
Królewskie kapłaństwo
Tom 7, numer 6

W numerze:

Strona 3: Nasza służba dla Niego 
Wszyscy wierzący są powołani, aby być królewskim kapłaństwem; ale czy my  
żyjemy w realności tego powołania i składamy nasze życie jako miłą ofiarę?

Strona 7: Królewscy kapłani
Możemy się nauczyć dużo na temat godności i zaszczytu duchowego 
kapłaństwa kościoła sprawdzając charakter kapłaństwa pod zakonem.

Strona 11: Kapłańskie towarzystwo
Bożym pełnym zamierzeniem zawsze było to, aby mieć społeczność ludzi, którzy  
będą  Jemu  sprawiać  satysfakcję  poprzez  usługiwanie  Jemu  zgodnie  z  Jego  
planami i celami.

Strona 15: Resztka Sadoka
W tych ostatecznych dniach Bóg szuka kapłaństwa, które będzie oddane tylko dla 
Niego i które oddaje chwałę tylko Jego imieniowi.

“Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem
świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was

powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.” — 1 Piotra 2:9



Królewskie kapłaństwo

Nasza duchowa ofiara

Tu mamy  prawdziwą naturę  I  charakter  tej  ofiary,  którą  mamy  składać jako 
święci  kapłani.  Jest  nią  chwała  —  “ustawiczna  chwała  dla  Boga.” 
Błogosławione zajęcie! Święte zadanie! Niebiańskie zatrudnienie! I nie ma to 
być  tylko  coś  okazjonalnego.  Nie  jest  to  tylko  w  jakichś  szczególnych 
momentach, kiedy wszystko wokół nas wygląda jasno i pięknie. Nie ma to być 
tylko wśród blasku i gorliwości jakichś szczególnie namaszczonych publicznych 
nabożeństw,  kiedy  prąd  uwielbienia  płynie  głęboko,  szeroko  i  szybko.  Nie; 
słowo brzmi: „ustawiczna chwała”. Nie ma miejsca, ani czasu na narzekanie i 
szemranie,  dąsanie  się  i  niezadowolenie,  niecierpliwość,  irytowanie  się, 
lamentowanie  na  temat  naszych  okoliczności,  jakiekolwiek  by  one  były, 
doszukiwanie się winy w tych, którzy są związani z nami czy to publicznie, czy 
prywatnie, w interesach lub w kręgach rodziny.

Święci  kapłani  nie  powinni  mieć  czasu  na  żadną  z  tych  rzeczy.  Są  oni 
prowadzeni coraz bliżej Boga, w świętej wolności, pokoju i błogosławieństwie. 
Oddychają  oni  atmosferą  i  chodzą  w  słońcu  Bożej  obecności,  gdzie  nie  ma 
materiału na to, aby karmić kwaśne i niezadowolone umysły. Możemy to sobie 
zapamiętać  jako  niezmienną  zasadę,  że  kiedykolwiek  ktoś  wylewa  potok 
uskarżania się na okoliczności i swoich sąsiadów, to taki człowiek nie realizuje 
tego  świętego  kapłaństwa  i  w  konsekwencji  nie  wydaje  tych  praktycznych 
owoców. Święty kapłan jest zawsze szczęśliwy, zawsze pogodny, zawsze wielbi 
Boga. To prawda, że może być zmęczony na tysiąc sposobów, ale składa swoje 
problemy Bogu w modlitwie. „Alleluja” brzmi właściwe wyrażenie najsłabszego 
członka Chrześcijańskiego kapłaństwa.

C. H. Mackintosh (1885)

Nasza służba dla Niego
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“Przystąpcie do niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez  
Boga  wybranego  jako  kosztowny.  I  wy  sami  jako  kamienie  żywe  budujcie  się  w  dom 
duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa 
Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny,  
wybrany, kosztowny, A kto weń wierzy, nie zawiedzie się.  Dla was, którzy wierzycie, jest on  
rzeczą cenną; dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał  
kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie  
wierzą  Słowu,  potykają  się  oń,  na  co  zresztą  są  przeznaczeni.  Ale  wy  jesteście  rodem  
wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali  
cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości" (1 Piotra 2:4-9).

Jest to naprawdę niesamowity przywilej dla tych, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa — są 
bowiem powołani,  aby składać świadectwo o wspaniałości  Pana Chwały.  Jak dobrze jest 
rozważać tę myśl:  kiedy przystępujemy do Niego,  budujemy się przez Ducha Świętego, 
jako żywe świadectwo w kształcie tego świętego, królewskiego kapłaństwa. Dla wielu z nas 
jest  zbyt  cudowne,  abyśmy  mogli  w  pełni  zrozumieć  tę  wspaniałą  prawdę  i  majestat 
Pańskiego celu, planu i działania w tych, którzy są zbawieni tylko z łaski.

Pytanie  dzisiaj  brzmi  tak:  Czy  jesteś  tym,  który  wierzy  i  przychodzi  do  Niego  w 
całkowitym poddaniu się  jemu? Czy jesteś  przed Nim w takim stanie  w każdej  godzinie 
każdego dnia? Czy wypełniasz swój cel, jaki jest przedstawiony w Słowie Bożym?

Królestwo Kapłanów

“A Mojżesz wstąpił na górę do Boga, Pan zaś zawołał nań z góry, mówiąc: Tak powiesz 
domowi Jakuba  i  to  oznajmisz  synom  izraelskim:  Wy  widzieliście,  co  uczyniłem 
Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i  przywiodłem was do siebie. A teraz, 
jeżeli pilnie słuchać będziecie  głosu mojego i  przestrzegać mojego przymierza,  będziecie 
szczególną  moją  własnością  pośród  wszystkich  ludów,  bo  moja  jest  cała  ziemia.  A  wy 
będziecie  mi królestwem kapłańskim i  narodem świętym.  Takie  są słowa,  które powiesz  
synom izraelskim” (2 Mojż. 19:3-6).

Bóg zawsze chciał mieć święty naród kapłanów — nie tylko kilku Lewitów, którzy by 
wygłaszali kazania, śpiewali pieśni i podejmowali decyzje. Ten lud, który Bóg przyprowadził 
do  siebie  miał  być  Królewskim Kapłaństwem.  Jednak  Izrael  nigdy  nie  wypełnił  Bożego 
duchowego celu, jaki Bóg miał dla nich.

W kościele Nowego Przymierza wypełniło się to wreszcie poprzez lud zebrany dla Boga 
w  wiecznej  osobie  Chrystusa  Jezusa.  Wśród  tych  wierzących  nie  było  nic  z  syndromu 
duchowieństwa/laików.  Kiedy  zbierali  się  razem  jako  Kościół  Chrystusa,  wszyscy  byli 
cząstką  tej  kapłańskiej  rodziny  Bożej.  Ich  celem,  jako  obywateli  wiecznego  królestwa 
Bożego  pod  przewodnictwem samego  Chrystusa  było  to,  aby  służyć  swojemu  Świętemu 
Bogu w duchu i w prawdzie.

Nasza służba dla Niego

Jednak,  chociaż ci pierwsi uczniowie  Pana oczyścili się przez posłuszeństwo prawdzie 
(1 Piotra 1:22), Piotr nadal zachęcał ich do wysiłków, aby się zbliżali do Chrystusa. Wiedział 
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o tym, że potrzebowali się stać moralnie nieskazitelni, poświęceni i oddani Chrystusowi w 
każdym aspekcie życia poprzez Jego Ciało, Krew i Ducha.

W ten sposób dawali prawdziwe świadectwo Jego suwerenności i łaski. On wiedział, że 
tylko służba kapłaństwa funkcjonującego ze szczerego serca może być przyjęta przez Ojca.

Historia mówi nam, że ci pierwsi uczniowie Pan Jezusa spotykali się razem, uznając Jego 
obecność w zmartwychwstałej chwale, jako Jego kapłaństwo. Tak więc brali Chleb i Kielich, 
oddając  Mu  cześć,  miłość,  uwielbienie  i  adorację,  które  należą  asię  Jemu,  jako  Panu 
wszystkiego.

Nawet jako słabe naczynia, ich życie było ustawicznym zwiastowaniem wspaniałości i 
cnoty charakteru i natury Boga. To praktyczne zwiastowanie chwały Boga stało się istotą ich 
natury  poprzez  ich  zjednoczenie  z  Chrystusem.  To  zjednoczenie  pogłębiało  się,  kiedy 
codziennie budowali się w Chrystusa poprzez działanie Ducha Świętego. Zamiast odrzucać to 
działanie, jak to wielu czyni dzisiaj, oni poddawali się z radością, całkowicie i ustawicznie 
łagodnemu działaniu Ducha Świętego.

Rezultatem tego żywego świadectwa jest to, że zbierali pełny owoc swojej pracy. Byli 
naprawdę błogosławieni. Czy nasze świadectwo jest dzisiaj takie samo?

Jakość naszej służby kapłańskiej

“Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy 
zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w 
sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie. A ten,  
którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza.  
Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.  
Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała żąć będzie skażenie, a kto sieje dla Ducha, z Ducha żąć  
będzie żywot wieczny” (Gal. 6:3-8).

W obecnym  czasie  słyszę  jak  wielu  ludzi  w  kościołach  mówi  o  bardzo  duchowych 
rzeczach i twierdzą, że mają wielką duchową moc, podczas gdy ich życie wyraźnie pokazuje, 
upadłą, grzeszną naturę człowieka. Słyszę słowa o poddaniu się Chrystusowi, ale ich życie 
jest oddane w służbę grzesznej natury. Przyjaciele, moje śmiertelne uszy są niedoskonałe, a 
moje oczy są słabe w porównaniu z uszami i oczami Pana.

Nie dajmy się oszukiwać; Bóg się nie pozwoli z Siebie naśmiewać. Bez względu na to, 
czy  jesteśmy  w  dolinie  czy  na  wyżynie,  nie  możemy  się  ukryć  przed  Bożym  okiem. 
Będziemy zbierać to, co siejemy. Jak nierozsądne jest udawanie czegokolwiek przed Bogiem. 
On zna prawdę. Wielu mówi, że są  królewskim kapłaństwem.  Więcej słów i twierdzeń na 
temat  kapłaństwa  nie  spowoduje,  że  nasza  służba  kapłańska  będzie  akceptowana  przez 
Wszechmogącego Boga.
Niedawno w Anglii miało się pobrać dwoje młodych ludzi. Ślub miał być przeprowadzony 
przez młodego wikarego Kościoła Anglikańskiego. W dniu ślubu wikary musiał być gdzieś 
indziej, więc uzgodnił z kimś innym, że go zastąpi. Ten drugi kapłan nie przyszedł,  więc 
pewien młody nastolatek na praktyce ubrał się w szaty księdza i 
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przeprowadził  ceremonię zaślubin. Kiedy to  oszustwo wyszło na jaw, podniósł  się  wielki 
szum. Była to historia na pierwsze strony gazet.  Ślub, który kosztował tysiące funtów był 
nieważny. Młoda para nie była legalnym małżeństwem, ponieważ ten młody człowiek, który 
udzielał  ślubu  nie  był  ordynowany  przez  Kościół  Anglikański  i  dlatego  nie  miał 
upoważnienia do takiego działania w świetle obowiązującego prawa. Ten młody człowiek 
powiedział wszystkie właściwe słowa. Miał na sobie obowiązujący strój; robił to w budynku 
kościoła.  A  pomimo  tego  nie  była  to  prawdziwa  służba  i  władze  zwierzchnie  Kościoła 
Anglikańskiego nie uznały tego. Jego służba została uznana jako nie do przyjęcia.

Bracia  i  siostry,  czy  my próbujemy  zrobić  to  samo  z  Bogiem?  Czy weszliśmy  w to 
najwyższe powołanie, czy też tylko wypowiadamy słowa kapłana, które są w tym przypadku 
pustymi słowami bez kapłańskiej czystości i prawdy?

Kapłaństwo zasługujące na pogardę

Kiedy słyszę puste przechwałki, często przypomina mi się wtedy fragment z Malachiasza, 
gdzie Bóg mówi:  „Syn czci ojca, a sługa swojego pana. Jeżeli jestem ojcem, to gdzież jest  
moja cześć? A jeżeli jestem panem, to gdzież jest bojaźń przede mną? — mówi Pan Zastępów  
do  was,  kapłani,  którzy  gardzicie  moim  imieniem.  Wy  jednak  mówicie:  W  czym  
wzgardziliśmy twoim imieniem?

Oto w tym, że ofiarujecie na moim ołtarzu pokarm nieczysty. I jeszcze się pytacie: Czym  
go zanieczyściliśmy? Oto tym, że mówicie: Stołem Pana można wzgardzić.

Gdy przynosicie na ofiarę to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy ofiarujecie to, co  
kulawe i chore, czy nie ma w tym nic złego?  Spróbuj złożyć to swojemu namiestnikowi, a 
zobaczysz, czy przyjmie to łaskawie albo czy okaże ci przychylność? — mówi Pan Zastępów.

Otóż teraz, starajcie się przebłagać Boga, aby się nad nami zmiłował! Od was to zależy,  
czy może On okazać wam przychylność — mówi Pan Zastępów.

Niechby  znalazł  się  między  wami  ktoś,  kto  zamknąłby  bramy  świątyni,  abyście  nie  
zapalali  ognia  na moim ołtarzu daremnie!  Nie mam w was upodobania — mówi Pan  
Zastępów — i nie jest mi miła ofiara z waszej ręki.
Gdyż od wschodu słońca aż do jego zachodu wielkie jest moje imię wśród narodów i na 
wszystkich miejscach spala się kadzidła i składa się czyste ofiary na cześć mojego imienia,  
bo moje imię jest wielkie wśród narodów — mówi Pan Zastępów.

Lecz wy bezcześcicie je, mówiąc: Stół Pana może być nieczysty i można ofiarować na nim  
pokarm, którym sami gardzicie.

Mówicie też: Ach! Jakiż to mozół! i złościcie mnie — mówi Pan Zastępów — i przynosicie  
to, co zrabowane, kulawe, chore i ofiarujecie. Czy mam łaskawie przyjąć to z waszej ręki? — 
mówi Pan.

Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go dać, a ofiaruje Panu  
zwierzę ułomne! Gdyż Ja jestem wielkim Królem — mówi Pan Zastępów — a moje imię  
wywołuje zbożny lęk między narodami” (Malachiasza 1:6-14).
Czy twoja ofiara jest w całości z tego, co Chrystus oczyścił poprzez Swoje ciało i krew 
na krzyżu Golgoty? Odrzuć pokusę obrony czy pokazywania palcem. Sprawdzaj swoje 
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własne serce, póki jeszcze jest czas; Pan czeka, aby ciebie objąć w pełni Swojej miłości.

Ofiarowanie właściwej służby

„Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się, lecz i wy nie przestaliście być synami Jakuba. Od dni  
waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się 
do mnie, wtedy i Ja zwrócę się ku wam — mówi Pan Zastępów” (Malachaisza 3:6-7).

Ta prawda,  że Bóg się  nie zmienia  jest  wspaniałym zabezpieczeniem dla wszystkich, 
którzy są zbawieni przez Jezusa. Ale to podwójne ostrze Słowa Bożego oznacza również, że 
Boże podejście do dobrego i złego również pozostaje niezmienne. Bóg szuka dzisiaj tak samo 
jak kiedyś takich, którzy by Mu oddawali cześć w duchu i w prawdzie.

Wszechmogący Pan mówi: „Ja wynagrodzę każdego z was według uczynków waszego  
serca. Będziecie zbierali to, co siejecie. Tak mówi Moje Słowo i tak będzie. Chcę mieć takich  
ludzi,  którzy  będą przynosili  ofiary  w sprawiedliwości  i  ofiara Judy i  Jeruzalemu będzie  
przyjemna dla Pana tak, jak w dawnych dniach.”

Pan przyjmie tylko to,  co jest  sprawiedliwe i  czyste.  Poprzez swojego jedynego Syna,  
poprzez Swojego Ducha Świętego i poprzez Jego Słowo wszyscy, którzy naprawdę wierzą,  
otrzymali wszystko, czego potrzebujemy, aby chodzić Jego drogami. Nic nie zostało ominięte.  
Boże zaopatrzenie jest kompletne.

Ale pomimo takiego zaopatrzenia i obietnic,  Jego lud okrada Boga z dziesięcin, które  
należą do Niego — pierwocin z tego co mamy od Niego. Wstrzymywana jest nasza duchowa  
służba — pierwociny nieskalanego życia, które On nam dał poprzez nasze nowe narodzenie.  
Najważniejszą  troską  wielu  jest  „otrzymywanie”;  a  powinno  być  dawanie  tak,  jak  
otrzymaliśmy darmo.

Dołączcie do mnie w powrocie do Pana ze łzami i w pokucie, aby nam została w pełni 
przywrócona radość zbawienia i abyśmy na nowo byli radością dla naszego Ojca w Niebie. 
Dla ciebie i dla mnie jest to najważniejszy moment w historii, bo dzisiaj możemy wybrać 
życie, a nie śmierć.

Hebr.  10:24  zachęca  nas,  abyśmy  pobudzali  siebie  nawzajem  do  miłości  dobrych  
uczynków. Jesteśmy powołani jako królewskie kapłaństwo, aby zachęcać jedni drugich i to 
tym więcej im więcej widzimy, że się ten Dzień przybliża. 

“A  czynić  dobrze  nie  ustawajmy,  albowiem  we  właściwym  czasie  żąć  będziemy  bez  
znużenia.  Przeto,  póki  czas  mamy,  dobrze  czyńmy  wszystkim,  a  najwięcej  domownikom  
wiary”(Gal. 6:9-10).

Mike Barton (1997)
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Królewscy kapłani
„Królewskie  kapłaństwo.” Godność wierzących jest  wyrażona przez te  dwa słowa razem,  
poprzez kapłaństwo i królestwo i to nas uczy wartości i wspaniałości tej świętej funkcji, jeżeli  
jest to właściwie traktowane. Również, poprzez analogię pokazuje nam to dostojność służby  
ewangelii,  którą  Bóg  powierzył  kościołowi,  zamiast  kapłanom  pod  zakonem.  Ten  tytuł  
duchowego  kapłaństwa  wyraźnie  oznacza  wielki  przywilej  i  zaszczyt,  do  jakiego  zostali  
powołani wierzący i jest to połączone z tym, co robili królowie, ponieważ prawdziwy urząd 
kapłana był takim zaszczytem.

Zanim  to  zostało  ustalone,  w  każdej  rodzinie  przywódca  —  pierworodny  w  każdej 
rodzinie  miał  prawo  do  tego  i  to  był  szczególny  zaszczyt.  Wśród  pogan  w  niektórych 
miejscach,  ich  książęta  i  najwięksi  mężowie,  a  nawet  ich  królowie  byli  ich  kapłanami. 
Pełnienie tych świętych rzeczy było zatrudnieniem uważanym za wielki zaszczyt i było w 
wielkim poszanowaniu wśród nich.

Chociaż  ludzkie  ambicje  wyciągnęły  to  zbyt  wysoko  aż  do  ustanowienia  monarchii 
prałatów w świecie chrześcijańskim, to takie nadużycie nie powinno nas do tego uprzedzać. 
Święte  sprawowanie  funkcji  w  Domu  Bożym  jest  czymś  zaszczytnym  i  szanowanym. 
Widzimy  w  2  Kor.  3,  że  apostoł  preferuje  tę  służbę  ewangelii  ponad  kapłaństwo  pod 
zakonem.

Tak więc w wielkim błędzie są ci, którzy myślą, że najgorsi ludzie i rzeczy nadają się do 
tego  najwyższego  powołania.  Z  cała  pewnością  takie  zrozumienie  może  mieć  tylko 
niewierzący i nieuświęcony umysł, który nie zna myśli Bożych.

Gdyby ci,  którzy  są  powołani  do  tej  świętej  służby  rozumieli  to  prawidłowo,  to  nie 
nadymali  by się,  ale  uniżali.  Porównując  swoją  własną godność  z  tym wielkim dziełem, 
dziwili  by się Bożej ekonomii,  która ich obdarzyła takim zaszczytem. Ap. Paweł mówi o 
sobie: „Mnie jako temu najmniejszemu z najmniejszych świętych została dana ta łaska” (Ef. 
3:8). Tak więc im bardziej człowiek docenia to powołanie, tym bardziej uniża siebie pod jego 
ciężarem. W ten sposób staje się bardziej ostrożny, aby chodzić godnie i święcie,  gdyż to 
stanowi o prawdziwej godności.

Nie ma wątpliwości co do tego, że to królewskie kapłaństwo jest zaszczytem wszystkich 
wierzących:  „ten  zaszczyt  mają  wszyscy  święci.”  Są  oni  królami,  mają  zwycięstwo  i 
panowanie nad mocami ciemności i pożądliwości w swoich sercach, które trzymały ich w 
niewoli i dominowały nad nimi w przeszłości.

Te  podstawowe,  zniewalające  pożądliwości  są  wymagającymi  nadzorcami 
nieodrodzonego umysłu.  Nie ma innego sposobu podporządkowania ich jak tylko poprzez 
moc i Ducha Chrystusowego. One mogą się na chwilę uciszyć w naturalnym człowieku, ale 
są wtedy tylko  uśpione.  Kiedy się  tylko  obudzą,  natychmiast  popędzają człowieka swoją 
gwałtownością.

Widzimy jaka jest korzyść z tego kiedy człowiek przyjmuje królestwo Chrystusowe do 
swojego serca. Staje się przez to królem. Wszyscy poddani Chrystusa są królami nie tylko w 
odniesieniu do korony chwały, na którą oczekują i na pewno ją otrzymają, ale również w 
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obecnym  czasie  mają  oni  królestwo,  które  jest  zadatkiem  tego,  które  ma  przyjść  — 
zwyciężające świat, szatana i samych siebie poprzez moc wiary.

„Zdrowy zmysł  jest  królestwem sam w sobie.”  To jest  prawdą,  ale nie  ma naprawdę 
dobrego zmysłu jeżeli nie mieszka w nim Chrystus. Nie ma na tym świecie żadnego ducha, 
który byłby tak szlachetny, jak ten duch, którego mają chrześcijanie, Duch Jezusa Chrystusa, 
wielkiego króla, „Duch Chwały,” jak Go nazywa Apostoł (1 Piotra 4:14).

Jest to pewny sposób na uszlachetnienie najbiedniejszego wśród nas. Ta przynależność do 
rodziny królewskiej  zdejmuje z nas wszelkie wyroki sądu i nie pozostawia nic z tego, co 
mogłoby nas oskarżać i pozbawiać szacunku.

Wierzący  nie  są odizolowani  od Boga tak jak poprzednio,  ale  będąc w Chrystusie  są 
doprowadzani blisko do Niego i mają wolny dostęp do Tronu Jego łaski (Hebr. 10:21-22). W 
tym swoim stanie duchowym odzwierciedlają oni wyraźnie swój stan kapłański.

W swoim poświęceniu

Lewiccy kapłani byli  obmywani.  Jest to wyrażone w Objawieniu Jana 1:5 „On nas obmył 
swoją krwią,” i dalej „i uczynił nas królami i kapłanami.” Nie byłoby możliwe przybliżenie 
się do Boga w Jego świętej służbie jako kapłanów, gdybyśmy nie byli oczyszczeni z win i 
zanieczyszczenia grzechem.

Dokonuje tego tylko czysta i oczyszczająca krew. Nie może tego dokonać żadna inna 
woda,  tylko  „źródło  otwarte  dla  oczyszczenia  grzechu  i  nieczystości”  (Zachariasz  13:1). 
Żadna inna krew z innych  wyznaczonych  przez zakon ofiar  (Hebr.  9:12),  ale tylko krew 
niewinnego Baranka bez skazy „gładzi grzechy świata” (Jan 1:29).

Mamy również ten drugi obrzęd poświęcenia kapłana, który odbywał się poprzez ofiarę 
jak i obmywanie. Gdyż Chrystus raz na zawsze oddał samego siebie jako ofiarę i przelał 
swoją krew dla naszego oczyszczenia. I jest tu słusznie dodane wyrażenie „Umiłował nas” 
(Obj.  Jana  1:5).  Dalej  jest  powiedziane,  że  „obmył  nas  Swoją  krwią.”  Ten  drogocenny 
strumień Jego krwi mówił wyraźnie, że Jego serce było pełne niewysłowionej miłości, która 
była tym źródłem.

Następnie odbywało się namaszczenie, co oznacza łaski Ducha zesłanego na wierzących i 
spływającego dla nich z Chrystusa.  „Z Jego pełni  wzięliśmy łaskę za łaską” (Jana 1:16). 
Apostoł  Paweł  powiada,  że  „jesteśmy  ugruntowani  i  namaszczeni  w Chrystusie”  (2 Kor. 
1:21). To namaszczenie zostało wylane na Niego, który jest naszą Głową i spływa z Niego na 
nas — On jest Chrystusem, a my chrześcijanami, uczestnikami Jego namaszczenia.

Olej  poświęcający  kapłanów  był  zrobiony  z  najbogatszych  olejków  i  wonności,  aby 
pokazać drogocenność łask Ducha Bożego,  jakie są udzielone tym duchowym kapłanom. 
Tak,  jak  ten  święty  olejek  nie  był  przeznaczony  do  powszechnego  użytku,  ani  też  do 
namaszczania kogokolwiek innego oprócz kapłanów, tak samo Duch łaski jest szczególnym 
darem dla wierzących.

Inni  Żydzi  mogli  mieć  cenne  olejki,  ale  żaden  z  nich  nie  był  taki  sam,  jak  olej  do 
poświęcania  i  namaszczania  kapłanów.  Naturalni  ludzie  mogą  mieć  wspaniałe  dary 
rozsądzania, nauczania,  wymowy i wartości moralne, ale nie mają oni tego drogocennego 
olejku, to znaczy Ducha Chrystusowego. Ich dary są tylko naturalnym uzdolnieniem.
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Ten święty olej oznaczał szczególne dostojeństwo oświecenia i wiedzy kapłanów; dlatego 
też Chrześcijanie muszą być światłem.  Ci,  którzy są nieświadomi duchowych rzeczy,  nie 
mają  tego  namaszczenia.  Jest  bowiem  powiedziane,  że  „to  namaszczenie  uczy  nas 
wszystkiego” (1 Jana 2:27).

Ten święty olejek miał bardzo słodki zapach dzięki odpowiednim składnikom, ale o wiele 
słodszy jest zapach tego Ducha, którym są namaszczeni wierzący — tych wiele wonnych 
łask, które są składnikami ich namaszczającego olejku: łagodność, pokora, cierpliwość i inne, 
które  wydają  miły  zapach  w  miejscach  i  społeczeństwach,  w  których  znajdą  się  ci 
chrześcijanie — ich słowa, czyny i zachowanie są tym słodkim zapachem, jaki rozchodzi się 
od nich.

Szaty, w których kapłani byli wyświęcani i które mieli nosić podczas swojej służby nie 
dorównywały czystością,  blaskiem i świętością tym, w które są przyodziani chrześcijanie. 
Jeszcze bardziej chwalebna jest sprawiedliwość dana nam przez Chrystusa „te czyste szaty,” 
w które są oni przyodziani i  stają w niech przed Panem i  są uznani za godnych  w Jego 
oczach.  Ci  kapłani  są  rzeczywiście  „przyodziani  w sprawiedliwość,” zgodnie  ze  słowami 
psalmisty (132:9).

Kapłani mieli mieć w swoich rękach ofiarę. To napełnienie rąk oznacza poświęcenie ich 
kapłaństwa. W taki sam sposób Jezus Chrystus, który poświęca tych kapłanów, wkłada w ich 
ręce  poprzez  Ducha  Świętego  ofiary,  które  mają  składać  Bogu.  On  im  daje  modlitwę, 
uwielbienie i wszystkie inne ofiary,  które mają być składane przez nich. Daje im samych 
siebie, aby mogli składać siebie jako żywą ofiarę, gdyż wybawił ich z rąk szatana i grzechu.

Ich służba

Po pierwsze i najważniejsze, mieli oni obowiązek dbania o świątynię, naczynia, które w niej 
się znajdowały i światła; mieli pilnować tego, aby lampy paliły się ustawicznie. Tak więc 
serce  każdego  chrześcijanina  jest  świątynią  Ducha  Świętego  i  on  sam  jako  kapłan 
poświęcony  dla  Boga,  ma  ją  utrzymywać  we  właściwym  stanie.  Ma  opiekować  się 
przyrządami  Świętej  łaski,  mieć  światło  duchowego  rozeznania  w  sobie  i  odżywiać  go 
ustawicznie nową dostawą od Jezusa Chrystusa.

Kapłani  mieli  również  błogosławić  lud.  Zaprawdę to  duchowe kapłaństwo „wybrani,” 
przekazuje  błogosławieństwo  na  resztę  świata,  a  szczególnie  tam,  gdzie  żyją.  Mają  oni 
codziennie  składać wonność  modlitwy i  inne duchowe  ofiary Bogu, jak  wyraża to Piotr (1 
Piotra 2:5). Nie wolno im zaniedbywać tych świętych obowiązków w społeczności z innymi 
czy na osobności.

Tak  jak  kapłan  składał  te  ofiary  nie  tylko  za  siebie,  ale  również  za  lud,  tak  samo 
chrześcijanie  mają  wznosić modlitwy,  aby prosić  o błogosławieństwo Boże dla innych,  a 
szczególnie dla kościoła.

Jako kapłani Pana mają oni składać te uwielbienia dla Boga,  które Mu się należą  od 
innego stworzenia, które Go uwielbia. Mają oni składać ofiary jak gdyby za nich, tak jak 
kapłani składali ofiary za lud. Ponieważ większość ludzi zaniedbuje tego i nie mogą tego 
robić ponieważ nie są święci, to kapłani powinni być tym bardziej pilni w wykonywaniu tego 
obowiązku i modlić się za tymi, którzy jeszcze nie poznali Pana.
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Ich życie

Okazuje się, że prawa dotyczące tych legalnych kapłanów były o wiele bardziej rygorystyczne  
niż  dla  innych  po  to,  aby  im  pomóc  w  unikaniu  zanieczyszczenia  itp.  Z  tych  przepisów  
duchowe  kapłaństwo  musi  nauczyć  się  dokładnej,  świętej  drogi  życia,  wystrzegając  się  
skażenia  tego  świata.  Słowo  Boże  mówi:  „święty  lud,”  a  w  szczególności  dotyczy  to  
kapłaństwa.

Są oni wykupieni, aby byli „szczególnym skarbem” dla Boga (2 Mojż. 19:5), nabytym za 
wysoką cenę. On nie oszczędził Swojego Syna, ani też syn nie oszczędził samego siebie. Tak 
więc ci kapłani powinni być szczególnymi sługami Pana.

Wszyscy  wierzący są  Jego  duchowieństwem,  i  kiedy należą  do Niego,  to  On jest  ich 
działem. Kapłani nie mieli przydzielonego działu wśród swoich braci i jest podany powód, 
gdyż „Pan jest ich działem.” Oni naprawdę nie musieli  zazdrościć innym, ponieważ mieli 
najwspanialszy dział, Pana wszystkiego.

Cokolwiek  posiada  chrześcijanin  na  tym  świecie,  jeżeli  należy  do  tego  duchowego 
kapłaństwa, to „tak jakby tego nie posiadał” (1 Kor. 7:30). Nie przywiązuje on do tego wagi. 
Jego umysł jest skierowany na to, aby rozkoszować się Bogiem i mieć całkowitą pewność, że 
On jest jego udziałem.

Być chrześcijaninem to nie jest wcale takie złe jak nam się może wydawać. Jest to święty, 
zaszczytny i szczęśliwy stan. Niewielu z nas to docenia tak, jak powinniśmy. Nie poznaliśmy 
tego jeszcze do końca i nasze serca nie są skoncentrowane na tym, jak doprowadzić do tego, 
aby  ten  zaszczyt  i  szczęście  były  pewnością  dla  naszej  duszy.  Gdzie  można  znaleźć  tę 
prawdziwą  wielkość  umysłu  i  tę  świętość,  która  jest  udziałem tych,  którzy  są  królami  i 
kapłanami dla Boga? tę pogardę dla ziemskich rzeczy i rozmyślanie o niebiańskich, jakie 
powinny być w nas?

Ale na pewno ci, którzy są uczestnikami tych godności będą starali się żyć godnie tego 
zaszczytu i nie będzie ziębnąć ich miłość do Jezusa, który to wszystko dla nich zapłacił i 
wywyższył ich do tego stanu. On uniżył samego siebie, aby ich wywyższyć.

Kiedy  ci  duchowi  kapłani  patrzą  na  niewierzących  jako  „obcych”  lub  „nieprzyjaciół 
Boga”  i  niewolników  szatana  w  niewoli  swojej  zatwardziałości  i  niewiary  i  przez  to 
zmierzających do wiecznej śmierci, a na siebie jako na powołanych do wolności i godności 
synów Bożych, uczestników przywilejów jednorodzonego syna Bożego, w którego uwierzyli 
i przez którego stali się „królami i kapłanami dla Boga Ojca,” to na pewno nie będą mieli 
innego pragnienia, aniżeli Jego Samego.

To też sprawia, że nie zazdroszczą bezbożnym, ale współczują im i uznają wszelką ich 
chlubę i bogactwo za nic więcej tylko połyskującą nędzę. Uważają też siebie za szczęśliwych 
w takim stanie  w jakim są.  Mogą powiedzieć  wraz z Dawidem „sznury mi  przypadły w 
miejscach wesołych.”

To również sprawia, że przyjmują swoje cierpienia i prześladowania z cierpliwością i z 
radością i więcej  myślą o uwielbieniu niż narzekaniu, o tym,  aby okazywać wdzięczność 
temu, który ich tak uhonorował. Jest to szczególnie doceniane, kiedy myślą o tym, że ta Boża 
łaska stała się ich udziałem za darmo i że ta łaska sprawiła, iż są tym, czym są. Ona powołała 
ich niegodnych z tej samej ciemności i nędzy, w której znajdują się niewierzący i 
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postawiła ich z Nim w królewskim kapłaństwie.

Robert Leighton (1748)

Kapłańskie towarzystwo
Bożym zamysłem dla wszystkich Jego dzieci jest to, aby byli oni kapłanami. Na próżno byśmy  
szukali w Słowie Bożym czegoś, co by wskazywało, że dla jednych Bóg ma jeden poziom, a  
dla innych wyższy. Boże zamysły, Boże powołanie i Boże zabezpieczenie są pełne i kompletne  
dla jego dzieci  i  nie daje On żadnego zabezpieczenia i instrukcji  w odniesieniu do ludzi,  
którzy nie dojdą do Jego pełni.

Są oczywiście różne poziomy i widzimy różnice, ale Pan tego nie zamierzył; każdy kto 
mówi „taki wysoki poziom nie jest dla mnie, dla mnie jest odpowiednie coś niższego. Nie 
jestem powołany do tak wysokich rzeczy; jestem jednym z tych prostych ludzi i muszę się 
zadowolić czymś mniejszym!” Nie zrozumiał w pełni Bożego zamysłu. Bóg zawsze chce, 
aby Jego dzieci osiągały pełnię tego, co dla nich zamierzył. Wiem, że kiedy czytamy Boże 
Słowo, to znajdujemy tam ludzi, którzy nie osiągnęli zadawalającego stanu duchowego, ale 
pan nigdy nie schodzi do tego poziomu, aby się do tego dopasować.  On zawsze mówi tak, 
jakby ci ludzie byli przeznaczeni, aby dojść do czegoś pełniejszego. Ważne jest, abyśmy o 
tym pamiętali.

Musimy to sobie zakodować wyraźnie w naszym umyśle,  że chociaż są różnice wśród 
ludu Bożego i chociaż są różne poziomy światła i wiedzy i poznania i prawdy … i niektórzy 
mają mniejszą a inni dużo większą miarę … to Pan nigdy tego nie zamierzał. Pan nie chce 
być takim. To nie jest Bożą wolą.

Boże pragnienie dotyczące pełni

Bożym  zamysłem  dla  Jego  ludu  jest  pełnia,  a  Jego  kapłańskie  społeczeństwo,  chociaż  
wygląda  na  bardzo  solidną  społeczność  —  czymś,  co  jest  wewnątrz  na  szczególnie  
szanowanej  i  uprzywilejowanej  pozycji,  nie  reprezentuje  Bożych  myśli,  jako  czegoś,  co  
dotyczy szczególnej liczby czy klasy Jego dzieci. Można to udowodnić na podstawie Słowa  
Bożego.

Wielkim i obejmującym wszystkich stwierdzeniem dotyczącym ludu Bożego jest to, iż są 
oni wybrani, aby być królami i kapłanami dla Boga. To nie oznacza nielicznych spośród Jego 
ludu, ale wszyscy są powołani, aby być królewskim kapłaństwem dla Boga. Tak Bóg patrzył 
na Izraela od początku, jako na królewskie kapłaństwo — cały lud w pozycji kapłańskiej. 
Dlatego pierworodny w każdej rodzinie zajmował miejsce kapłana domu. To z kolei było 
przyjęte  przez  ród  Lewiego,  i  reprezentowali  oni  pierworodnych  z  Izraela  i  zostali 
przyprowadzeni przed Pana i oddzieleni do służby w świątyni. W Bożym zamyśle 
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było doprowadzenie całego Izraela do tej pozycji poprzez tych przedstawicieli.
To, co Bóg ma najlepsze i najwyższe jest dla całego Jego ludu, a nie tylko dla niektórych. 

Jeżeli kiedyś ci się wydaje, że coś jest dla ciebie za wysokie i Pan nigdy nie chciał, abyś to 
osiągnął, to zapamiętaj to sobie. Myśl o tym, że Jego pełnia jest tylko dla niektórych, musi 
być całkowicie wykorzeniona z twojego umysłu.

Jednak chociaż  to  jest  prawdą,  to  jest  jeszcze  inna  rzecz,  która  jest  taką  samą 
prawdą, a mianowicie, że są różnice … nie dlatego, że Bóg tak chce, albo tak postanowił, 
ale  że  sami  ludzie  tak  zdecydowali.  W  miejscu  wewnętrznym  będzie  kapłańskie 
społeczeństwo. Potem w miejscu bardziej zewnętrznym będzie inne społeczeństwo, które 
nie jest kapłańskie, ale można by go nazwać społeczeństwem Lewickim. Jeszcze bardziej 
na zewnątrz mamy dużą liczbę tych, których nazywamy zwykłymi ludźmi. To wyrażenie 
nie oznacza pogardy, ale po prostu znaczy ogólną masę ludu Bożego, którzy nie mają 
tego świadectwa, ale są Jego ludem, nazwanym Jego imieniem. W ten sposób to działa.

To, co zadowoli Boga

Jesteśmy w tej chwili zainteresowani kapłańskim społeczeństwem, bo tam jest realizowany i  
reprezentowany Boży zamysł dla Jego ludu. We wszystkim, co On ma — a ma wielkie tłumy,  
wielkie  Lewickie  społeczeństwo w ogólnej służbie — musi On jednak mieć społeczeństwo  
kapłańskie, bo inaczej by upadły jego zamiary i myśli i byłby On pokonany.

Serce Pana jest skierowane głownie, ostatecznie i najbardziej na kapłaństwo. Za tym On 
stoi. Aby mieć takie kapłaństwo, działa On wśród swojego ludu — wśród Lewitów, którzy 
wykonują  mniej  więcej  ogólną  służbę dla  Niego,  chociaż  jest  ona bardzo  ważna.  Lewici 
wykonują dla Pana różne potrzebne rzeczy,  ale On działa wśród tych Lewitów, którzy są 
wykonawcami  ogólnej  służby  dla  Niego,  aby  otrzymać  społeczeństwo  kapłańskie,  które 
reprezentuje coś więcej niż to, co robią.

Język Nowego Testament jest bardzo podobny w swoich określeniach dotyczących tej 
sprawy.  Nie można nie zauważyć  pierwszej  rzeczy,  o której  mówimy — że Bóg zawsze 
zwraca  się  do  swojego  ludu  w świetle  Swoich  pełnych  planów i  nigdy nie  zabezpieczył 
niczego, co jest poniżej tego … nigdy tez nie będzie usatysfakcjonowany czymś mniejszym. 
Tak dalej będzie, ale to Go nie satysfakcjonuje.

Wezwanie do czegoś wyższego

Widzimy też zupełnie wyraźnie w Nowym Testamencie, że Pan wiedząc o tym iż wielu z Jego  
dzieci nie dojdzie do pełni tego, co jest jego zamysłem, pomimo tego czyni wszystko, aby mieć  
tam swoje społeczeństwo. Gdzie mamy tego szukać? Weźmy Apostoła Pawła i wszystko, co  
ma do powiedzenia w związku z tym. Weźmy na przykład pierwszy rozdział Listu do Kolosan,  
w którym — jak  też  w  innych  — jest  przedstawiony najwyraźniej  Boży  zamysł  w takich  
słowach:  „Chrystus  …  którego  zwiastujemy,  ostrzegając  każdego  człowieka  i  nauczając  
wszystkich  we  wszelkiej  mądrości,  aby  przedstawić  każdego  człowieka  doskonałym  w 
Chrystusie; w tym też celu pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa.” 
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Albo weźmy ten wspaniały trzeci rozdział listu do Filipian. Mamy tu Pawła, który jest 
całkowicie oddany Panu … który chociaż osiągnął taki poziom rozwoju duchowego jest w 
dalszym ciągu świadomy, że Pan nie chce, aby ktokolwiek zatrzymał się w tym punkcie, ale 
On nas powołał  do czegoś wyższego.  Mówi o tym w taki sposób: „Abym jakimkolwiek 
sposobem osiągnął,”  albo  „Abym  uchwycił  to,  na  co  zostałem  uchwycony  przez  Jezusa 
Chrystusa.” Mówi to jako przykład … i pragnie, aby wszyscy wierzący tak rozumieli.

Albo weźmy listy do zborów w pierwszych rozdziałach Objawienia. Są oni na niższym 
poziomie, niż Pan chce. Zwraca im uwagę na to, co było dobre — Pan bierze pod uwagę 
historię prawdziwego dziecka Bożego — pamięta  to,  co przeżyli,  co cierpieli,  czym byli, 
czego dokonali i czym są i co jest godne potępienia, ale nie może przyjąć tego, co jest tylko 
cząstką jego miary dla nich. Nie może być zadowolony z tego, że doszli tylko do pewnego 
punktu.

Do  nich  wszystkich  kieruje  proste  i  mocne  słowa  o  zwycięzcach.  Kiedy  zaczniemy 
rozważać  tę  sprawę,  słowo  „zwycięzca”  — w świetle  tego,  co  jest  powiedziane  o  tych 
zborach … a szczególnie o tych, które nie poszły w odstępstwo, lecz po prostu coś po drodze 
zagubiły  i  nie  utrzymały  swojego  wysokiego  poziomu  —  oznacza  coś  szczególnego  i 
niezwykłego. Ale to wymaga pójścia dalej i głębiej.

„Znam twój trud i twoją cierpliwość.” Czego więcej chcesz? Czego więcej może Bóg 
oczekiwać? “… nie możesz znieść tych, którzy nazywają się Żydami, a nimi nie są.” Czego 
więcej chcesz? Pan stoi za Swoim Słowem; nie jest usatysfakcjonowany czymś mniejszym, 
niż to, co obiecał i co zapewnił. Jest zupełnie jasne, że Nowy Testament zauważa, że jest 
różnica, ale nigdy nie pozostawia wrażenia, że tak Pan postanowił, albo że ta różnica jest 
wyrazem Jego zamierzeń.

Całkowicie poświęceni dla Pana

Tak więc widzimy jasno, że Pan chce mieć społeczeństwo kapłańskie, całkowicie poświęcone  
dla Pana, oddane dla Jego służby, których głównym celem jest usługiwanie Panu. Ta służba  
ma na celu jedno. Nie jest to tak bardzo służba Lewicka, która jest bardziej ogólną służbą,  
ale pierwszoplanowym zadaniem kapłanów jest zadowolenie Pana.

Jest  tu  duża  różnica.  Kapłanem  nie  kieruje  myśl,  że  ma  pracować  dla  Pana,  ale 
koncentruje się on na tym, czego potrzebuje i pragnie Pan — tym, co sprawia zadowolenie 
Panu. Jest to usługiwanie Jemu.

W ogólnej służbie jest dosyć dużo tego, co pochodzi ze starego człowieka i jego natury. 
To nie zadowala Pana. Pan nie chce, aby stary człowiek wykonywał Jego służbę w swojej 
sile, mądrości, woli i z ciała — swojej gorliwości, entuzjazmu, przedsiębiorczości, osądu i 
pomysłów. Tak naprawdę wtedy proporcja satysfakcji dla Pana jest bardzo mała.

Kapłan wychodzi na dużo wyższy poziom. Jest to poziom duchowy. Z jednej strony ten 
duchowy poziom poprzez  krzyż  odrzuca wszystko,  co  jest  z  człowieka,  a  drugiej  strony 
doprowadza człowieka do służby dla Boga. Jest to proste, ale są to prawa, które stanowią 
podstawę Boskiego objawienia i musimy je poznać.
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Duchowa pozycja kapłana

Kapłan nie należy do szczególnej klasy ludzi, nazwanych kapłanami. Kapłan jest to człowiek,  
który doszedł do poziomu duchowego i każdy, kto doszedł do takiego poziomu duchowego,  
może wypełniać obowiązki  kapłańskie.  Ta duchowa pozycja  jest  uznaje,  że poprzez krzyż  
naturalny człowiek został odsunięty od służenia Bogu.

To,  co  Bóg  może  suwerennie  z  tego  wziąć  jest  inną  sprawą;  Pan  otrzymuje  coś  w  
suwerenny sposób,  nawet  jeżeli  grzeszny człowiek  czyni  coś  dla  Niego.  Ale  to  nigdy nie  
satysfakcjonuje Pana jeżeli chodzi o stan człowieka i na dłuższą metę taki człowiek stwierdzi,  
że w takim stanie nigdy się Bogu nie podobał.

Z drugiej jednak strony kapłan jest takim człowiekiem, który doszedł do takiego punktu,  
gdzie Chrystus jest podstawą wszelkiej służby i gdzie jego źródła są zupełnie wystarczające;  
jest on tym, który stoi po Bożej stronie.

Aby  dojść  do  społeczeństwa  kapłańskiego,  musimy  dojść  do  duchowej  dojrzałości.  
Każdego dnia musimy być coraz dalej od duchowego niemowlęctwa. Jest to zgodne z naturą i  
jest zgodne z łaską. Powinniśmy progresywnie dochodzić do pozycji kapłańskiej. Kapłaństwo  
jest  to sprawa duchowa. Przed Panem ma wartość takie społeczeństwo,  które zmierza do  
Jego pełni. Pan chce prowadzić Swój lud, który Mu na to pozwoli na wyższy poziom, który  
jest  zgodny z  Jego pragnieniem. To umożliwia służbę,  która ma wartość i  bogactwo pod  
każdym względem.

Nie myśl, że jeżeli idziesz taką drogą, to oznacza to, iż będziesz musiał zrezygnować z  
jakiejś służby dla Pana. Słyszałem jak niektórzy reagują na to w taki sposób: „Pan mnie  
powołał,  abym  był  ewangelistą  i  dlatego  całe  to  nauczanie  na  temat  kościoła  mnie  nie  
interesuje. To nie jest moje zadanie; to nie ma nic wspólnego ze mną. Ja tego nie rozumiem i  
nie chcę rozumieć; Pan mi pokazał co ja mam robić.”

W  Nowym  Testamencie  czegoś  takiego  nie  ma.  Jeżeli  jesteś  kapłanem  w  pełnym  
duchowym zrozumieniu, to będziesz wykonywał służbę ewangelisty o wiele lepiej … jeżeli tak  
to  chcesz  nazywać.  Jeżeli  masz  przedstawiać  pełnię  Chrystusa,  to  ci,  którym  Go  
przedstawiasz mogą od razu otrzymać całość.

Czy  nie  potrzebujemy  prezentować  większej  pełni  Chrystusa  dla  ludzi  od  samego  
początku ich drogi za Panem? Mnóstwo chrześcijan, którzy narodzili się na nowo dziesięć,  
dwadzieścia,  trzydzieści,  czterdzieści  lat  temu  nie  są  dzisiaj  o  wiele  dalej,  niż  kiedy  się  
narodzili na nowo, ponieważ na początku nie przedstawiono im niczego więcej. Dlatego tak  
wielu mówi: „Ach, gdyby nam to ktoś przedstawił na początku!” Tak więc nie myśl, że to ma  
cię pozbawić w jakimś sensie twojej  użytecznej służby. Ma cię to wzmocnić, poprowadzić  
głębiej i wzbogacić do wszelkiej służby, która ma wartość przed Bogiem.

T. Austin–Sparks (1939)
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Wtedy przyszedł mąż Boży do Heliego i powiedział: „Tak mówi Pan: Zaiste objawiłem się 

domowi twego ojca,  gdy byli  w Egipcie  poddani  domowi faraona.  I  wybrałem go  sobie 
spośród wszystkich plemion izraelskich na kapłana, aby składał ofiary na moim ołtarzu i palił 
kadzidła  i  nosił  efod przede mną.  I  dałem domowi twego ojca wszystkie  ofiary ogniowe 
synów izraelskich.  Dlaczego  wzgardziliście  moją  ofiarą  ze  zwierząt  i  z  pokarmów,  które 
nakazałem sprawować w moim przybytku? Ty zaś cenisz synów swoich więcej ode mnie, 
abyście  się  utuczyli  z  pierwocin wszystkich  ofiar  Izraela,  mojego ludu? Dlatego  taki  jest 
wyrok Pana, Boga izraelskiego: Mówiłem wprawdzie o twoim domu i o domu twego ojca, że 
po wieczne czasy chodzić będziecie przed moim obliczem, lecz teraz taki jest wyrok Pana: 
Nie  będzie  tak!  Gdyż  tych,  którzy  mnie  czczą,  i  ja  uczczę,  a  którzy  mną  gardzą,  będą 
wzgardzeni. Oto idą dni, i odetnę twoje ramię i ramię domu twego ojca, aby nie było już 
starca  w  twoim  domu.  Wtedy  zazdrośnie  spoglądać  będziesz  na  wszystko,  co  dobrego 
wyświadczę Izraelowi, i już nigdy nie będzie starca w twoim domu. Wprawdzie nie każdego 
z  twoich  usunę  od  mego  ołtarza,  aby  twoje  oczy  utrapić  i  twoją  duszę  do  omdlenia 
doprowadzić,  jednak większość twojej  rodziny padnie od miecza  w wieku męskim.  A to 
będzie ci znakiem, który się pojawi co do obu twoich synów, Chofniego i Pinechasa: Obaj w 
jednym dniu zginą.  I  wzbudzę sobie  kapłana wiernego,  który postępować będzie  według 
mego  serca  i  według  mojej  duszy,  i  zbuduję  mu  trwały  dom.  On  chodzić  będzie  przed 
Pomazańcem moim po wszystkie dni. Każdy, kto z twojego domu się zachowa, przyjdzie mu 
się pokłonić, aby wyprosić pieniądze lub bochenek chleba, mówiąc: Przydziel mnie, proszę, 
do jednego z urzędów kapłańskich, abym miał kawałek chleba” (1 Samuela 2:27-36).

Widzimy  tu  przekleństwo  na  jednym  kapłaństwie  i  prorocze  podniesienie 
„wytrwałej”  świętej  resztki  kapłańskiej.  Heli  reprezentuje  przeklęte  kapłaństwo, 
kapłaństwo tłustych, skoncentrowanych na siebie sług Boga. Reprezentuje on tych, którzy są 
nazwani kapłanami, ale którzy lekko traktują pracę Bożą. Takie kapłaństwo nie lubi służby 
napomnienia  i korekty.  Ich duchowe dzieci  stają się leniwe z powodu ich leniwego stylu 
życia i  ponieważ nie chcą oni walczyć z grzechem. Oni „utuczyli  się  z najlepszych ofiar 
Mojego ludu” (w. 29).

Heli widział tę bezbożność u swoich synów, którzy sprowadzali na siebie przekleństwo i 
„nie gromił ich” (1 Sam. 3:13). Dlatego Bóg powiedział: „Ja osądzę jego dom na wieki.” I 
został osądzony jego dom! Chwała Pana odeszła z Sylo; skrzynia przymierza dostała się do 
niewoli i jego synowie zginęli.

Co sprowadziło ten wieczny sąd na dom Heliego? Po pierwsze było to słabe kapłaństwo.  
„Odetnę twoje ramię i ramię domu twego ojca…” (w. 31). Po drugie, ono by i tak ciągle nie  
spełniało Bożego oczekiwania. Nawet w czasach duchowego błogosławieństwa to kapłaństwo  
było  skazane  na  niedostatek  Bożej  chwały.  „Wtedy  zazdrośnie  spoglądać  będziesz  na  
wszystko, co dobrego wyświadczę Izraelowi…” (w. 32). Po trzecie, wszyscy z tego rodzaju  
kapłaństwa upadną w sile życia — w sile duchowego życia i błogosławieństwa — z powodu  
skażonego chodzenia przed Bogiem. „większość twojej rodziny padnie od 
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miecza w wieku męskim” (w. 33). Po czwarte, to słabe, skoncentrowane na sobie kapłaństwo  
trwałoby dalej. Ono jest nadal wśród nas dzisiaj! „Wprawdzie nie każdego z twoich usunę od  
mego ołtarza” (w. 33).

Proroctwo o świętej resztce kapłańskiej

Nieznany prorok, który przyszedł do Heliego prorokował, że Bóg wzbudzi nowy rodzaj 
kapłaństwa. „I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego 
serca  i  według  mojej  duszy  i  zbuduję  mu  trwały  dom.  On  chodzić  będzie  przed 
Pomazańcem moim po wszystkie dni” (w.35).

Jest  to  zdumiewające  proroctwo!  Jest  to  pierwsze  proroctwo  o  świętej  resztce  
kapłańskiej, która wytrwa do końca, aż do przyjścia Chrystusa. Jest to resztka, o której Bóg  
powiedział, że On ją zbuduje.

W  czasach  Dawida  było  podwójne  kapłaństwo.  Sadok  i  Ebiatar  wypełniają  to  
kapłaństwo dosłownie.  „Będą tam z tobą i  Sadok,  i  Ebiatar,  kapłani;” (2 Sam. 15:35).  
Sadok w języku Hebrajskim oznacza kogoś „kto okazał się sprawiedliwy.” Ebiatar oznacza 
„Pokój z Panem, który jest Bogiem!” Ci dwaj kapłani reprezentują dwa rodzaje kapłaństwa  
wspomnianego przez tego nieznanego proroka — jeden z ducha Heliego, a drugi służbę dla 
Pana.

Kapłaństwo Sadoka

Popatrzmy najpierw na Sadoka. Był jednym z tych, którzy przyszli do Dawida do Syklag:
„To są ci, którzy przyszli do Dawida do Syklag jeszcze wtedy, gdy był wykluczony z 

otoczenia Saula, syna Kisza; oni byli wśród tych rycerzy, którzy go wspomagali w walce. 
Oni  pomogli  Dawidowi  w  jego  rozprawie  z  bandami,  gdyż  wszyscy  byli  walecznymi 
rycerzami i wodzami zastępów. I tak dzień w dzień przybywało po kilku do Dawida, aby mu 
pomagać, aż powstał duży obóz, jak obóz Boży. A to są liczby dowódców uzbrojonych na 
wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, aby na niego przenieść władzę królewską 
Saula, jak zapowiedział Pan … Sadok, młody dzielny rycerz” (1 Kronik 1,22-23,26-28).

Sadok i cały jego dom odrzucił Saula i oddali siebie w posłuszeństwo dla Dawida. Ani 
razu  nie  spoglądał  wstecz.  Udowodnił,  że  jest  sprawiedliwy,  bo  był  wierny.  Był  przy 
Dawidzie wtedy, kiedy ten go potrzebował! Kiedy inni poszli za buntem Absaloma, Sadok 
pozostał cały czas wierny.

Kiedy cały kraj głośno płakał, cały lud przeszedł. Również król przeszedł przez potok 
Kidron i cały lud przeszedł w stronę pustyni.

Przyszedł również Sadok i wszyscy Lewici z nim niosąc skrzynie przymierza Bożego. 
Postawili  skrzynię  przymierza  Bożego  i  Abiatar  stał  dotąd,  aż  przeprawił  się  cały  lud  z 
miasta. 

Wtedy król powiedział do Sadoka „Każ odnieść Skrzynię Bożą z powrotem do miasta; 
jeżeli bowiem znajdę łaskę w oczach Pana, to pozwoli mi powrócić i znowu oglądać ją i jej 
przybytek. Jeżeli zaś tak Pan orzekł: Nie mam w tobie upodobania, to — oto jestem — 

16



Królewskie kapłaństwo
Resztka Sadoka

niech mi uczyni, co mu się podoba!”
Król  powiedział  również  do  Sadoka  Baczcie!  Powróćcie,  ty  i  Ebiatar,  spokojnie  do 

miasta,  również  Achimaas,  twój  syn,  i  Jonatan,  syn  Ebiatara,  obaj  wasi  synowie  wraz z  
wami;  baczcie  też:  Oto  ja  będę czekał  przy  brodach  jordańskich  na  pustyni,  dopóki  nie  
przyjdzie od was wieść, powiadamiająca mnie…

Będą tam z tobą i Sadok, i Ebiatar, kapłani; jakąkolwiek usłyszysz wiadomość z domu 
królewskiego, donieś o niej Sadokowi i Ebiatarowi, kapłanom” (2 Sam. 15:23-28,35). Innymi  
słowy Dawid powiedział do Sadoka: „Ty masz dar widzenia! Wiesz co jest złe, a co święte.  
Jesteś  na  tyle  mocny,  wierny  i  oddany  mnie,  aby  pójść  do  tego  świata  buntu  i  
bałwochwalstwa i ratować królestwo!” Król powiedział: Powróćcie do miasta! Teraz Bóg  
miał wiernego męża o imieniu Huszaj na dworze. Miał też świętego kapłana, który będzie  
strzegł domu Bożego przed ruiną!

Cały naród był zbuntowany, ale w domu Bożym była święta resztka. W samym sercu 
zła, nieposłuszeństwa i tam, gdzie Absalom popełnił sprośny akt z nałożnicami na dachu na 
oczach narodu, było jednak wierne nieskalane kapłaństwo!

Sadok pozostał  wierny,  święty,  oddany,  bez zmazy!  Znał on Boże Słowo i poświęcił 
temu swoje życie i przyszłość — Dawid był jedynym królem!

Cały  ten  czas  Bóg  budował  Sadokowi  trwały  dom,  kapłaństwo,  które  wypełniało  
proroctwo tego męża Bożego, który prorokował do Heliego. To jest ten „wierny kapłan, który  
będzie postępował według mojego serca i duszy.”

Ta święta resztka, wierne kapłaństwo dzisiejszego czasu, ci słudzy Pańscy, których serca 
są bez skazy i wierne — oni są tym potomstwem Sadoka! Duchowymi synami Sadoka!

Ezechiel  miał  widzenie  duchowej  świątyni.  W  niej  widział  resztkę  kapłaństwa 
składającego ofiary Panu. „Dasz kapłanom lewickim, pochodzącym z rodu Sadoka, którzy 
mogą  przystępować  do  mnie,  mówi  Wszechmocny  Pan,  aby  mi  służyć,  cielca  na  ofiarę 
zagrzeszną” (Ezechiel 43:19). Ci są blisko Pana i usługują Jemu. Służba Panu jest znakiem 
resztki Sadoka.

Kapłaństwo Ebiatara

Przyglądnijmy  się  teraz  Ebiatarowi.  Był  on  nabożny,  miał  pokój  z  Bogiem  i  jego  imię 
sugeruje wielki szacunek dla Pana. Jest on również z Dawidem i Sadokiem po drugiej stronie 
potoku Cedron. „I przyszedł Ebiatar… Kazali więc Sadok i Ebiatar odnieść Skrzynię Bożą do 
Jeruzalemu i pozostali tam obaj … Będą tam z tobą i Sadok, i Ebiatar, kapłani; jakąkolwiek 
usłyszysz wiadomość z domu królewskiego, donieś o niej Sadokowi i Ebiatarowi, kapłanom” 
(2 Sam. 24,29,35).

Ebiatar  nie  chciał  mieć  nic  wspólnego  z  buntem  Absaloma.  On  i  jego  syn  Jonatan 
wyglądali tak wierni, jak Sadok. Na zewnątrz wyglądał święty, nieskalany i wierny. Dlaczego 
prorocy go ignorowali i mówili o Sadoku, jako przykładzie świętej resztki kapłaństwa?

Ebiatar miał w sobie nasienie Heliego! Leniwy, podatny na wygody, słaby duchowo Heli 
leżał uśpiony w jego duszy. Stało się tak, jak ten mąż Boży prorokował do Heliego — że 
upadnie u szczytu jego użyteczności, w szczytowym punkcie Bożego błogosławieństwa. 
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Zostanie ujawniona jego wewnętrzna słabość; pójdzie do pewnego punktu, a potem się cofnie 
i nie dojdzie do Bożej chwały. Serce Ebiatara nie było szczere przed Bogiem.

“Wtedy Adoniasz, syn Chaggity, chełpił się i mawiał: Ja zostanę królem. I sprawił sobie 
wozy i konie, i dobrał sobie świtę z pięćdziesięciu mężów. Jego ojciec nigdy go nie karcił, 
mówiąc:  Dlaczego  tak  postępujesz?  Również  i  on  był  bardzo  urodziwy,  a  według  czasu 
urodzenia szedł zaraz po Absalomie. Był on w zmowie z Joabem, synem Serui, i z Ebiatarem, 
kapłanem,  którzy popierali  Adoniasza.  Natomiast  kapłan Sadok i  Benaja,  syn  Jehojady,  i 
prorok Natan, i Szymei, i Rei oraz rycerstwo Dawidowe nie byli za Adoniaszem. Gdy raz 
Adoniasz składał ofiarę z owiec i bydła, i tucznych cieląt przy Śliskim Kamieniu, który jest 
obok  Źródła  Foluszników,  zaprosił  wszystkich  swoich  braci,  synów  królewskich,  i 
wszystkich pochodzących z Judy dworzan królewskich; lecz nie zaprosił proroka Natana i 
Benai, i rycerstwa, i Salomona, swojego brata…” (1 Król. 1:5-10).

Widzimy tu, że Sadok pozostał wierny, a Ebiatar wpadł w pułapkę! Wszystko, co ten 
nieznany prorok powiedział do Heliego, wypełniło się w jego potomku Ebiatarze.

Grzechem Ebiatara  było  WYWYŻSZANIE SAMEGO  SIEBIE!  Posłuchajcie  tych 
tragicznych  słów:  „Kapłan  Ebiatar  poszedł  za  Adoniaszem.”  Poszedł  za  zbuntowanym, 
kompromisowym tłumem aż do kamienia Zohela, co po Hebrajsku oznacza „kamień węża!”

Nie było tam żadnego świętego męża — ani Sadoka, ani Natana, ani Rei, ani żadnego z 
wiernych  Dawidowi  mężów.  Była  to  grupa  nadętych  ludzi.  Szydzili  ze  „starych  i 
przestarzałych”  sposobów  Dawida.  Pragnęli  nowego  rodzaju  królestwa!  NOWEGO 
RODZAJU KAPŁAŃSTWA!

A Adoniasz, przywódca tego całego nowego ruchu cały czas pożądał Abiszag, Sunamitki. 
Był  tam  bunt,  duch  cudzołóstwa,  demoniczna  sfera  pychy  i  samolubstwa.  Nowa  fala 
wywyższania samego siebie przelewała się przez kraj i zwodziła całe masy ludzi, a Ebiatar 
był jednym z nich.

Ebiatar dał się złapać w tę demoniczną działalność. Jakie to smutne! Kiedyś nabożny i 
wierny  człowiek,  ale  w szczytowej  godzinie  swojej  służby  zrobił  zły  ruch!  Poszedł  na 
kompromis! Odwrócił się od prawdziwej drogi i nieświadomie myślał, że wykonuje Bożą 
wolę.  Teraz  widzimy,  że  jest  ślepy  duchowo  — i  nie  ma  rozeznania!  Wykonuje  służbę 
kapłana przy kamieniu węża!

Podwójne kapłaństwo

Popatrz na różnicę pomiędzy tymi dwoma kapłanami. Ebiatar dostał się pod przekleństwo 
domu Heliego z powodu pychy,  grzechu, pożądliwości i buntu, które wyrosły w nim, jak 
niekontrolowany  ogień.  Wywyższające  siebie  zwiastowanie  Adoniasza  znalazło  u  niego 
podatny grunt i dlatego odrzucił  swoją przeszłość i cierpienia,  aby odnosić sukcesy i być 
zaakceptowanym w tej fali nowej ewangelii.

Porównajmy  to  z  kapłaństwem  Sadoka  — świętą  resztką!  „Potem  król  Dawid  rzekł: 
Przywołajcie mi Sadoka, kapłana, i Natana, proroka, i Benaję, syna Jehojady. A gdy przybyli 
przed  oblicze  króla,  rzekł  król  do  nich:  Weźcie  z  sobą  sługi  waszego  pana,  następnie 
wsadźcie  Salomona,  mojego  syna,  na  moją  mulicę  i  zaprowadźcie  go  do  Gichonu  Tam 
namaści go Sadok, kapłan, i Natan, prorok, na króla nad Izraelem; potem każcie zadąć 
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w rogi i zawołajcie; Niech żyje król Salomon! Potem idźcie za nim, gdy przyjdzie i usiądzie 
na  moim  tronie;  on  zostanie  królem  po  mnie,  jego  bowiem  ustanowiłem  księciem  nad 
Izraelem i Judą.  Następnie zeszli Sadok, kapłan, i Natan, prorok, i Benaja, syn Jehojady, 
wraz  z  Kreteńczykami  i  Pletejczykami  i  wsadzili  Salomona  na  mulicę  króla  Dawida,  i 
zaprowadzili do nad Gichon. Potem wziął Sadok, kapłan, róg z olejem z Namiotu i namaścił 
Salomona, po czym zadęli w róg, a cały lud zbrojny zawołał: Niech żyje król Salomon! I 
pociągnął za nim cały lud zbrojny, grając przy tym na fletach i wykrzykując tak radośnie, iż 
nieledwie ziemia pękała od ich okrzyków. Usłyszał o tym Adoniasz i wszyscy zaproszeni, 
którzy byli u niego, a właśnie kończyli ucztę. Gdy jednak Joab usłyszał głos rogu, rzekł: Co 
znaczy ta wrzawa w mieście? A gdy on jeszcze mówił, oto nadszedł Jonatan, syn Ebiatara, 
kapłana;  Adoniasz  zaś  rzekł:  Wejdź,  gdyżeś  mąż  dzielny  i  zapewne  pomyślną  wieść 
przynosisz.  Na  to  Jonatan  odrzekł  Adoniaszowi:  Niestety  nie!  Nasz  pan,  król  Dawid, 
ustanowił  Salomona królem.  Król  wyprawił  z  nim Sadoka,  kapłana,  i  Natana,  proroka,  i 
Benaję, syna Jehojady, wraz z Kreteńczykami i Pletejczykami i wsadzili go na mulicę króla i 
namaścili go nad Gichonem na króla kapłan Sadok i prorok Natan, i sprowadzili go stamtąd 
wśród oznak radości, tak iż miasto jest poruszone i stąd ta wrzawa, którą słyszeliście. Już też 
i Salomon zasiadł na tronie królewskim” (1 Król. 1:32-35; 38-46).

Salomon wiedział  wszystko  o tym przekleństwie nad domem Heliego  i  rozpoznał,  że 
Ebiatar jest właśnie takim kapłanem. „Ebiatarowi zaś, kapłanowi, dał król taki rozkaz: Udaj 
się do Anatot,  do swojej  posiadłości,  gdyż zasłużyłeś  na śmierć.  Lecz dzisiaj  jeszcze nie 
pozbawię  cię  życia,  gdyż  nosiłeś  Skrzynię  Pana,  Boga,  przed  Dawidem,  moim ojcem,  i 
wycierpiałeś wszystko, co mój ojciec wycierpiał. Tak to pozbawił Salomon Ebiatara godności 
kapłana Pańskiego, spełniając słowo Pana, jakie wypowiedział odnośnie do domu Heliego w 
Sylo” (1 Król. 2:26-27).

Jakie  zdumiewające  wypełnienie  proroctwa!  Człowiek,  który  kiedyś  dzielił  cierpienia 
swojego pana — teraz jest oddalony, odrzucony i odłożony na półkę. „Idź swoją drogą …” 
— NIE JEST JUŻ UŻYTECZNY dla królestwa Bożego!

Ezechiel  również  zrozumiał  proroczą  ważność  tych dwóch rodzajów kapłaństwa. 
Obie te służby działały w jego czasach — a on prorokował, że kapłaństwo Sadoka i 
Lewiego będzie bardziej widoczne w ostatecznych dniach.

Służba tylko dla Pana

Ezechiel widział kapłaństwo Sadoka jako służbę dla Pana a nie dla człowieka. Opisując wizję  
świątyni  powiedział:  „Komora,  której  przednia  strona  zwrócona  jest  ku  południowi,  
przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni. A komora, której przednia  
strona zwrócona jest ku północy, przeznaczona jest dla kapłanów, którzy pełnią służbę przy  
ołtarzu. To są potomkowie Sadoka — ci spośród potomków Lewiego, którzy mogą zbliżać się  
do Pana, aby mu służyć” (Ezechiel 40:45-46).

On  widział  resztkę  Sadoka  jako  kapłaństwo  powołane  z  kapłaństwa!  „To  synowie 
Sadoka,  którzy  przyszli  do  mnie  SPOŚRÓD  synów  Lewiego,  aby  mi  służyć  …  dasz 
kapłanom lewickim, pochodzącym z rodu Sadoka, którzy mogą przystępować do mnie, mówi 
Wszechmocny Pan, aby mi służyć, cielca na ofiarę zagrzeszną” (Ezechiel 43:19).
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Służba Sadoka jest oddzielona od świata i ma tylko jeden cel w życiu:  być przy stole 
Pańskim,  aby  Jemu  usługiwać!  “Lecz  kapłani  lewiccy,  synowie  Sadoka,  którzy  pełnili 
służbę w mojej świątyni, gdy synowie izraelscy odstąpili ode mnie, mogą zbliżać się do mnie, 
aby  mi  służyć.  Będą  stać  przede  mną,  aby  mi  ofiarować  tłuszcz  i  krew  —  mówi 
Wszechmocny Pan. Oni będą wchodzić do mojej świątyni i zbliżać się do mojego stołu, aby 
mi służyć; i będą pilnować służby dla mnie” (Ezechiel 44:15-16).

To kapłaństwo jest ubrane w czyste, niezmieszane z niczym szaty świętości! Chodzą w 
całkowitym posłuszeństwie Panu. Nauczają Boży lud różnicy między tym co dobre a co złe. 
Nie boją się nazwać grzech po imieniu. „Będą pouczyć lud o różnicy między tym, co święte, 
a tym, co pospolite, oraz między tym, co nieczyste, a tym, co czyste” (Ezechiel 44:23). Ich 
jedyną prawdziwą posiadłością w życiu jest sam Pan. 

„Nie będą posiadać dziedzicznej własności — Ja jestem ich dziedziczną własnością. Nie 
będziecie im dawali własności w Izraelu, Ja bowiem jestem ich własnością” (Ezechiel 44:28).

Przekleństwo Heliego w odstępczym kościele

Ezechiel ostrzega: przekleństwo domu Heliego spadło na zepsuty, odstępczy kościół i jego 
bałwochwalczych pasterzy! 

„Mów do domu przekory, do domu izraelskiego: Tak mówi Wszechmocny Pan: Dosyć 
wszystkich  waszych  obrzydliwości,  domu  izraelski!  Wprowadzaliście  cudzoziemców 
nieobrzezanych  na  sercu  i  nieobrzezanych  na  ciele,  aby  byli  w  mojej  świątyni,  aby 
bezcześcili  mój przybytek, gdy ofiarowaliście mój chleb, tłuszcz i krew i łamaliście moje 
przymierze  wszystkimi  swoimi obrzydliwościami.  Nie  pilnowaliście  sami służby w mojej 
świątyni, lecz ich ustanowiliście, aby pełnili służbę w mojej świątyni” (Ezechiel 44:6-8).

Widzimy tu Dom Boży pełen obrzydliwości — do tego stopnia, że Bóg nie może już tego 
znieść!  Dlatego  oświadcza:  „Dosyć!”  Zanieczyścili  Jego  kościół  bezbożnymi  chwalcami. 
Mieli oni formę pobożności, ale bez mocy świętości. Bóg oświadcza: „Już dosyć! Nie ma 
więcej  miejsca  w  Moim  Domu  dla  tych  półnawróconych,  zepsutych,  tak  zwanych 
wierzących!” 

Pewien znany ewangelista zapytał mnie kiedyś: “Dlaczego Bóg pozwala, aby te zepsute 
służby  nadal  istniały  w kościele?  Wydaje  się,  że  dobrze  im się  powodzi  i  rozwijają  się, 
zwodząc wielu.”

Na początku myślałem że Bóg ich zmiecie i powali. Teraz widzę to inaczej. Teraz wiem, 
co  prorokował  Ezechiel  i  to  powoduje,  że  muszę  płakać.  Bóg  zsyła  przekleństwo  na 
zepsutych ludzi przez zepsutych pasterzy. Daje im pasterzy według ich serca. Bałwochwalczy 
pasterze są powoływani, aby paść owce, które kochają bałwany!

Przeczytajcie co mówi Słowo Boże: „Lecz Lewici, którzy oddalili się ode mnie, błądząc za 
swoimi bałwanami z dala ode mnie, gdy Izrael odstąpił ode mnie, poniosą karę za swoje  
winy. Będą pełnili służbę w mojej świątyni jako odźwierni i słudzy przybytku. Będą oni dla  
ludu zarzynali zwierzęta na ofiarę całopalną i rzeźną i będą na usługi ludu. Ponieważ służyli  
mu przed ich bałwanami i stali się dla domu izraelskiego powodem potknięcia się, dlatego  
podniosłem moją rękę przeciwko nim, mówi Wszechmocny Pan. Poniosą karę za swoją winę. 
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Nie będą się zbliżać do mnie, aby mi służyć jako kapłani ani dotykać się żadnych moich  
rzeczy świętych i najświętszych, poniosą swoją hańbę za swoje obrzydliwości,  których się  
dopuścili.  Powierzam im pełnienie wszelkiej  służby w przybytku, aby sprawowali  służbę i  
wszystko, co w nim trzeba wykonywać” (Ezechiel 44: 10-14).

Ci odstępczy, miłujący grzech pasterze w swoich sercach odeszli od Pana. Trzymają się  
swoich  ukrytych  bałwanów;  wyglądają  i  mówią  tak,  jak  mężowie  Boży,  wykonując  
zewnętrznie wszelką posługę w domu Bożym. Sami stali się jednak powodem do potknięcia  
dla innych, ponieważ pogrążają się w ukrytych grzechach, o których przekonywał ich Duch  
Święty.  Wiedzą, że to jest  złe.  Bóg powiedział: „Dosyć tego!” Oni jednak nadal usługują  
mając w sercu bałwochwalstwo i potykając się, ponieważ grzech przeszkadza im na drodze  
za Panem.

Jakie to przekleństwo. „Nie przystąpią do Mnie … ani do żadnej z rzeczy świętych … 
sami poniosą swoją hańbę za swój grzech.”

Nie będą usunięci z Domu Bożego; będą „pilnować domu i wszystkiego, co trzeba w nim 
wykonywać.” Jaka jest więc ich hańba i kara? “Dlatego dźwignę was jako brzemię i odrzucę 
precz od mojego oblicza was i to miasto, które dałem wam i waszym ojcom. I wydam was na 
wieczną hańbę i wieczną, niezapomnianą obelgę” (Jeremiasz 23:39-40). 

„Lecz  idźcie  do  mojego  miejsca  w  Sylo,  gdzie  niegdyś  dałem  mieszkanie  mojemu 
imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego! Otóż 
teraz,  ponieważ  dopuszczacie  się  tych  wszystkich  czynów  —  mówi  Pan  —  i  chociaż 
mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście, i chociaż wołałem do was, nie 
odpowiadaliście,  uczynię  domowi temu,  który jest  nazwany moim imieniem i  na którym 
polegacie,  oraz  miejscu,  które  dałem  wam i  waszym  ojcom,  to,  co  uczyniłem  z  Sylo,  i 
odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima” 
(Jeremiasz 7:12-15).

Największa karą, najgorszą hańbą dla męża czy niewiasty Bożej jest usługiwanie w ciele  
bez namaszczenia. Ich domy są jak Sylo „Odeszła od nich chwała!” Ich poselstwo to plewy, a 
odeszła od nich obecność Świętego Boga. Pomimo tego nadal usługują w Jego domu, ale Pan 
od nich odstąpił. Pomyśl o tym — powołani, aby usługiwać zbuntowanym dzieciom pomimo 
tego, że są bałwochwalcami. Jest to przerażająca prawda!

Jest to potomstwo Heliego — kapłaństwo Ebiatara! Izajasz nazwał ich niemymi psami, 
marzycielami,  leniwymi,  chciwymi  pasterzami,  którzy  nic  nie  rozumieją.  „Wszyscy  jego 
strażnicy  są  ślepi,  wszyscy  są  nierozumni,  wszyscy  oni,  to  nieme  psy,  które  nie  umieją 
szczekać, tylko ziewają, leżą, lubią spać. Psy to żarłoczne, nienasycone. A są nimi pasterze, 
którzy na niczym się nie znają. Wszyscy chodzą swoją własną drogą, każdy myśli o własnej 
korzyści,  wszyscy  bez  wyjątku.  Chodźcie,  mówi  każdy,  ja  przyniosę  wino  i  upijemy się 
mocnym napojem,  a  jutro  będzie  tak  jak  dziś  — wystawnie  i  bardzo  dostatnio”  (Izajasz 
56:10-12).

„Gdyż nierozumni byli pasterze i nie szukali Pana, dlatego nie powiodło im się i cała ich 
trzoda jest w rozproszeniu” (Jer. 10:21). “Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, podeptali 
mój dział, mój dział rozkoszny zamienili w głuchą pustynię” (Jer. 12:10).

Bóg chce  wzbudzić  pasterzy  dla  tych  ludzi  według  Swojego  serca.  Gdyby lud  Boży 
pokutował, gdyby odrzucili swoje bałwany, gdyby szukali Go z całego serca, to dałby im 
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wiernych, świętych pasterzy. 
„Idź i głoś te słowa ku północy i mów: Nawróć się żono odstępna, Izraelu — mówi Pan 

— nie spojrzę na was surowo, gdyż Ja jestem dobrotliwy — mówi Pan — a nie chowam 
gniewu na wieki! Tylko uznaj swoją winę, że od Pana, swojego Boga, odstąpiłaś i oddawałaś 
się obcym bogom pod każdym zielonym drzewem, a mojego głosu nie słuchaliście — mówi 
Pan.  Nawróćcie  się,  odstępni  synowie  — mówi  Pan  — bo Ja  jestem waszym Panem,  a 
zabiorę was po jednym z każdego miasta i po dwóch z każdego rodu, i wprowadzę was na 
Syjon. I dam wam pasterzy według swojego serca, którzy was będą paść rozumnie i mądrze” 
(Jer. 3:12-15).

Ale większość ludu Bożego jakoś woli to kapłaństwo Heliego! “Rzeczy okropne i ohydne 
dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego 
widzimisię;  mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczniecie,  gdy to  się skończy?” (Jer.  
5:30-31).

Idący  na  kompromis,  miłujący  bałwany,  grzeszni,  zmysłowi  chrześcijanie  otrzymują  
takich  pasterzy,  jacy  są  sami.  Jest  całe  kapłaństwo,  potomstwo  Heliego  
wyznaczone do karmienia bożków, którzy siedzą na tronie tych serc chrześcijan, którzy mają  
podzielone serca.

Obierzcie sobie dzisiaj!

W tych ostatecznych dniach jesteśmy wszyscy kapłanami dla Pana. Do jakiego kapłaństwa  
należysz? Sadoka czy Ebiatara?

Bóg nawet teraz powołuje  królewskie kapłaństwo —  synów Sadoka! „I wy sami jako 
kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte,  aby składać duchowe 
ofiary  przyjemne  Bogu  przez  Jezusa  Chrystusa.  Ale  wy  jesteście  rodem  wybranym, 
królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, 
który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości” (1 Piotra 2:5,9).

Jesteśmy powołani,  aby usługiwać PANU. „A wy będziecie  nazwani kapłanami Pana,  
sługami naszego Boga mianować was będą” (Izajasz 61:6).

Wszelkie  wskazówki  otrzymują  od  Pana,  kiedy  Jemu  służą.  „Barnaba  zaś  i  Saul, 
spełniwszy posłannictwo, powrócili z Jerozolimy, zabrawszy z sobą Jana, zwanego Markiem. 
W Antiochii,  w tamtejszym  zborze,  byli  prorokami  i  nauczycielami:  Barnaba  i  Symeon, 
zwany Niger, i  Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem 
tetrarchą, i Saul. A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie 
mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy, po odprawieniu postów 
i modlitwy,  nałożyli  na nich ręce i  wyprawili  ich. A oni,  wysłani  przez Ducha Świętego, 
udali się do Seleucji, stamtąd zaś odpłynęli na Cypr” (Dz. Ap. 12:25; 13:1-4).

Przeczytaj to jeszcze raz: A gdy oni odprawiali SŁUŻBĘ PAŃSKĄ i pościli rzekł Duch 
Święty! Na pewno Słowo Pańskie dojdzie do tych, którzy kochają stół Pański i wiedzą, że 
usługują Panu. Wszelka inna służba wynika z tej służby dla Niego.

Tak pewnie, jak to, że jest dzień i noc, Bóg przysiągł, że przygotuje dla Siebie resztkę 
Sadoka, aby usługiwała Jemu do końca. Jakie chwalebne proroctwo dał Jeremiaszowi: „Tak 
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mówi Pan: Jeżeli zdołacie zerwać moje przymierze z dniem i moje przymierze z nocą, by nie 
było ani dnia, ani nocy w ich właściwym czas, to będzie też zerwane moje przymierze z 
Dawidem, moim sługą, że nie będzie miał  syna panującego na jego tronie, i  z kapłanami 
lewickimi,  moimi  sługami.  Jak nie  mogą być  zliczone zastępy niebieskie  i  nie  może być 
zmierzony piasek morski, tak mnogie będzie potomstwo Dawida, mojego sługi,  i kapłanów 
lewickich, którzy mi służą” (33:19-22).

Chwała  Bogu!  On  przysiągł,  że  będzie  miał  dla  Siebie  święte,  oddzielone  wierne 
kapłaństwo. Ta obietnica jest tak pewna, jak obietnica dana Dawidowi odnośnie tego, że jego 
syn będzie  zasiadał na jego tronie.

Czy  Duch  ciebie  wypławia?  Czy  jesteś  oczyszczany  przez  ogień?  Czy  wzdychasz  i 
płaczesz z powodu obrzydliwości w kraju? Czy pragniesz gorąco świętości Chrystusowej? 
Czy  siadasz  często  przy  stole  Pańskim?  Czy  odrzucasz  bałwany?  Czy  jesteś  chory  i 
zmęczony widząc wywyższające siebie organizacje chrześcijańskie w kraju?

Bóg pragnie  wyprowadzić  ciebie  z  jednego  kapłaństwa do  drugiego  — z kapłaństwa 
Ebiatara do potomstwa Sadoka! Wśród ruin, odstępstwa i bezbożności wyłania się resztka 
Sadoka — widzialna i namaszczona. Ci, którzy należą do resztki Sadoka wszyscy mówią tym 
samym  językiem;  wierność  dla  Króla  Jezusa,  pokuta  jako  sposób  życia,  oddzielenie  od 
wszystkiego,  co  pochodzi  z  tego  świata,  wielki  głód  i  pragnienie  sprawiedliwości, 
oczyszczanie i wypławianie i czyste serce całkowicie oddane Jemu.

David Wilkerson (1985)
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