
Niech rozjani Pan oblicze swoje nad tob¹,
a niech ci mi³ociw bêdzie;
Niech obróci Pan twarz swojê ku tobie,
a niechaj ci da pokój.
BS 97,76-79
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