
Sploty życia  – części 1-4 

Im dłużej żyję, tym bardziej widzę, jak Ojciec Bóg splata ze sobą wszystkie elementy naszego życia, aby 

pokazać swoje zaangażowanie w jego każdy szczegół.  

To tak, jakby w jakiś sposób puszczał do nas oko, co, gdy to zauważymy, pokazuje nam „hej, jestem 

tutaj!”. Te „oczka” puszczane przez Niego dają nam pewność, że jest On w stanie utkać tkaninę naszego 

życia. 

Czy to miało posłużyć ku złemu? 

Ta seria przeanalizuje cztery życiowe sytuacje, w których Pan wykonywał swoją wolę, czasami wbrew 

temu, jak to na początku wyglądało. Czasem dopiero z perspektywy czasu jesteśmy w stanie spojrzeć 
wstecz i dostrzec, że to było Jego działanie.  

Pierwszym przykładem jest Józef, którego po raz pierwszy spotykamy jako aroganckiego 17-latka. W 

Rodz. 37 ma on czelność podzielić się swoimi proroczymi snami ze swoją rodziną, w tym z zazdrosnymi 

starszymi braćmi. Choć znacznie młodszy, był ich przełożonym i oczywistym dla wszystkich ulubieńcem 

ojca. Sprzedali go więc w niewolę, okłamali ojca, mówiąc, że został zabity, a przez następne 13 lat zajęli 

się swoim własnym życiem. 

Znacie tę historię: sprzedany Potyfarowi, awansowany na przełożonego jego domu, fałszywie oskarżony, 

uwięziony, awansowany na szefa więzienia, interpretował sny, stanął przed faraonem, został wyznaczony 

aby zabezpieczyć Egipt przed głodem, który miał przyjść za siedem lat. 

Kiedy w drugim roku głodu jego bracia przybyli do Egiptu, aby zakupić żywność, Józef wyjawił im, kim 

jest. W Rodz. 45:6 komentuje sytuację, wspominając te wydarzenia: „Wy wprawdzie knuliście zło 

przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro”. 

Hebrajski jest bardziej dokładny i można go przetłumaczyć w ten sposób: „Zamyśliliście zło, ale Bóg 

unieważnił wasze plany swoimi własnymi zamysłami i obrócił to na dobro”. Inne tłumaczenie ujmuje to w 

ten sposób: „Chcieliście, aby posłużyło to ku złemu, lecz Bóg splótł to razem, aby uczynić dobro.” 

Ta seria opowiada o tym, jak Bóg splata rzeczy razem 

Mam nadzieję, że dzięki temu zatrzymamy się i spojrzymy wstecz, a następnie na teraźniejszość 
dostrzegając, jak Jego ręka splata razem różne elementy naszego życia. 

Sytuacja 1: Dawid i Batszeba 

W 2 Sam. 11:1 czytamy, że „na wiosnę, gdy królowie wyruszają na wojnę”, Dawid wysłał swoją armię, ale 

sam pozostał w mieście. To pierwsza wskazówka, że coś pójdzie nie tak – nie było go tam, gdzie 

powinien był być - nie robił tego, co powinien. 

W rezultacie miał trochę wolnego czasu i jak to bywa z wieloma znudzonymi mężczyznami, jego myśli 
zwróciły się ku kobietom. Zobaczył Batszebę, żonę Uriasza, która kąpała się na dachu. 

Jestem przekonany, że znacie tę historię: wziął sobie Batszebę, która zaszła w ciążę, a jej męża kazał 

postawić na czele armii, żeby zginął. To pozwoliło mu poślubić owdowiałą kobietę. Wtedy Natan go 

skonfrontował i grzech Dawida został przebaczony – mamy Psalm 51, którym napisał gdy pokutował. 

Szczególnie uderzający jest werset 10: „Stwórz we mnie serce czyste, Boże mój. Odnów we mnie ducha 

prawego”. 

Kto to obserwuje? 

W tym czasie król Dawid miał kilku królewskich doradców, z których najważniejszym był Achitofel. 

Mądrość Achitofela była legendarna i król Dawid bardzo mu ufał. 



Syn Dawida - Absalom, zbuntował się, co widzimy w rozdziałach 15-17 2 Księgi Samuela. Achitofel 

wplątał się w spisek przeciwko Dawidowi i celowo udzielił mu złych rad, które działały na korzyść 
buntowników. Ostatecznie jednak rebelianci nie posłuchali jego rady i wiedząc, że sprawa jest przegrana, 

popełnili samobójstwo. 

Achitofel popychał całą sprawę do przodu, poprzez zachęcanie Absaloma do buntu, doradzanie mu jak to 

zrobić, jak usunąć króla. Czyniąc to wszystko zniweczył wszelkie możliwości pojednania. Dlaczego tak się 

stało? 

Diabeł tkwi w szczegółach 

Jest takie amerykańskie powiedzenie, które słyszałem też w innych językach, że „diabeł tkwi w 

szczegółach.” Używa się go mówiąc np. o planie, który niby wygląda świetnie, ale gdy zaczyna się go 

wdrażać, wtedy pojawiają się prawdziwe problemy. W tym jednak przypadku powiedzenie to jest 

dosłowne: diabeł naprawdę tkwił w szczegółach spisku przeciwko Dawidowi. 

W 2 Sam. 11:3 czytamy, że Batszeba była córką Eliama.  Kiedy jednak spojrzymy też do 2 Sam. 23:34 

zobaczymy, że ojcem Eliama był nikt inny jak ulubiony doradca Dawida – Achitofel. Oznacza to, że 

Batszeba była wnuczką Achitofela. 

Dlaczego więc Achitofel zbuntował się przeciwko królowi Dawidowi? 

Ponieważ był tam i widział całą okropną prawdę: jego przełożony - król, wziął sobie jego wnuczkę, 

niszcząc w ten sposób wszelki szacunek, jakim go do tej pory darzył. Widział, że mąż wnuczki został 

zamordowany celem ukrycia romansu króla i jego następstwa – ciąży. Achitofel nosił w swym sercu 

urazę, która z czasem przekształciła się w nienawiść, która przyniosła plany uśmiercenia króla. 

Istotą każdej z 4 sytuacji, które przeanalizujemy, jest to, że Bóg splata rzeczy razem, aby wypełnić swój 

większy plan, nawet pomimo tego, co sami czynimy. Nie chodzi tu o Achitofela i Absaloma oraz ich 

spisek. 

Nie, tu chodziło o to, by Bóg Ojciec mógł dać nam Salomona - najmądrzejszego ze wszystkich ludzi 

Starego Testamentu. Chodził o to, aby pomimo grzechu Dawida, pomimo jego oszustwa, Bóg Ojciec 

mógł dać nam Salomona, który urodził się z małżeństwa, które zaczęło się w najgorszy możliwy sposób. 

To, że Salomon miał bliską i pełną miłości więź ze swoim ojcem (Dawidem) i matką (Batszebą), 

widzimy wyraźnie w pierwszych 9 rozdziałach Księgi Przysłów. 

W tych pierwszych 9 rozdziałach Salomon cytuje to, co powiedział mu jego ojciec. Przyp. 1:1-8 mówią: 

„Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki (Tory) swojej matki.” (Zostaje to 

powtórzone w 6:20). 

Przez trzy pierwsze rozdziały wiele razy mówi „synu mój”, cytując swojego ojca – Dawida. W 4:3-5 

Salomon napisał: „Gdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki 

Batszeby) pouczał mnie i mówił do mnie: … Nabywaj mądrości, nabywaj rozumu…” 

Czy może wiec dziwić, że dorastając w tej kochającej rodzinie, mając oddanych rodziców, którzy mówili 

mu, by nabywał mądrości, że kiedy Pan ukazał się potem młodemu królowi, pytając go, czego chce, 

Salomon powiedział, że chce mądrości i rozumu? (1 Król. 3:1-10) 

Niech to będzie dla nas zachętą, że bez względu na to, jak bardzo popsuliśmy sytuację, bez względu na 

to, jak złe są okoliczności i co z nich wynika, Pan wciąż jest w stanie wypełnić Swoją wolę. I nie tylko to – 

jest w stanie nasz bałagan zamienić w błogosławieństwo! 

Patrz jak Ojciec zaplata wątki twojego życia pamiętając, że Dawid umarł, zanim zobaczył, jak jego syn 

wstępuje na tron Izraela. Pan był wierny pomimo całej cielesności Dawida, pomimo jego grzechów i 



ostatecznie wypełnił Swą wolę. Wypełnienie jej zajęło dłużej, niż całe życie Dawida, ale Jego wola została 

wypełniona. 

W naszym życiu podobnie możemy zawołać do Niego, aby przekuł nasze niepowodzenia w 

błogosławieństwo. Ufajmy, że jest On w stanie zapleść różne  nitki naszego życia tak, aby stało się to 

ostatecznie błogosławieństwem. 

+++ 

Oto historia, że Bóg nie zapomina i dotrzymuje swoich obietnic. Jeśli czujesz, że Pan dał ci obietnice 

dotyczące ukochanej osoby, ale nie widzisz jeszcze wypełnienia obietnicy, poniższe powinno dodać ci 

otuchy. Jeśli zastanawiasz się, czy coś, co zostało ci obiecane, kiedykolwiek się spełni, poniższe powinno 

się zachęcić. 

Historia dzieje się około 1400 roku pne 

Wyj. 17 mówi nam, że Izrael pojawił się jako zupełnie nowy naród, gdy przekroczył Morze Czerwone. 

Przybyli do Refidim, co po hebrajsku oznacza „miejsce spoczynku”. Był tylko jeden problem – nie było 

tam wody. 

Pan powiedział Mojżeszowi, że stanie na skale i aby wtedy uderzył ją laską a wypłynie z niej woda. To 

bardzo piękna symbolika. Skała i stojący na niej Pan jest obrazem Jezusa Chrystusa. Uderzenie skały 

jeden raz laską (Słowo Boże/proroctwo) było obrazem krzyża, w wyniku którego woda (Duch Święty) 

wypłynęła ze skały. Woda ugasiła pragnienie ludzi. 

Później, w Liczb 20:8, Mojżesz znalazł się w podobnej sytuacji, lecz tym razem Pan powiedział mu, aby 

po prostu przemówił do skały, a ona wyda wodę. Pierwszy przypadek wymagał uderzenia w Skałę jako 

symbol Jezusa na krzyżu, jednak zbawienie przychodzi przez wiarę serca, a następnie wyznanie ustami, 

że Jezus jest Panem. 

Dlatego za drugim razem miał po prostu przemówić do skały, aby wydała wodę. Z powodu konfliktu w 

obozie uderzył w skałę, tak jak za pierwszym razem, co był bezpośrednim pogwałceniem tego, co 

wiedział o Panu i Jego planie zbawienia, i co było znieważeniem Pana. Ten uczynek sprawił, że Pan go 

osądził i nie pozwolił na wejście do Ziemi Obiecanej. Im więcej wiesz, tym z mniejszą gracją poruszasz 

się często w niektórych rzeczach. 

Zaraz po tym, jak Mojżesz uderzył w skałę i woda popłynęła 

Izrael został zaatakowany przez swoich kuzynów – Amalekitów (Wyj.17:8). Rodz. 36:12 mówi nam, że 

Amalek był nieślubnym synem syna Ezawa i to jego potomkowie zaatakowali swoich kuzynów – 

nowopowstały Izrael. Czytamy, że zrobili zasadzkę. 

W Wyj. 17:10-15 czytamy, że bitwa między kuzynami była tak długa i ciężka, że trwała cały dzień. 

Czytamy też, że tak długo, jak Mojżesz trzymał ręce w górze, Izrael zwyciężał, ale kiedy się męczył i 

opuszczał ręce, Amalekici wygrywali. 

Jako rozwiązanie Aaron i Chur posadzili Mojżesza na skale i podpierali jego ręce. Ponownie mamy tu 

zapowiedź zbawienia: Mojżesz znaczy „wyciągnięty”, ponieważ został wyciągnięty z rzeki po to, aby 

odpowiedzieć na większe powołanie– aby spoczął na Skale. 

Ponadto Aaron oznacza „siłę”, „wywyższony” lub „mocny”, a korzeń imienia Chur (harar) oznacza źródło 

ciepła lub palić się. Pochodna tego oznacza „jamę lub jaskinię”, w której można rozpalić ogień, aby się 

ogrzać. 

Mamy więc kogoś, kto został wyciągnięty i posadowiony na skale swego zbawienia, z jednej strony 

wywyższony, gdyż płonie gorliwością dla Pana, a z drugiej wygrywa bitwę! To tutaj widzimy imię nadane 

Panu, Jehowa-Nissi - Pan, mój sztandar zwycięstwa. 



Z powodu zasadzki zastawionej przez Amalekitów, wersety 14-16 mówią nam, że Pan zapowiedział 

Mojżeszowi, że będzie ich zwalczał przez wszystkie pokolenia, aż do ich całkowitego zniszczenia. 

Przenieśmy się o 400 lat do około roku 1000 pne 

Król Saul zaczyna panować w Izraelu i Pan mówi mu, aby poszedł na wojnę z Amalekiem. W 1 Sam. 15: 

1-3, mówi mu: „Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z 

Egiptu. Idź więc teraz i pobij Amaleka, i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego 

należy; nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię i niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i 

osła.” Oraz w.18 „Idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz.” 

Ale Saul oszczędził życie króla Amalekitów – Agaga wraz z jego rodziną i zachował najlepsze ze 

zwierząt. Chociaż Agag został później stracony, to jasne jest że część jego rodziny przeżyła. Skąd to 

wiemy? 

Ponownie przewińmy do przodu około 600 lat do około roku 480 pne 

Około 1000 lat po Mjżeszu, 600 lat po królu Saulu znajdujemy pewnego człowieka imieniem Haman, 

który nienawidzi Żydów. Znacie tę historię: Haman spiskuje przeciwko narodowi żydowskiemu i zastawia 

pułapkę, nie zdając sobie sprawy, że królowa jest Żydówką. Dzięki odwadze królowej, która zaryzykowała 

własne życie, spisek zostaje ujawniony i Haman zostaje stracony na szubienicy, którą przygotował dla 

wuja Estery – Mordechaja. 

Możemy się zastanawiać, dlaczego Księga Estery znalazła się w naszej Biblii. Jest to jedyna księga Biblii, 

w której nie ma wzmianki o Bogu i nie ma w niej informacji o narodzinach żadnej znaczącej osoby z rodu 

Jezusa. Myślę, że jednym z powodów, dla których Pan postarał się o to, by znalazła się w naszej Biblii, 

jest pokazanie nam, że Pan nie zapomina i jest wierny temu, co powiedział.  

Pięć razy w Księdze Estry Haman jest określany jako potomek Agaga  (3:1, 10; 8:3, 5; 9:24). Agag był 

tym królem, którego Saul oszczędził jakieś 600 lat wcześniej. Przeżyli potomkowie króla zachowali jego 

imię. Jak widać wciąż pałali nienawiścią do swojego kuzyna - Izraela. 

Haman Agagita miał w sobie tę samą nienawiść, jaką Amalek żywił wobec Izraela, gdy dawno temu 

zastawiał zasadzkę. Sprawiedliwość Pana brzmi jak poezja, gdyż Haman również zastawił pułapkę -  

zasadzkę na naród żydowski, i Pan po raz kolejny zwyciężył. Upamiętnia to święto Purim  - ostateczne 

zwycięstwo Pana nad Amalekitami. 

Lekcja dla nas? 

Wielu z nas otrzymało od Pana obietnice dotyczące różnych rzeczy, począwszy od przyziemnego życia 

aż do życia wiecznego dla naszych bliskich. Czasami, gdy okoliczności całkowicie temu zaprzeczają, 

zaczynamy odczuwać niepokój czy też martwimy się. 

Okoliczności nie są wskaźnikiem tego, jak Pan zaczyna wypełniać swoje słowo dla ciebie. W Hebr. 11:13 

mamy podaną listę osób, które miały wiarę, lecz jak czytamy „wszyscy oni poumierali w wierze, nie 

otrzymawszy tego, co głosiły obietnice…” 

To, czy żyjesz, czy umierasz, nie ma wpływu na wypełnianie się Bożych obietnic. Ty już jesteś w 

wieczności, więc jeśli masz obietnicę lub powołanie w swym życiu i to się nie wypełniło w tym życiu, to 

poczekaj jeszcze z 200, 500 lat. Jego Słowo na pewno się wypełni.  

On zrobi to, co ci obiecał, więc odpocznij w tym. Po prostu przestań próbować to rozgryźć i odpocznij. 

Zrobiłeś już wszystko i odpocznij. Odpuść. Pozostań w Jego pokoju. Wróć do pierwszej obietnicy i 

ponownie odnajdź swój pokój. Pozwól, aby On się tym zajął.  

A On to uczyni! Ma dobrą pamięć i nie jest człowiekiem, aby kłamał. 



+++ 

Czy żyjesz już wystarczająco długo na tym świecie, aby uświadomić sobie, jak niewielkie, codzienne 

decyzje są w stanie odmienić całe życie? Mogą zrobić to na dobre, a czasem także na złe. Kiedy jest źle, 

mówimy “no ale przecież ja tego nie chciałem” a kiedy jest dobrze, patrzymy wstecz i mówimy: „to musiał 

być Bóg”. 

Piosenkarka Jewel wykonuje piosenkę „I Do”, w której jedna zwrotka stwierdza: „Życie może być 
nieznośnie długie, jeśli dokonasz złego wyboru”. Możemy pokutować, ale nadal radzenie sobie z 

konsekwencjami własnych decyzji zajmuje długi czas. Przebaczenie, to pionowe działanie – Bóg nas 

kocha i nam przebacza. Jednak istnieje drugi element i jest on poziomy – to konsekwencje i wpływ 

naszych decyzji. Możemy otrzymać przebaczenie grzechu (w pionie), ale zranienie (poziome) pozostaje 

do końca, czy to przez odkupienie czy zniszczenie. 

Czasem patrzymy na sytuację i podchodzimy do niej we właściwy sposób, rozumiejąc czas i sezon i 

czekamy na swoją szansę. 

Moabitka Rachab była właśnie taką osobą, która znalazła się w określonym czasie 

Cały nowo powstały naród izraelski znajdował się w niewielkiej odległości od jej domu, który mieścił się w 

wewnętrznym murze Jerycha. Jozue wysłał dwóch szpiegów, aby zdobyli informacje potrzebne w 

nadchodzącej bitwie. Zatrzymali się wtedy u Rachab. 

Hebrajskie słowo przetłumaczone tutaj jako „nierządnica” lub „prostytutka” to „zonah”, co można 

przetłumaczyć także jako „karczmarka” i bez wątpienia był to jeden z powodów, dla których dwaj szpiedzy 

spędzili tam noc. Ale zarówno List do Hebrajczyków jak i Jakub nazywają ją „nierządnicą” lub 

„prostytutką” (Hebr. 11:31, Jak. 2:25). Greckie znaczenie tego słowa jest jasne: była prostytutką. Wygląda 

na to, że w swoim karczemnym biznesie zgromadziła trochę pieniędzy. 

Kiedy kłamstwo jest honorowane 

Nowy Testament mówi nam, że pokładała wielką wiarę w Boga Izraela i zostało jej to poczytane za 

sprawiedliwość. Była też bardzo odważna - okłamała władze ukrywając szpiegów. Kazała im jednak 

obiecać, że ona i jej domownicy zostaną oszczędzeni. 

Pozwól, że zatrzymam się na chwilę, aby poruszyć temat kłamstwa. Król Jerycha w Joz. 2:3-4 poprosił ją, 

aby wydała szpiegów, lecz ona powiedziała, że już sobie poszli, choć ich przecież ukryła. 

W Wyj. 1:15-21 widzimy dwie hebrajskie położne - Szifrę i Pua, którym faraon nakazał zabicie wszystkich  

nowonarodzonych dzieci hebrajskich płci męskiej, wrzucając je do rzeki. Jednak one bardziej się bały Boga 

niż faraona, więc się nie posłuchały. Wezwane przed oblicze faraona skłamały mówiąc, że Żydówki rodziły 

szybciej niż Egipcjanki. Wersety 20-21 mówią nam, że Bóg pobłogosławił im za ich czyny i pomnożył ich 

rodziny. 

W obu przypadkach ludzie byli bardziej posłuszni Bogu niż człowiekowi, ponieważ Boże prawo przeważa 

nad prawem ludzkim. Podobne zachowania można zaobserwować podczas ukrywania i ratowania Żydów 

przed nazistami w czasie drugiej wojny światowej. Wielokrotnie odwiedzałem zarówno dom Anny Frank w 

Amsterdamie, jak i dom Corrie ten Boom w pobliskim Haarlemie i jestem zdumiony Bożą łaską, która 

działała tam w tych trudnych czasach. 

Oszustwo i kłamstwo były potrzebne, aby ochronić ludzi przed nazistami. W całej Europie opowiada się 

historie o bohaterach pomagających Żydom, o sfałszowanych dokumentach, a nawet o fałszywych 

raportach zdrowotnych, a wszystko to było czynione z zamiarem ratowania życia przed niesprawiedliwymi 

i bezbożnymi prawami, które miały na celu zniszczenie całego narodu żydowskiego. 



Nie chcę się tu jednak na tym skupić, tylko dać materiał do przemyśleń. Wracamy więc do naszej 

historii... 

Zdobycie Jerycha, ocalenie Rachab 

Znacie historię: Jozue okrążył miasto, mury upadły, a Rachab i jej rodzina zostali uratowani. Stało się tak, 

ponieważ wywiesiła przez okno czerwony „sznur odkupienia”, aby zwycięska armia nie zabiła ich przez 

przypadek. 

Mat. 1:5 mówi o pięknej historii odkupienia, gdy człowiek imieniem Salmon poślubił Rachab. Niektórzy 

spekulują, że był on jednym z dwóch szpiegów, którzy się u niej zatrzymali i że ożenił się z nią widząc jej 

serce, jej starania i odwagę. Nie wiemy tego, ale wiemy jednak, że Salmon i Rachab pobrali się i z tego 

związku urodził się Boaz. 

To właśnie ten Boaz spotkał żebraczkę - wdowę imieniem Rut, która pochodziła z Moabu - z tego 

samego obszaru, z którego pochodziła jego matka. Rut przebywała pod opieką Noemi, która sama była 

wdową. Noemi zachęciła Rut do zrobienia czegoś niezwykłego w tych czasach – aby sama oświadczyła 

się Boazowi i nie czekała na to, aż on to uczyni. 

W Rut 3:1-11 widzimy, że Noemi poinstruowała Rut, aby zaczekała, aż Boaz zaśnie, a potem położyła się 

u jego stóp i przykryła się jego szatą. Dzisiaj w judaizmie istnieją różne formy tej sytuacji – jedna z nich 

polega na tym, że pan młody okrywa swoją pannę młodą chustą a inna, że panna młoda i pan młody są 

owijani razem szalem modlitewnym – tałesem. W starożytności pan młody narzucał na żonę swoje 

okrycie, co symbolizowało ich jedność i to, że teraz on jest jej „przykryciem”. 

Rut kładąc się u stóp Boaza i okrywając jego szatą, w ten sposób się mu oświadczyła. Potwierdza to 

reakcja Boaza w wersecie 11: „Nie bój się, uczynię wszystko, o co poprosiłaś…” Oznacza to, że Rachab 

została teściową Rut – czyż nie wspaniale, że Pan dał tej pobożnej wdowie nowego męża, a nawet 

więcej – dał jej teściową pochodzącą z jej ojczyzny! 

Boaz i Rut mieli syna imieniem Obed, który miał syna imieniem Jesse, który miał syna imieniem Dawid. 

Prababką Dawida była Rut, jego praprababką była Rachab. 

Kto był mógł przypuszczać, że gdy prostytutka Rachab widząc sytuację, zawierzyła Bogu Izraela, 

ochroniła szpiegów i wżeniła się potem w rodzinę Izraela, że zostanie praprababką Dawida, a zatem 

będzie w linii rodowej Jezusa? Kto by wiedział? Na pewno przypadek… ���� 

Patrząc na życie Rachab, Noemi i Rut widzimy, że pomimo trudnych okoliczności, każda z nich postąpiła 

we właściwy sposób – postąpiły moralnie. Wynikiem czynienia właściwych rzeczy w trudnym czasie, gdy 

nawet życie jest zagrożone, było nowe życie. Bóg potrafił utkać ze wszystkich tych rzeczy coś pięknego. 

Patrząc na tę historię widzimy Bożą zdolność do odmiany życia prostytutki i uhonorowania jej poprzez 

włączenie jej w linię rodu zbawiciela. Widzimy łaskawość Pana dla pogrążonej w żałobie wdowy, która 

jest w obcym kraju, gdy otrzymuje męża i teściową pochodzących z jej ojczyzny. Widzimy, jak na 

przestrzeni dziesięcioleci Pan splata wydarzenia wielu różnych ludzi, aby Jego wola ostatecznie się 

wypełniła. On czyni to samo w naszym życiu, wśród naszych bliskich. Zaufaj Mu. Zaufaj Jego cudownej 

łasce! 

+++ 

W naszym studium, jak Pan splata różne ścieżki w naszym życiu tak, aby działa się Jego wola, 

dochodzimy teraz do naszego ostatniego przykładu.  

Chodzi o to, aby nie czuć chęci naciskania na Niego, aby wypełnił każde pragnienie naszego serca, lecz 

by wiedzieć, kiedy powiedzieć „dość”. Są chwile, kiedy modlimy się i naciskamy, wzdychamy ciężko 



chcąc, aby Bóg uczynił wszystko w doskonały sposób, lecz rezultaty często są gorsze niż można 

oczekiwać.  

Król Hiskiasz jest właśnie tego przykładem 

Był dobrym i wyróżniającym się królem Judy. Był niesamowity, lecz także miał swoje wady. Wydawał się 

być osobą starającą się czynić to, co słuszne, wierzącą w innych ludzi, przez co kilka razy wpakował się 

w kłopoty. To tak samo jak ty i ja! Był niezadowolony z tego, co Bóg czynił przez jego życie i chciał o 

wiele więcej, przez co jednak wiele osób ucierpiało. Gdyby tylko odpoczął w Panu i pozwolić rzeczom 

pozostać takie, jakie są, ale nie – musiał przeć naprzód i prosił Boga o więcej. 

Garść informacji 

Gdy Hiskiasz jest królem Judy, działają tam prorocy Pana jak Ozeasz, Micheasz i Izajasz. Urodził się on 

około 741 roku pne, został królem w wieku 25 lat i przeżył łącznie 54 lata, umierając około 687 roku pne. 

Jego panowanie jest dobrze udokumentowane w zapisach archeologicznych, ponieważ to on wybudował 

sadzawkę Syloe (Jan 9), którą można zwiedzać w naszych czasach.  

Przeciwko Hiskiaszowi i Judzie wystąpił król asyryjski – Sancheryb, który zgromadził ogromną armię. Pan 

jednak posłał jednego anioła (Iz. 37:36), który zabił 185 000 żołnierzy wrogiej armii. Upokorzony i 

pokonany Sancheryb wrócił do domu. Czegoś takiego nie można zmyślić. 

Po klęsce Asyryjczyków czytamy w Iz. 38, że Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Talmud, który jest zbiorem 

prawa ustnego (Miszny) oraz historii/komentarzy (Gemary), podaje więcej szczegółów. Czytamy tam, że 

Izajasz powiedział mu, ze powodem choroby jest to, że się nie ożenił się i nie spłodził dziedzica zgodnie z 

boskim porządkiem rzeczy. Z tego powodu Bóg dopuścił chorobę, która miała doprowadzić do jego 

śmierci. Ale kiedy Hiskiasz płakał i żarliwie pokutował, Pan zmienił zdanie, zanim jeszcze Izajasz opuścił 

pałac. (Przykład tego, jak proroctwo nie wypełnia się, ponieważ Bóg zmienia zdanie w odpowiedzi na 

modlitwę). W Iz. 38:5 czytamy, że Pan powiedział Izajaszowi, aby przekazał królowi, że jego modlitwa 

została wysłuchana i Pan dodaje mu jeszcze 15 lat (na spłodzenie dziedzica). 

O tych 15 dodatkowych latach opowiada nasza historia. 

Hiskiasz wraca do zdrowia i według Talmudu poślubia córkę Izajasza – Chefsibę, której imię znaczy „Pan 

ma w niej upodobanie” (2 Król. 21:1). Czy widzimy to? Izajasz prorokuje, że król umrze z powodu 

choroby, ponieważ nie wypełnił królewskiego jak i biologicznego obowiązku posiadania dzieci. Kiedy 

jednak król okazuje skruchę, dodane jest mu 15 lat na wypełnienie tego obowiązku i poślubia córkę 

Izajasza, czyniąc Izajasza dziadkiem swojego syna. 

Co się wydarzyło w ciągu tych 15 dodatkowych lat? 

W Iz. 39 czytamy, że jedną z tych rzeczy było przybycie książąt, czy też ambasadorów Babilonu, którzy 

pogratulowali mu odzyskanego zdrowia. 

Wierząc w dobre ludzkie intencje Hiskiasz wytłumaczył sam sobie, że przecież Babilon jest daleko stąd i 

pokazał książętom babilońskim cały królewski skarbiec.  Pokazał im wszystkie skarby świątynne, cały 

krajowy skład złota i srebra, a nawet królewski skład wonności i żywności. Pozwoliło to Babilonowi 

dokładnie ocenić siłę Judy. Wtedy Izajasz powiedział królowi, że jest głupi, gdyż ujawnił to wszystko 

potencjalnemu wrogowi i że naród z tego powodu później ucierpi (Iz. 39:3-7). 

Co jeszcze wydarzyło się przez te 15 lat? 

Hiskiasz i Chefziba mieli syna Manassesa (którego dziadkiem był Izajasz). W 2 Krn. 32:33 i 33:1 czytamy, 

ze gdy Hiskiasz zmarł, jego syn obejmując tron miał 12 lat. 

2 Krn. 33:1-10 pokazuje nam, że młody Manasses czynił zło, sprowadzając z powrotem wszystkie bożki 

pogańskie a nawet postawił im ołtarze w świątyni Pana. Werset 10 mówi, że Pan przemówił do 



Manassesa i jego ludu, ale oni nie chcieli tego słuchać. Szkoda mi jego matki - Chefsiby, ponieważ była 

żoną jednego z najbardziej pobożnych królów, jakich kiedykolwiek odnotowano i jednocześnie matką 

jednego z najgorszych królów w historii narodu. 

Wersety 11-16 mówią nam, że Manessesa pojmano i wysłano do Babilonu, gdzie naprawdę pokutował i 

gdzie poznał Pana. Po czasie pozwolono mu powrócić do rządów. Pokutując naprawił zło, które 

wcześniej wyrządził. Wyburzył wszystkie pogańskie ołtarze i odbudował świątynię i ołtarz Pana. Nakazał 

też całej Judzie czcić Boga Izraela. 

Jednak... 

Pomiędzy objęciem tronu w wieku 12 lat a czasem, kiedy poznał Pana, zrobił jedną straszną rzecz. 

Nienawidził Izajasza - swojego dziadka. Nie wiemy z jakiego powodu. Z pewnością wiedział, że pojawił 

się na świecie w wyniku dodatkowych 15 lat, które otrzymał jego ojciec, aby spłodzić następcę. Być może 

z tego powodu sądził, że tak naprawdę nie był oczekiwany i kochany, że spłodzono go tylko po to, aby 

przedłużyć ród. Jeśli tak było, to można zrozumieć jego złość najpierw na ojca, a potem na dziadka. W 

końcu to Izajasz powiedział jego ojcu, że umrze, jeśli nie będzie miał syna. Bez względu na przyczynę 

jego nienawiści, spadła ona na jego dziadka z pełną siłą. 

To właśnie się wydarzyło 

Czytamy o tym nie tylko w Talmudzie, ale także w Nowym Testamencie - Izajasz schował się przed 

Manessesem w dziupli w drzewie cedrowym, ale został odkryty. Manasses kazał ściąć drzewo z 

uwięzionym w nim Izajaszem, przez co przeciął go w pół. Hebr. 11:37 odnosi się do tego wydarzenia 

mówiąc o bohaterach wiary, którzy cierpiąc za wiarę „byli paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem…” 

Wielki człowiek - Izajasz, dziadek króla, przyjaciel jego ojca, zginął jako męczennik. Jak bardzo musiała 

cierpieć matka króla widząc, jak jej syn morduje jej ojca! Tak, Manasses później pokutował i to dobra 

rzecz, jednak zanim do tego doszło naród strasznie cierpiał. 

Co by się stało, gdyby Hiskasz pogodził się z tym, że umrze, gdy mu to zapowiedziano? 

Uważaj, o co się modlisz. W ciągu tych dodatkowych 15 lat Pan w dalszym ciągu był w stanie spleść 
swoje drogi, choć przyniosło to cierpienie dla wielu. Gdy pokutujemy (w pionie), Bóg nam przebacza, 

jednak krzywda, którą wyrządziliśmy lub nam wyrządzono (w poziomie) w dalszym ciągu istnieje. Jako, że 

żyjemy na ziemi, potrzeba czasu, aby poradzić sobie z tym doświadczeniem. Jednak w tym wszystkim 

Pan nadal działa, wciąż porusza się w życiu wszystkich, którzy Go pragną. On jest tym, który wplata 

swoją wolę w tkaninę naszego życia. 

Czy są takie dziedziny naszego życia, gdzie naciskaliśmy na Pana, aby stało się tak, jak prosimy, a gdy 

tak się stało nagle odkryliśmy, że wynik tego jest całkowicie odmienny od naszych założeń? Wtedy często 

zastanawiamy się, jak Pan mógł do tego dopuścić zapominając, że przecież sami o to dokładnie 

prosiliśmy. 

Rozważmy taką możliwość, że niektóre z rzeczy, przez które obecnie przechodzimy, mają 

przygotować nas na to, o co się modliliśmy. 

Spójrzmy na życie z szerszej perspektywy - już teraz jesteśmy w wieczności, co oznacza, że przed nami 

są jeszcze „przyszłe wieki”, jak mówi Biblia. Szukajmy Go, który splata wszystko razem, nasze 

zwycięstwa i porażki, chwile mądrości i głupoty, a dostrzeżemy w tym łaskę.  

Wiele błogosławieństw 

John Fenn 

 


