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Drodzy w Panu Braterstwo!

Przywo¿ê wam serdeczne pozdrowienia od zgromadzenia
w My�lachowicach i od wszystkich braci w Polsce.

Po przemianach, jakie zasz³y w Europie Wschodniej w 1989
roku mogê dzisiaj powiedzieæ, ¿e wszyscy ¿yjemy w kra-
jach o ustroju demokratycznym. Nie tak dawno i wy tutaj w
Niemczech i my w Polsce mieli�my wybory g³ów naszych
pañstw. Na kogo g³osowali�cie? Na Kohla, czy Genschera?
Jak my�licie na kogo odda³em swój g³os w wyborach prezy-
denckich w naszym kraju. Na Wa³êsê, czy na Mazowieckie-
go? Powiem wam, na ¿adnego z nich. Swoje wyst¹pienie na
tej konwencji, chcia³bym po�wiêciæ na polityczn¹ agitacjê
na rzecz ustroju lepszego od demokracji. Jestem zwolenni-
kiem i przedstawicielem ustroju monarchicznego, ustroju,
w którym nie ma ani kanclerza, ani prezydenta, ani parla-
mentu. Jest to system, który byæ mo¿e wielu ze wspó³cze-
snych politologów nazwa³oby re¿imem, jest to ustrój Kró-
lestwa Bo¿ego, Królestwa Chrystusowego. To dla tego kró-
la odda³em i oddajê swój g³os. I was chcia³bym w tym wy-
st¹pieniu namawiaæ: Oddajcie swój g³os dla Chrystusa Kró-
la.

Mówi¹c o królowaniu Chrystusa nie sposób omin¹æ jedne-
go z najs³ynniejszych Psalmów, Psalmów s³ynnych nie tyl-
ko dzisiaj, ale s³ynnych ju¿ w czasach Jezusa � Psalmu, któ-
ry jest bodaj najczê�ciej cytowanym rozdzia³em Starego
Testamentu w Nowym Testamencie.

Mam na my�li Psalm 110 � s³ynny Psalm Dawidowy, w któ-
rym Dawid jako Prorok przewiduje przysz³o�æ uzale¿nion¹
od potomka jego rodu. Jednak potomek jego rodu mia³ za-
j¹æ stanowisko ró¿ne od stanowiska Dawida, stanowisko
wyró¿nione. Nie mia³ byæ prze�ladowany, nie mia³ uciekaæ,
ale mia³ byæ potê¿nym monarch¹ � monarch¹ z upowa¿nie-
nia Bo¿ego, wybranym jednog³o�nie, jednym g³osem � g³o-
sem Bo¿ym, ale popartym wieloma g³osami � g³osami lu-
dzi.

Psalm 110 jest niezwykle wa¿nym miejscem Starego Testa-
mentu i ogromnie trudnym. Nie bêdê próbowa³, ani kusi³ siê
o to, by wyt³umaczyæ go do koñca. Nie jestem na tyle m¹-
dry, ani nie mam tej g³êbi ducha, jak¹ mia³ Dawid, gdy pa-
trzy³ w otwarte niebo, gdzie widzia³ tron Bo¿y i gdzie po
prawicy tronu siedzia³a postaæ, któr¹ okre�li³ zaszczytnym
imieniem ADON. I tak zatytu³ujemy nasze rozwa¿anie:

Rzek³ JHWH Adoni

W Psalmie 110 wystêpuj¹ dwie podstawowe trudno�ci, dwa
zagadnienia, od których trzeba zacz¹æ i na których trzeba
skoñczyæ egzegezê tego tekstu. S¹ to: ZAGADNIENIE
PODMIOTU i ZAGADNIENIE CZASU. I tym dwóm za-
gadnieniom po�wiêcimy nasze rozwa¿anie. Zagadnienie
podmiotu to, KTO MÓWI, a zagadnienie czasu to, w³a�ci-

wie, O CZYM MÓWI, bo choæ mamy napisane, o czym
mówi, to zrozumienie tego, co pisa³ Dawid i o czym mówi³
Bóg przez proroka Dawida, zale¿y od zrozumienia czasu.

Zagadnienie podmiotu

Jego zrozumienie jest szczególnie utrudnione w naszych
wspó³czesnych t³umaczeniach Pisma �wiêtego, poniewa¿ nie
u¿ywaj¹ one s³ów hebrajskich w ich oryginalnym brzmie-
niu. Dlatego mój wyk³ad zatytu³owa³em u¿ywaj¹c w³a�nie
s³ów hebrajskich: Rzek³ JHWH Adoni, a w naszych tekstach
mamy: Rzek³ Pan Panu memu. Spróbujemy prze�ledziæ tekst
u¿ywaj¹c s³ów hebrajskich w odniesieniu do tego, kto mówi,
kto jest podmiotem i zwracaj¹c uwagê na zaimki osobowe i
dzier¿awcze:

�Rzek³ JHWH Adoni: Si¹d� po prawicy mojej, dok¹d nie
po³o¿ê nieprzyjació³ TWOICH podnó¿kiem nóg TWOICH.
Laskê mocy TWOJEJ po�le JHWH z Syonu, mówi¹c: Panuj
w po�ród nieprzyjació³ TWOICH. Lud TWÓJ bêdzie do-
browolny w dzieñ zwyciêstwa TWEGO, w ozdobie �wiêto-
bliwo�ci, a rozrodzi siê p³ód TWÓJ z ¿ywota jako rosa na
�witaniu. Przysi¹g³ JHWH, a nie bêdzie tego ¿a³owa³, mó-
wi¹c: TY� jest kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Mechi-
zedekowego. ADONAI po prawicy TWOJEJ potrze kró-
lów w dzieñ gniewu SWEGO. Bêdzie s¹dzi³ narody, i wszyst-
ko nape³ni trupami; Pot³ucze g³owê nad wiel¹ ziem panuj¹-
c¹. Z strumienia na drodze piæ bêdzie; przeto¿ wywy¿szy
g³owê�.

U¿ywa³em s³ów hebrajskich, które wystêpuj¹ w tek�cie Psal-
mu. Podkre�la³em równie¿ zaimki osobowe i dzier¿awcze,
aby zwróciæ uwagê na to, kto i do kogo mówi.

Pierwsza czê�æ � do czwartego wersetu � nie stwarza ¿ad-
nych trudno�ci, jest w³a�ciwie oczywista. Mówi JHWH, Bóg
Najwy¿szy i mówi do ADON. Adon to w³adca, Pan � s³owo
dos³ownie t³umaczone �PAN� i do�æ powszechnie u¿ywa-
ne; do króla zwracano siê u¿ywaj¹c tytu³u ADON, który
oznacza �króla�, �w³adcê�, �wyró¿nion¹ postaæ�. Nie ma
¿adnych trudno�ci ze zrozumieniem tego, i¿ JHWH zwraca
siê tutaj do Pomazañca, do Mesjasza. My powiemy od razu,
¿e mówi do Jezusa Chrystusa. Ca³y kontekst do czwartego
wersetu dotyczy wyra�nie tych osób. A zatem: w trzeciej
osobie jest mowa o JHWH, a w drugiej osobie jest mowa o
ADON, a wiêc o Jezusie Chrystusie. �Twój�, �Twoje� i inne
zaimki odnosz¹ siê do Jezusa Chrystusa, a �Pan�, �On� �
do Boga, Najwy¿szego urzêdu, najpotê¿niejszej istoty we
wszech�wiecie.

Problem pojawia siê pocz¹wszy od wersetu pi¹tego: �Pan
po prawicy twojej potrze królów w dzieñ gniewu swego�.
Otó¿ w wersecie tym u¿yte jest s³owo ADONAI. Czy ró¿ni
siê ono od s³owa ADON? Jest bardzo podobne, tym bar-
dziej, ¿e w tek�cie hebrajskim, w pierwszym wersecie, jest



u¿yte s³owo ADON w formie ADONI. Mo¿e niektórzy z
was wiedz¹, ¿e w pisowni hebrajskiej nie wystêpuj¹ samo-
g³oski. Je¿eli wiêc porównamy s³owa: ADONI i ADONAI,
to s¹ one identyczne w zapisie, niczym siê nie ró¿ni¹, a jed-
nak mog¹ oznaczaæ dwie ró¿ne rzeczy. To �i� na koñcu s³o-
wa mo¿e oznaczaæ �memu� tak jak jest to przet³umaczone
w naszych Bibliach: �Rzek³ Pan (JHWH) Panu (Adon) memu
(i)� � Adoni. Gdy dodamy inn¹ punktacjê, gdy pod cztere-
ma literami ADNI dodamy inny znaczek, wówczas s³owo
to przeczytamy ADONAI, i wtedy to �i� nie bêdzie ozna-
cza³o �memu�, ale bêdzie to pozosta³o�æ starej formy licz-
by mnogiej, która nadaje inne znaczenie temu s³owu, zna-
czenie wyra¿enia szacunku.

Dawniej, kiedy zwracano siê do króla, nie mówiono do nie-
go �ty�, wiemy ¿e mówiono: �Wasza Królewska Mo�æ�.
Zwracano siê wiêc do niego w liczbie mnogiej. Jêzyk he-
brajski równie¿ zna tak¹ formê. Na przyk³ad s³owo �Bóg� �
�Elohim� ma formê liczby mnogiej. Ale nie dlatego, jak
mówi¹ niektórzy, ¿e Bóg jest trójc¹, ¿e jest ich wielu bo-
gów. S³ysz¹c takie t³umaczenie u�miechaj¹ siê znawcy jê-
zyka hebrajskiego, gdy¿ rozumiej¹, ¿e Elohim to forma �plu-
ralis excellentiae� podkre�laj¹ca szacunek dla osoby, a wiêc
�Wasza Królewska Mo�æ�. Równie¿ s³owo ADONAI jest
przyk³adem tej formy. W Starym Testamencie jest ono u¿y-
wane wy³¹cznie dla okre�lenia Boga Najwy¿szego, JHWH. I
tutaj pojawia siê trudno�æ. Co prawda nie zada³em sobie
trudu, aby przejrzeæ wszystkie miejsca, w których wystêpu-
je s³owo �Adonai�, gdy¿ jest ich bardzo wiele, ale ufam tym,
którzy przejrzeli te miejsca, a wiêc prof. Gesenius, na któ-
rego uwagach o jêzyku hebrajskich opar³em swoje rozwa-
¿ania, bo sam nie znam tego jêzyka. Ufam mu, ¿e je�li pi-
sze, i¿ s³owo ADONAI jest u¿ywane wy³¹cznie w odniesie-
niu do Boga, to tak jest. Dlatego te¿ zapewne wiele t³uma-
czeñ, a nawet wiele pó�niejszych manuskryptów hebrajskich
u¿ywa w tym miejscu s³owa �JHWH� albo �Bóg�, twierdz¹c,
¿e Pan w wersecie pi¹tym to JHWH. Pasowa³oby to do po-
przednich wersetów, dlatego, ¿e zgadza siê osoba � JHWH

wystêpowa³by nadal w trzeciej osobie liczby pojedynczej.
Gdyby�my powiedzieli, ¿e Pan w tym wersecie to Jezus,
wtedy musimy stwierdziæ, ¿e zmienia siê osoba podmiotu.
Jest to pewna trudno�æ w tek�cie Psalmu 110, st¹d te¿ wiêk-
szo�æ egzegetów przyjmuje, ¿e chodzi tutaj o Boga.

Spróbujmy zastanowiæ siê nad tre�ci¹ trzech koñcowych
wersetów Psalmu, aby wykazaæ, ¿e okre�lenia, które tam
wystêpuj¹ nie mog¹ odnosiæ siê do Boga.

Werset 5: �Pan po prawicy twojej�. Co prawda w Psalmie
16, cytowanym przez Aposto³a Piotra w kazaniu po zes³a-
niu ducha �wiêtego, znajdujemy s³owa: �On [Bóg] jest po
prawicy mojej� (Ps 16: 8, Dz.Ap 2:25), które wyra�nie
stwierdzaj¹, ¿e Bóg znajduje siê niekiedy po prawicy spra-
wiedliwego, ale czy mo¿emy zastosowaæ ten obraz w ko-
mentowanym przez nas Psalmie? Skoro w pierwszym wer-
secie czytamy, ¿e Dawid widzi tron Bo¿y i postaæ Adon sie-
dz¹cego po prawicy Bo¿ej, to czy mogli siê oni zamieniæ
miejscami w dalszym ci¹gu tej samej wizji. Czy w opisie
pi¹tego wersetu Adon znalaz³ siê nagle po lewej stronie
Boga. Ja my�lê, ¿e nie. Konsekwencja wizji ka¿e nam my-

�leæ, ¿e osoba siedz¹cego po prawicy nie zmieni³a siê i jest
to Jezus Chrystus, Mesjasz.

Werset 6: �Potrze królów w dzieñ gniewu swego�. Przeczy-
tajmy z Psalmu 2 wersety 2,3 i 9: �Schodz¹ siê królowie
ziemscy, a ksi¹¿êta radz¹ spo³em przeciwko Panu, i prze-
ciw Pomazañcowi jego mówi¹c: Potargajmy zwi¹zki ich, a
odrzuæmy od siebie powrozy ich. (...) Potrzesz ich lask¹
¿elazn¹, a jako naczynie zduñskie pokruszysz ich�. Kto ich
potrze, czy JHWH? Nie! Syn, Pomazaniec, Mesjasz! Potrze
ich, potrze królów w dzieñ gniewu swego.

�Bêdzie s¹dzi³ narody�. W Starym Testamencie tylko Bóg
JHWH jest przedstawiany jako Sêdzia, ale tak by³o tylko do
dnia, w którym Chrystus stan¹³ przed ludem Izraelskim i
powiedzia³: �Bo Ojciec nikogo nie s¹dzi, lecz wszystek s¹d
da³ synowi� (Jan 5:22).

�Pot³ucze g³owê nad wiel¹ ziem panuj¹c¹�. Przypomnijmy
sobie s³owo obietnicy danej matce Ewie o jej nasieniu: �To
potrze tobie [wê¿owi, Szatanowi] g³owê� (1 Moj 3:15) �
pot³ucze g³owê nad wiel¹ ziem panuj¹c¹.

Werset 7: �Z strumienia przy drodze piæ bêdzie; przeto¿
wywy¿szy g³owê�. Czy Bóg, najwy¿sza istota, móg³by byæ
jeszcze wywy¿szony. Tymczasem o Jezusie czytamy: �Dla-
tego te¿ Bóg nader go wywy¿szy³� (Fil 2:9).

My�lê, ¿e ca³y ten kontekst, praktycznie ka¿de s³owo tych
trzech wersetów, potwierdza, ¿e nie mo¿e byæ tutaj mowy o
Bogu najwy¿szym � JHWH, ale o Chrystusie, o Mesjaszu, o
Pomazañcu. Dlaczego zatem Dawid okre�la go przy u¿yciu
tak zaszczytnego tytu³u? Mówi o Mesjaszu ADONAI, ju¿
nie mówi ADONI � �Pan mój�, ale ADONAI � �Ich Kró-
lewska Mo�æ�. Na to pytanie odpowiemy pó�niej.

Zagadnienie czasu

Zanim przejdê do rozwa¿añ zagadnienia czasu, chcê jesz-
cze raz podkre�liæ, ¿e nie znam jêzyka hebrajskiego. Wy te¿
go najprawdopodobniej nie znacie. Wszyscy korzystamy z
podrêczników. Na nich te¿ opieram to, co mówiê o jêzyku
hebrajskim. W jêzyku tym zagadnienie czasu nie wystêpuje
w takiej formie, jak w naszych jêzykach wspó³czesnych.
Tam, bardziej operuje siê trybami (Je¿eli kto� z was zna
zagadnienia gramatyki, to bêdzie wiedzia³, o czym mówiê),
a wiêc mówieniem w trybie dokonanym, niedokonanym i w
kilku innych, których nie mamy w naszych jêzykach. Przy
pomocy trybów wyra¿ane s¹ zale¿no�ci czasowe. Tak wiêc
do rozwa¿añ czasowych w Starym Testamencie nale¿y pod-
chodziæ z pewn¹ doz¹ ostro¿no�ci

W ca³ym Psalmie 110 dwukrotnie u¿yty jest czas przesz³y:
�RZEK£ Pan Panu memu� i �PRZYSI¥G£ Pan�. Dwukrot-
nie te¿ u¿yty jest czas tera�niejszy: �SI¥D� po prawicy
mojej� (Jest to w³a�ciwie tryb rozkazuj¹cy, w którym trud-
no jest okre�laæ czas, ale w powi¹zaniu z kontekstem, �Si¹d��
oznacza akcjê tera�niejsz¹) i �Ty� JEST kap³anem�. Co
prawda w tek�cie hebrajskim Psalmu 110, a tak¿e w t³uma-
czeniu Elberfelder, jeszcze w dwóch miejscach mamy u¿yt¹



formê gramatyczn¹, która mog³aby uchodziæ za czas tera�-
niejszy, to jest w wersecie 3: �Dein Volk IST [voller] Wil-
ligkeit� oraz w wersecie 5: �Der Herr zu deiner Rechten
ZERSCHMETTERT Koenige�, jednak w rzeczywisto�ci jest
to jedna z form czasu przysz³ego. My te¿ tak mówimy, na
przyk³ad: �W przysz³ym tygodniu jadê do Polski�. Mówiê
w czasie tera�niejszym �jadê�, ale dodajê okre�lenie czasu
�w przysz³ym tygodniu�, co sprawia, ¿e jest oczywiste, i¿
mówiê o czasie przysz³ym i ¿e u¿ywam czasu tera�niejsze-
go w znaczeniu przysz³ym. Tu mamy podobn¹ sytuacjê. W
obu wersetach wystêpuj¹ okre�lenia czasu: �w dzieñ zwy-
ciêstwa twego� (werset 3) i �w dzieñ gniewu swego� (wer-
set 5). Okre�lenia te w sposób oczywisty odnosz¹ siê do
przysz³o�ci i dlatego wystêpuj¹ce tu formy nale¿y trakto-
waæ jako formy czasu przysz³ego. A zatem we wszystkich
wersetach, poza pierwszym i czwartym, wystêpuje czas przy-
sz³y.

W wersetach pierwszym i czwartym wystêpuje czas tera�-
niejszy, ale w stosunku do jakiego punktu odniesienia?
Musimy okre�liæ moment wyj�ciowy. Dawid prorokowa³
tysi¹c lat przed Chrystusem. Czy wówczas wype³ni³y siê s³o-
wa: �Rzek³ Pan Panu memu: Si¹d� po prawicy mojej� albo
�Poprzysi¹g³ Pan, a nie bêdzie tego ¿a³owa³�? My�lê, ¿e
zgodzimy siê z tym, ¿e nie, ¿e wype³nienie proroctwa tego
Psalmu nale¿a³o wówczas do przysz³o�ci. ¯eby siê o tym
przekonaæ przeczytamy tylko dwa spo�ród licznych cyta-
tów Psalmu 110 w Nowym Testamencie. W Li�cie do Efe-
zjan 1:19-21 czytamy: �I która jest ona przewy¿szaj¹ca wiel-
ko�æ mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy wed³ug
skutecznej mocy si³y jego, której dokaza³ w Chrystusie, gdy
go wzbudzi³ od umar³ych, i POSADZI£ NA PRAWICY
swojej na niebiesiech wysoko nad wszystkie ksiêstwa i
zwierzchno�ci, i mocy, i pañstwa, i nad wszelkie imiê, które
siê mianuje, nie tylko w tym wieku, ale i w przysz³ym;�, a w
Li�cie do Kolosan 3:1 czytamy: �A tak je�li�cie powstali z
Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chry-
stus na prawicy Bo¿ej SIEDZI;�.

Aposto³ Pawe³ mówi w czasie tera�niejszym: �Siedzi�, a
je�li �siedzi�, to ju¿ usiad³, a je¿eli usiad³, to wtedy, gdy
zmartwychwsta³. Zacytujmy s³owa z Ewangelii Marka 16:19,
choæ niektórzy egzegeci uwa¿aj¹, ¿e nie wystêpuj¹ one w
Najstarszych Manuskryptach i mo¿e nale¿a³oby w naszych
Bibliach umie�ciæ je w nawisie. Niemniej jednak s¹ to piêk-
ne i prawdziwe s³owa: �A tak Pan przestawszy z nimi mó-
wiæ, wziêty jest do nieba, i usiad³ na prawicy Bo¿ej�.

My�lê, ¿e nie mamy w¹tpliwo�ci, kiedy JHWH rzek³ do Ado-
ni: �Si¹d� po prawicy mojej�. My�lê, ¿e nie powinni�my te¿
mieæ w¹tpliwo�ci odno�nie wersetu czwartego. Kiedy JHWH

poprzysi¹g³, a nie bêdzie tego ¿a³owa³? Temu wersetowi
Aposto³ Pawe³ po�wiêci³ prawie pó³ swojego listu do He-
brajczyków. Przeczytajmy dwa wersety. List do Hebrajczy-
ków 6:19-20: �Któr¹ [nadziejê] mamy, jako kotwicê duszy,
i bezpieczn¹, i pewn¹, i wchodz¹c¹ a¿ wewn¹trz za zas³onê,
gdzie przewodnik dla nas wszed³ Jezus, STAWSZY SIÊ
wed³ug porz¹dku Melchizedekowego kap³anem na wieki�.
Nie mamy w¹tpliwo�ci, ¿e Chrystus wraz ze swoim zmar-
twychwstaniem i zwyciêstwem, kiedy zasiad³ po prawicy,

sta³ siê kap³anem wed³ug porz¹dku Melchizedekowego a¿
na wieki.

A zatem, momentem, w którym wype³ni³y siê proroctwa
zapisane w wersetach: pierwszym i czwartym Psalmu 110
by³o zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A mo¿e wniebo-
wst¹pienie? To moment odleg³y od tamtego tylko o czter-
dzie�ci dni. Nie bêdziemy siê o to spieraæ. Natomiast tre�æ
wszystkich pozosta³ych wersetów mia³a wype³niæ siê w cza-
sie przysz³ym w stosunku do tamtego punktu odniesienia.
Ale w jaki sposób?

W pierwszym wersecie czytamy: �Si¹d� po prawicy mojej
DOK¥D...�, a wiêc jest tu mowa o czasie. Chrystus mia³
zasiadaæ po prawicy Bo¿ej do pewnego momentu. Czy zna-
czy to, ¿e pó�niej Chrystus nie bêdzie siedzia³ po prawicy
Bo¿ej? Inne stanowiska Chrystusa, które zajmuje on i bê-
dzie zajmowa³, nie odbieraj¹ mu stanowiska �prawicy Bo-
¿ej�. Przekonamy siê o tym wyra�nie czytaj¹c List do He-
brajczyków 10:12. �Lecz ten jednê ofiarê ofiarowawszy za
grzechy, NA WIEKI siedzi na prawicy Bo¿ej�. Nie mamy
¿adnych w¹tpliwo�ci, ¿e Chrystus bêdzie siedzia³ po prawi-
cy Bo¿ej na wieki, a wiêc zawsze, ale jednak wyznaczony
jest pewien moment czasowy, w którym co� siê ma zmieniæ.
Pan � JHWH mówi bowiem: �... DOK¥D nie po³o¿ê nieprzy-
jació³ podnó¿kiem nóg twoich�. Pojawiaj¹ siê tutaj dwa
pytania: Kim s¹ nieprzyjaciele? I co to jest podnó¿ek?

Kim s¹ nieprzyjaciele? Mówi o nich werset drugi: �Panuj w
po�ród nieprzyjació³ twoich�. My�lê i jestem przekonany,
¿e mówi o nich tak¿e werset trzeci, który jest kluczem do
ca³ego zagadnienia, tylko ¿e nasze t³umaczenia zaciemniaj¹
jego obraz. Dlatego te¿ zacytujê t³umaczenie dos³owne, które
znajdujemy w przypisie do tego wersetu w Biblii Elberfel-
der. Pierwsza czê�æ wersetu jest dobrze przet³umaczona:
�Dein Volk ist [voller] Willigkeit am Tage deiner Macht. In
heiliger Pracht, aus der Schoss der Morgenrote...� czê�æ
drug¹ zacytujemy w brzmieniu dos³ownym zamieszczonym
w przypisie: �...der Tau deiner Kindschaft ist dein!� (Ju¿ z
³ona brzasku rosa twego dzieciêctwa jest twoja � BT przy-
pis). Jak nale¿y rozumieæ okre�lenie �rosa twej m³odo�ci�,
rosa m³odo�ci Jezusa Chrystusa. Jego dzieciñstwo i m³o-
do�æ zwi¹zane by³y z jednym tylko narodem � narodem Izra-
elskim. My�lê, ¿e nie mamy te¿ w¹tpliwo�ci, jaki lud bêdzie
dobrowolny w dzieñ zwyciêstwa Jezusa Chrystusa � a wiêc
w pewnym, nale¿¹cym jeszcze do przysz³o�ci, momencie
czasowym. Jednak¿e a¿ do tej chwili Izrael nie jest bynaj-
mniej chêtnym na�ladowc¹ Jezusa. Aposto³ Pawe³ porusza
to zagadnienie w Li�cie do Rzymian, w swym piêknym ka-
zaniu na temat narodu Izraelskiego. Z wielk¹ mi³o�ci¹ pisze
o ¯ydach, ale jednak w pewnym momencie stwierdza: �A
tak wed³ug Ewangelii NIEPRZYJACIÓ£MI s¹, dla was, lecz
wed³ug wybrania, s¹ mi³ymi dla ojców� (Rzym 11:28). A¿
do dnia dzisiejszego s¹ oni nieprzyjació³mi, a pomimo to
Pan mówi: �Panuj w po�ród nieprzyjació³ twoich�. Nie
mówi: Panuj dopiero wtedy, gdy stan¹ siê oni przyjació³mi,
kiedy bêd¹ dobrowolnie i�æ za tob¹, ale: �Panuj w po�ród
nieprzyjació³�.
�Si¹d� po prawicy mojej dok¹d nie po³o¿ê nieprzyjació³
twoich PODNÓ¯KIEM nóg twoich�. Co to jest podnó¿ek.



Bardzo czêsto przytacza siê tutaj wschodni zwyczaj, we-
d³ug którego zwyciêzca k³ad³ nogê na szyi pokonanego.
Wówczas podnó¿ek nale¿a³oby rozumieæ w taki w³a�nie
sposób. Czy jednak rozumowanie takie jest uzasadnione
biblijnie. Czy Biblia gdzie� wspomina o podnó¿ku w takim
w³a�nie znaczeniu. Przeczytajmy wszystkie wersety ze Sta-
rego Testamentu, które u¿ywaj¹ s³owa �podnó¿ek�, tego
samego s³owa hebrajskiego, które mamy w Psalmie 110.

1 Kron 28:2: �Jam by³ umy�li³ w sercu swem, budowaæ dom,
gdzieby odpoczywa³a skrzynia przymierza Pañskiego, i na
PODNÓ¯EK nóg Boga naszego�.

Psalm 99:5: �Wywy¿szajcie Pana, Boga naszego, a k³aniaj-
cie siê u PODNÓ¯KA nóg jego;�

Psalm 110:1 � znamy ten werset.

Psalm 132:7: �Wnijd�my¿ do przybytków jego, a k³aniaj-
my siê u PODNÓ¯KA nóg jego�.

Izajasz 66:1: �Tak mówi Pan: Niebo jest stolic¹ moj¹, a zie-
mia PODNÓ¯KIEM nóg moich�.

Treny Jeremiaszowe 2:1: �Jako¿ zaæmi³ Pan w zapalczywo-
�ci swojej córkê Syoñsk¹! zrzuci³ z nieba na ziemiê s³awê
Izraelsk¹, a nie wspomnia³ na PODNÓ¯EK nóg swoich w
dzieñ zapalczywo�ci swojej�.

Tak¿e król Salomon kaza³ sobie uczyniæ podnó¿ek ze z³ota
jako wa¿n¹ czê�æ tronu. Podnó¿ek zatem w znaczeniu bi-
blijnym jest zacn¹ czê�ci¹ tronu, a nie poni¿onym wrogiem.
Czy¿ wiêc nieprzyjaciele, o których wspomina Aposto³ Pa-
we³ w 1 Li�cie do Koryntian 15:25, z których ostatnim znisz-
czonym ma byæ �mieræ, mogliby utworzyæ taki podnó¿ek?
Przyjrzyjmy siê nieco dok³adniej wspomnianemu fragmen-
towi, który przez wiêkszo�æ biblistów uznawany jest za cy-
tat z Psalmu 110.

�Bo on musi królowaæ�. Kto to jest �on�? Chrystus! �Póki-
by nie po³o¿y³ wszystkich nieprzyjació³�. Jakich nieprzyja-
ció³? �A ostatni nieprzyjaciel, który bêdzie zniszczony, jest
�mieræ�. Nast¹pi to dopiero pod koniec Tysi¹clecia. �Pod
nogi swoje, [albo jego]� � to jest czas Tysi¹clecia, to jest
czas, kiedy to Chrystus bêdzie k³ad³ nieprzyjació³ takich jak
grzech, choroby, bole�ci i �mieræ, wszelkie prze³o¿eñstwo,
zwierzchno�æ i moc, pod nogi Bo¿e. Tych wszystkich po³o-
¿y on pod nogi Bo¿e � czyli zniszczy. �Pod nogi�. Zauwa¿-
cie, ¿e Aposto³ Pawe³ nie mówi, ¿e Chrystus po³o¿y ich
podnó¿kiem nóg, ale pod nogi. S¹ to dwie ró¿ne rzeczy,
dotycz¹ce dwóch ró¿nych okresów czasu. W Psalmie 110
mówi Bóg: �Si¹d� po prawicy mojej, dok¹d nie po³o¿ê nie-
przyjació³ ...�. Mówi o Wieku Ewangelii! Aposto³ Pawe³
mówi za� o Tysi¹cletnim Królestwie Chrystusa. S¹ to dwie
ró¿ne rzeczy. Rozumiej¹c Plan Wieków nie mo¿na ich ze
sob¹ mieszaæ. Zatem nie mo¿emy siê zgodziæ z tym jakoby
Aposto³ Pawe³ mia³ cytowaæ w 15 rozdziale listu do Koryn-
tian Psalm 110. Te miejsca nie maj¹ ze sob¹ wiele wspólne-
go.
Tak wiêc po³o¿enie nieprzyjació³ jako podnó¿ek nóg Chry-
stusowych, to zaszczytny moment, kiedy naród Izraelski uzna

Jezusa za swego Mesjasza i stanie siê wa¿nym elementem
Królestwa Chrystusowego. Aposto³ Pawe³ mówi o tym wy-
ra�nie w Li�cie do Hebrajczyków 10:12-16: �Lecz ten, jed-
nê ofiarê ofiarowawszy za grzechy, na wieki siedzi na pra-
wicy Bo¿ej, na koniec oczekuj¹c, a¿by po³o¿eni byli nie-
przyjaciele jego podnó¿kiem nóg jego. (...) A �wiadczy nam
to i sam duch �wiêty; albowiem powiedzawszy pierwej: Toæ
jest przymierze, które postanowiê z nimi po onych dniach,
mówi Pan: Dam prawa moje do serca ich, a na my�lach ich
napiszê je�. Aposto³ naucza wiêc, ¿e Chrystus siedzi po pra-
wicy Bo¿ej, oczekuj¹c na moment, kiedy Pan Bóg zawrze
Nowe Przymierze z Izraelem i wtedy to, jak �wiadczy sam
duch �wiêty, nieprzyjaciele stan¹ siê podnó¿kiem. Wtedy
lud Mesjasza, rosa jego dzieciñstwa, bêdzie nale¿a³ do Nie-
go. �Z ³ona brzasku�, a wiêc nie w pe³ni Tysi¹clecia, nie w
pe³ni �dnia zwyciêstwa�, ale ju¿ z �³ona brzasku�. Ju¿ z ³ona
brzasku do Niego bêdzie nale¿a³a rosa jego dzieciñstwa. Ju¿
teraz panuje nad nimi pomimo, i¿ oni s¹ jeszcze nieprzyja-
ció³mi Ewangelii. Jest to czas, o którym mówi¹ wersety drugi
i trzeci � czas, w którym ¿yjemy.

O tym te¿ czasie mówi¹ wersety pi¹ty i szósty. W wersecie
pi¹tym znajdujemy okre�lenie czasu: �Pan po prawicy two-
jej potrze królów w DZIEÑ gniewu swego�. Psalmista mówi
o czasie przysz³ym podaj¹c okre�lenie �dzieñ gniewu swe-
go�. Je¿eli Panem � ADONAI jest Chrystus, to kiedy mo¿e-
my mówiæ o dniu gniewu Chrystusa. Pismo �wiête mówi
wiele o dniu Gniewu Bo¿ego, ale o dniu gniewu Chrystusa?
W jednym miejscu znajdujemy wzmiankê tak¿e o dniu gnie-
wu Chrystusa. W Objawieniu 6:16-17 czytamy: �I rzekli
[królowie ziemi, ksi¹¿êta, hetmani i wielu innych] górom i
ska³om: Upadnijcie na nas, i zakryjcie nas przed obliczem
tego, który siedzi na stolicy, i przed gniewem tego Baranka,
albowiem przyszed³ dzieñ on wielki gniewu jego, i któ¿ siê
ostaæ mo¿e?� Dzieñ gniewu Baranka... Przeczytajmy jesz-
cze dwa kolejne wersety: �Potemem widzia³ czterech Anio-
³ów, stoj¹cych na czterech wêg³ach ziemi, trzymaj¹cych czte-
ry wiatry ziemi, aby nie wia³ wiatr na ziemiê, ani na morze,
ani na ¿adne drzewo. I widzia³em inszego Anio³a wystêpu-
j¹cego od wschodu s³oñca, maj¹cego pieczêæ Boga ¿ywe-
go� (Obj 7:1-2). Wiêkszo�æ badaczy Pisma �wiêtego zga-
dza siê, ¿e mowa jest tutaj o wtórym przyj�ciu Jezusa Chry-
stusa. Z³amanie siódmej pieczêci oznacza wtór¹ obecno�æ
Chrystusa, a wiêc rok 1874 wed³ug chronologii Biblijnej.
W tym momencie rozpocz¹³ siê dzieñ gniewu Baranka. Dzieñ
gniewu Bo¿ego jest za� jeszcze przed nami. S¹ to dwa ró¿-
ne dni i w Objawieniu s¹ one wyra�nie rozgraniczone. W
Psalmie jest mowa o dniu gniewu Baranka � Jezusa. �Pan
po prawicy twojej� � Chrystus, siedz¹c jeszcze po prawicy
Bo¿ej potrze królów w dzieñ gniewu swego. �Bêdzie s¹dzi³
narody� � w dniu swego gniewu, od wtórego przyj�cia, od
1874 roku. �Pot³ucze g³owê nad wiel¹ ziem panuj¹c¹� � tak-
¿e w dniu swego gniewu, siedz¹c jeszcze po prawicy tronu
ojcowskiego, a nie na swym w³asnym tronie. Tak z tego, jak
i z innych miejsc S³owa Bo¿ego wynika, ¿e zwi¹zanie Sza-
tana mia³o siê dokonaæ jeszcze przed nastaniem pe³ni Ty-
si¹clecia, ale to inne, szerokie zagadnienie. �Z strumienia
na drodze piæ bêdzie; przeto¿ wywy¿szy g³owê�. Strumieñ
przy drodze, to strumieñ do�wiadczeñ i cierpieñ, z których
pi³ nasz Pan, ale z którego pij¹ tak¿e wszyscy cz³onkowie



jego Cia³a. Istnieje pewien zwi¹zek pomiêdzy skompleto-
waniem Ko�cio³a a wywy¿szeniem jego G³owy � Chrystu-
sa. Je¿eli Jezus jest g³ow¹ wêgieln¹, szczytowym kamie-
niem Piramidy, to zosta³ on przygotowany, jako wzorzec na
samym pocz¹tku budowy Ko�cio³a. Jednak¿e ustawienie go
na w³a�ciwym dla niego miejscu nie jest mo¿liwe dok¹d nie
zostanie wzniesiona ca³a struktura Piramidy. Tak wiêc wer-
set siódmy mówi o ca³ym procesie budowy Ko�cio³a pod-
czas Wieku Ewangelii, którego skutkiem bêdzie wywy¿sze-
nie G³owy � Jezusa Chrystusa, kamienia wêgielnego.

Zwróæcie uwagê na ciekaw¹ konstrukcjê Psalmu 110. Wer-
set pierwszy mówi o zmartwychwstaniu Chrystusa i siêga
a¿ do chwili, gdy jego nieprzyjaciele zostan¹ po³o¿eni pod-
nó¿kiem nóg jego � a wiêc do koñca Wieku Ewangelii.
Werset 4 równie¿ dotyczy momentu zmartwychwstania, choæ
jego pe³nia to moment skompletowania Ko�cio³a � podka-
p³añstwa w porz¹dku Melchizedekowym. Wersety drugi i
trzeci mówi¹ o przysz³ym, w stosunku do pierwszego przyj-
�cia, dniu gniewu Baranka, pocz¹tkowej fazie wtórej obec-
no�ci. Wersety pi¹ty i szósty mówi¹ ponownie o czasie wtó-
rej obecno�ci. Za� werset siódmy wskazuje na przeci¹g
Wieku Ewangelii, podobnie jak werset pierwszy. Gdyby-
�my z³o¿yli ten Psalm na pó³, to w samym �rodku znajdzie
siê werset czwarty � przepiêkne proroctwo o kap³añstwie
Melchizedekowym, centralny werset tego Psalmu. Ni¿ej
znajd¹ siê wersety drugi i trzeci równolegle z pi¹tym i szó-
stym, a jeszcze ni¿ej, u podstawy znajdzie siê werset pierw-
szy o pierwszej obecno�ci Chrystusa i ca³ym Wieku Ewan-
gelii oraz werset siódmy, który tak¿e mówi o pierwszym
przyj�ciu i o Wieku Ewangelii. Piêkna symetryczna kon-
strukcja siedmiowersetowego Psalmu.

Wróæmy do pytania, które postawili�my na pocz¹tku naszych
rozwa¿añ. Dlaczego Dawid w wersecie pi¹tym Psalmu 110
mówi o Chrystusie ADONAI i nie u¿ywa tego samego s³o-
wa, co w wersecie pierwszym, w którym JHWH zwraca siê
do Pana (ADON): �Si¹d� po prawicy mojej�?

Z tre�ci tych dwóch wersetów wynika, ¿e w momencie zmar-
twychwstania Chrystus zosta³ wywy¿szony do pozycji
ADON, za� w chwili swego wtórego przyj�cia, o czym mówi
werset pi¹ty, nosi ju¿ zaszczytny tytu³ ADONAI � �Ich Kró-
lewska Mo�æ�. Chrystus jest ju¿ pomazanym królem od
chwili swego zwyciêstwa w zmartwychwstaniu. Je¿eli jed-
nak chcieliby�my postawiæ znak równo�ci pomiêdzy królo-
waniem Chrystusa od czasu jego wywy¿szenia po zmar-
twychwstaniu do chwili wtórego przyj�cia i od momentu
wtórego przyj�cia do czasu, kiedy obejmie pe³niê Króle-
stwa i kiedy wszyscy go uznaj¹, to uczyniliby�my wielki
b³¹d. Tego znaku równo�ci Dawid nie stawia. Dawid stwier-
dza, ¿e do czasu wtórego przyj�cia, Chrystus jest ADON, a
od czasu swego wtórego przyj�cia jest on ADONAI. Musi-
my tê ró¿nicê zauwa¿yæ i uznaæ, tak jak pierwsi uczniowie
Chrystusa uznali jego królewski wjazd do Jerozolimy.

Kiedy Chrystus wje¿d¿a³ do Jerozolimy, nie szuka³ sam osio-
³ka, na którym móg³by jechaæ, nie wymo�ci³ swego siod³a
sw¹ w³asn¹ szat¹, ale poprosi³ uczniów, aby poszli do mia-
steczka i znale�li stosowne zwierzê. Nastêpnie uczniowie

zdjêli swe p³aszcze, po³o¿yli je na grzbiecie o�lêcia i dopie-
ro na nich usiad³ Chrystus � król. Inni za� s³ali swe p³aszcze
na drodze pod nogi osio³ka i wiwatowli na cze�æ nowego
Króla wo³aj¹c: �Hosanna na wysoko�ci�.

Czy i my dzisiaj mo¿emy powiedzieæ, ¿e mamy taki p³aszcz,
o którym Izajasz napisa³ w swym proroctwie: �Bo miê ob-
lók³ w szaty zbawienia, a p³aszczem sprawiedliwo�ci przy-
odzia³ miê� (Iz 56:10). Szaty zbawienia oczywi�cie mamy,
podarowa³ nam je Chrystus, darmo, z ³aski przez wiarê, ale
p³aszcz sprawiedliwo�ci? Czy nasza sprawiedliwo�æ, jak
pancerz, chroni nas przed pociskami z³ego? Czy nasze uczyn-
ki s¹ tego rodzaju, aby kiedy� w przysz³o�ci Chrystus móg³
siê na nie powo³aæ jako na zacz¹tek swego Królestwa. Czy
nasze ¿ycie zas³uguje na to, aby staæ siê kiedy� otwart¹ ksiêg¹
dobrych uczynków, z której czytaæ bêd¹ wszyscy mieszkañ-
cy ziemi? Na te pytania ja sam muszê sobie odpowiedzieæ,
ale dopiero jutro, gdy powrócê do szarego dnia codzienne-
go.

Inny obraz, który kojarzy mi siê z tym radosnym, wielkim i
chwalebnym objêciem w³adzy królewskiej przez Chrystusa
to opis z 1 Król 1:39-45: �Tedy wzi¹³ Sadok kap³an róg
olejku z namiotu, i pomaza³ Salomona. Potem tr¹bili w tr¹-
bê, i zakrzykn¹³ wszystek lud: Niech ¿yje król Salomon! I
szed³ wszystek lud za nim. Ten¿e lud gra³ na piszcza³kach,
wesel¹c siê weselem wielkiem, tak i¿ dr¿a³a ziemia od g³o-
su ich. Co gdy us³ysza³ Adonijasz, i wszyscy wezwani, któ-
rzy byli z nim, (...) s³ysz¹c te¿ Joab g³os tr¹by, rzek³: Có¿ to
za krzyk miasta hucz¹cego? (...) Tedy odpowiedzia³ Jona-
tan, i rzek³ Adonijaszowi: Dawid król, Pan nasz, postanowi³
zapewne Salomona królem. Albowiem pos³a³ z nim król
Sadoka kap³ana, i Natana proroka, i Banajasa, syna Jojado-
wego, do tego Heretczyki i Feletczyki, którzy go wsadzili
na mulicê królewska; I pomazali go Sadok kap³an i Natan
prorok za króla w Gihonie, i szli stamt¹d wesel¹c siê, tak, ¿e
zadr¿a³o miasto, tenci jest krzyk, który�cie s³yszeli; I ju¿
usiad³ Salomon na stolicy królestwa�. Czy od naszego okrzy-
ku dr¿y ziemia? Czy od naszego okrzyku na cze�æ nowego
Salomona � Króla Pokoju, Mesjasza Jezusa trzês¹ siê mury
miasta? Czy w³adcy �wiata s³ysz¹ ten okrzyk. Czy pytaj¹:
Có¿ to za huk? nie rozumiej¹c znaczenia tego okrzyku? Oni
go nie zrozumiej¹, dok¹d kto� z rodziny kap³añskiej nie
przyjdzie i nie wyt³umaczy im, ¿e ich w³adza jest ju¿ nieak-
tualna, ¿e mamy ju¿ innego, lepszego Króla. Ale musz¹ ju¿
dzisiaj us³yszeæ nasz okrzyk, nawet je�li na razie go nie zro-
zumiej¹. Czy wychodz¹c z tej sali, bêdziemy milcz¹cy, smut-
ni i przygnêbieni? Czy zachowamy wstydliwe milczenie,
pomimo tego, i¿ wiemy, ¿e Prawda i S³owo Bo¿e g³osz¹, i¿
Chrystus jest Królem, jest ADONAI � �Wasza Królewska
Mo�æ�. Czy bêdziemy milczeæ?

Prorok Izajasz tak przemawia³ do nas: �Na murach twoich,
o Jeruzalem! postawiê stró¿ów, którzy przez ca³y dzieñ i
ca³¹ noc nigdy nie umilkn¹; którzy wspomiancie Pana, nie
milczcie� (Iz 62:6).

Którzy wspominacie Pana, nie milczcie! Amen


