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ielkim sprawdzianem wewnętrznej siły jest słuszne postępo-
wanie niezależne od opinii ludzi, od ich poglądów i akcepta-
cji. Dziś będzie o tym mowa na podstawie Przypowieści.W

Przypowieści możemy „sączyć” jak czyni się z mocną kawą. Możemy 
traktować je jak podręcznik do reakcji  na próby na górze pokuszenia,  
gdzie na próbę wystawiane są nasze myśli o powodzenie, wiara i bez-
kompromisowość. Jeśli zaś miałbym porównać całokształt woli  Bożej 
do huśtawki (dźwigniowej) to na jednym siedzisku umieściłbym ewan-
gelie, a na drugim ostrożne rady w rodzaju Przypowieści.

Tekst: Prz (Proverbs) 12
1 Kto kocha pouczenie, ten kocha poznanie, 

lecz kto nienawidzi karcenia,1 jest prostakiem.2 
_________________________________________________

__________________________________________________________
2 Dobry zyskuje przychylność u JHWH, 

lecz potępia [On] człowieka złych zamiarów.3 
3 Człowiek nie ostoi dzięki niegodziwości,4

lecz korzeń sprawiedliwych jest nieporuszony.a 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1  karcenia, hbr. tx;k;AT (tochachat), lub: korekty.

2  prostakiem,  hbr.  r[;B; (ba‘ar),  lub:  głupcem,  gburem,  tępakiem.  Słowo  to 
opisuje  bezmyśle  zwierze  (tu  funkcjonuje  jako  hipokatastasis,  sugerowane 
porównanie).

3  Tzn. człowieka, który nosi się ze złymi zamiarami.
4  Tzn. człowiek nie odnajdzie bezpieczeństwa w niegodziwości.
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4 Dzielna5 żona jest koroną swojego męża, 
a zawstydzająca — jak próchnica jego kości.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
5 Myśli sprawiedliwych skupiają się na prawie,6

przywództwo7 bezbożnych — na oszustwie.8 
6 Słowa bezbożnych to czyhanie na krew, 

lecz usta9 prawych ich ratują.10 
7 Bezbożni zostaną powaleni i ich nie będzie,

lecz dom sprawiedliwych się ostoi. 
8 Chwali się człowieka według jego roztropnych ust,11

A chwiejny sercem jest w pogardzie.12 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9 Lepszy lekceważony,13 którego stać na sługę,

niż uważający się za ważnego, któremu brak na chleb.14 
10 Sprawiedliwy znaa15 duszę16 swego bydła, 

lecz wnętrze bezbożnych — okrutne. 

5  dzielna, hbr. lyIx; (chail), lub: silna, przedsiębiorcza, mężna.
6  Lub: na słusznym sądzie.

7  przywództwo, hbr. tAlWBx.T; (tachbulot), lub: doradztwo.
8  Rozważania sprawiedliwych — słuszne rozstrzygnięcia (l.  właściwe wyroki),/ 

bezbożni kierują ku oszustwu G. 
9  Lub: to, co wypowiadają prawi.
10  Lub: lecz usta prawych są dla nich samych ratunkiem.

11  roztropność, hbr. lk,f, (sechel).
12  Lub:  człowiek  niestanowczy.  Wg  G:  Usta  rozważnego  są  chwalone  przez  

człowieka,  przy nierozgarniętym (l.  powolnym w myśleniu)  zaś parskają (sto,ma 
sunetou/ evgkwmia,zetai u`po. avndro,j nwqroka,rdioj de. mukthri,zetai).

13  Tzn. Lepszy niedoceniany lub: lepiej być niedocenianym.
14  Lepszy człowiek w niesławie służący samemu sobie, niż otaczający się czcią,  

lecz potrzebujący chleba G.
15  Lub: troszczy się.
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
11 Kto uprawia swą rolę, syci się chlebem,

a temu, kto gna za marnościami, brak rozumu.
12 Pragnieniem bezbożnego jest łup niegodziwych,

lecz korzeń sprawiedliwych wypuszcza [pędy].17 
13 Przestępstwo warg jest pułapką dla złego, 

sprawiedliwy zaś wyjdzie z nieszczęścia. 
14 Z owocu ust człowiek nasyca się dobrem, 

a dokonania jego rąk wrócą do niego. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
15 Droga głupca jest prosta — w jego oczach,

ale mądry słucha rady.18 
16 Głupiec [jeszcze] tego samego dnia 

daje wyraz swej niechęci, 
lecz roztropny ukrywa zniewagę.19 

17 Kto głosi prawdę, wyraża słuszność,
a świadek fałszywy — oszustwo. 

18 Nierozważny w słowach bywa jak 
przeszywający miecz,

lecz język mądrych leczy. 
19 Szczere wargi będą trwać na zawsze,

lecz język kłamliwy tylko przez chwilę. 
20 Podstęp jest w sercu knujących zło, 

Radość —  u doradców pokoju. 
21 Sprawiedliwego nie spotka żadna nieprawość,

lecz u bezbożnych — kłopotów pełno. 

16  Lub:  o  życie.  Hbr. vp,n< (nefesz)  dusza  ma  bardzo  szerokie  znaczenie, 
poczynając od gardła poprzez dech, życie, kończąc na wewnętrznej stronie ludzkiej  
egzystencji. 

17  Pragnienia bezbożnych są złe, a korzenie pobożnych [tkwią] w twierdzy G.
18  Lub: lecz kto słucha rady jest mądry.
19  Niemądry natychmiast reaguje swoim gniewem,/ lecz roztropny nie zważa na  

poniżenie. 
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22 Wargi kłamliwe są ohydą dla JHWH, 
lecz ci, którzy postępują uczciwie, 

są Jego przyjemnością.
23 Człowiek roztropny ukrywa swoją wiedzę, 

lecz serce głupców rozgłasza głupotę. 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
24 Ręka pracowitych będzie rządziła, 

a leniwych — odrabiała pańszczyznę. 
25 Zmartwienie w sercu człowieka przygnębia go, 

lecz słowo dobre — rozwesela. 
26 Sprawiedliwy ma się lepiej niż jego bliźni, 

lecz bezbożnych gubi ich droga.20 
27 Leniwy [nawet] nie zaczyna swego polowania, 

lecz bogactwo21 człowieka jest drogocennym złotem.22 
28 Na ścieżce sprawiedliwości jest życie 

i na szlakach tej drogi nie ma śmierci.23

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Zastosowanie
1. Jak, przebiega lektura Biblii: „Boże, daj mi zrozumieć to, co w Two-
im słowie czytam, a to, co zrozumiem, wprowadzę w życie”24.  Za każ-
20  Lub: Niech sprawiedliwy rozsądza między swm bliźnim, gdyż bezbożnych gubi  

ich droga. Wg G: Sprawiedliwy sędzia będzie swym własnym przyjacielem, opinie  
zaś bezbożnych — nierozsądne; to, co złe, podążać będzie za grzeszącymi, a droga  
bezbożnych sprowadzi ich na manowce.

21  bogactwo, hbr. !Ah (chon), lub: dostatek, zasobność.
22  Lub:  Leniwy nie  piecze tego,  co upolował,  lecz  pracowitość człowieka jest  

drogocennym złotem. Wg G: Oszust nie upoluje sobie zdobyczy,/  a człowiek czysty  
jest cennym dobytkiem.

23  Lub:  Na ścieżce sprawiedliwości  jest  życie,/  a droga okrężna [wiedzie]  do  
śmierci. Wg G: Na drogach sprawiedliwości — życie,/ lecz drogi mściwych [wiodą]  
ku śmierci. 

24  Czery rodziały dziennie zapewniają przeczytanie całej Biblii w ciągu jednego 
roku.
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dym w K5N Biblia chodzi jak cień! Czytaj ją, studiuj ją, ufaj jej, ucz się 
jej na pamięć, stosuj ją!_______________________________________
__________________________________________________________
2. Sięgaj do Przypowieści i pod ich kątem rozważaj swoje życie. ______
__________________________________________________________

Piotr Zaremba, Kościół 5N 
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