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sięga Kaznodziei Salomona to księga dla nas szczególna. Napisa-

na została do ludzi w naszym mniej więcej wieku i w podobnej do 

naszej sytuacji, to znaczy do ludzi poszukujących recepty na 

życie, w sile wieku, planujących przyszłość, gotowych zmieniać świat, 

pragnących do czegoś dojść, śledzących reklamy, notowania giełdowe, 

chcących zorganizować życie— do ludzi żyjących pod roześmianym 

słońcem, optymistycznych, mających wiele przed sobą i niewiele za 

sobą, do ludzi traktujących Boga marginesowo. W pewnym uproszcze-

niu można powiedzieć, że tyle w tej księdze Boga, ile w naszych biu-

rach, szkołach, na uczelniach, życiu publicznym — tyle, ile Go było w 

naszym życiu zanim poznaliśmy Chrystusa. Ostatnio powiedzieliśmy, że 

ta Księga jest dla nas ważna: bo nas upewnia w naszym wyborze, a po-

szukującym sugeruje jedyną sensowną decyzję — pojednanie się z Bo-

giem. Dziś dodajmy, że jest ona dla nas ważna, bo zawiera zasady 

zdroworozsądkowego życia, w którym „z Boga” nie jesteśmy rozliczani. 

Tekst: Tekst: Tekst: Tekst: KznKznKznKzn    ((((EcclesiastesEcclesiastesEcclesiastesEcclesiastes) ) ) ) 11111111    
1 Ślij swój chleb po powierzchni wody,

a1
  

bo po wielu dniach odnajdziesz go.
2
  

 

                                                      
1  Ślij swój chleb po powierzchni wody, hbr. ַׁשַּלח ַלְחְמ� ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים, lub: Niech popłynie 

twój chleb po wodzie (1) Idiom (?) odnoszący się do hojności: Rozdawaj swój chleb 

w obfitości (BW; Hier. Tg). (2) Idiom (?) odnoszący się długofalowych, cokolwiek 

niepewnych przedsięwzięć lub inwestycji. (3) Zachęta do handlu międzyna-

rodowego: (a) chleb, hbr. ֶלֶחם, można traktować jako określenie produktów zbożo-

wych lub żywności (np. Rdz 41:54-55; 47:13, 15, 17, 19; 49:20; Lb 15:19; 2Krl 

18:32; Iz 28:28; 30:23; 36:17; 55:10; Jr 5:17; Ez 48:18; Jb 28:5; Ps 104:14; Prz 

28:3); (b) handel zamorski był źródłem zysków: 1Krl 9:26-28; 10:22; Ps 107:23. 

Zob. Powierz swe dobra daleko i szeroko, aż — po czasie — przyniosą ci one dobry 

zysk (Moffatt). NET.  
2  odnajdziesz go, hbr. ִּתְמָצֶאּנּו (timtsa’ennu), lub: możesz go odnaleźć. 

K 
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a
Iz 18:2; Prz 31:14 



str. 2 Rozważania 

________________________________________________________  

(1) Goethe: West-östlicher Diwan: „Was willst du untersuchen wohin 

die Milde fliesst! Ins Wasser wirf deine Kuchen, wer weiss, wer sie 

geniesst.” (“Why do you want to find out where charity flows! Throw 

your bread into the water —who knows who will enjoy it?”; see West-

östlicher Divan, ed. H. A. Maier [Tübingen: Niemeyer, 1965] 111. 

(2) Dzieci jako inwestycja 

(3) Stawianie na współpracę, stawianie współpracy ponad ryzykiem. 

________________________________________________________  

2 Rozdziel dział
a3

 między siedmiu,  
   a nawet ośmiu,

4
 

bo nie wiesz, jakie nieszczęście
5
 może  

   stać się na ziemi.  

________________________________________________________  

Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego kosza. W odsyłaczu podany 

przykład Jakuba. 

Zob. przypisy. 

________________________________________________________  

3 Gdy chmury są pełne,  

spuszczają na ziemię deszcz,  

i jeśli drzewo pada na południe, lub jeśli na północ,  

w miejscu, gdzie drzewo pada, tam leży.  

________________________________________________________  

                                                      
3  dział, hbr. ֵחֶלק (cheleq), lub: udział (np. w łupach, żywności), zysk, pożytek, nagroda 

(Kzn 2:10, 21, 3:22, 5:17, 5:18, 9:9) NET. 
4  Lub: Podziel dział na siedem, a nawet osiem [części]. Może chodzić o różnicowanie 

zabezpieczenia na przyszłość (np. kościół, rodzina, dzieci, oszczędności, narzędzia, 

dobra ruchome, nieruchome oraz inwestycje). Podobne wyrażenia numeryczne: jeden 

lub dwa (Pwt 32:30; Jr 3:14; Jb 33:14; 40:5; Ps 62:12); dwa lub trzy (2Krl 9:32; Iz 

17:6; Oz 6:2; Am 4:8); trzy lub cztery (Jr 36:23; Am 1:3-11; Prz 21:19; 30:15, 18); 

cztery lub pięć (Iz 17:6); sześć lub siedem (Jb 5:19; Prz 6:16); siedem lub osiem (Mi 

5:4; Kzn11:2). Zob. NET. 
5  nieszczęście, hbr. ָרָעה (ra’ah), lub: zło, klęska, zob. Kzn 5:13; 7:14; 9:12. 

2
a
Rdz 32:8–9 



Bible studies str. 3 

Słowa te są głosem na rzecz życiowego realizmu: Każdy trud przynosi 

zysk, dobre ziarno przyniesie dobry plon, czarne jest czarne i białe jest 

białe. 

Głos przeciw naiwności: Ku czemu ktoś ma skłonności, tam padnie; 

gdzie coś padnie tam leży. „Czy te oczy mogą kłamać, ależ nie; czy ci 

mogą serce złamać — itd. 

________________________________________________________  

4 Kto zważa na wiatr, nie będzie siał,  

a kto patrzy na chmury, nie będzie żął.  

________________________________________________________  

Głos przeciwko mnożeniu wątpliwości i wymyślaniu trudności. 

Nie można postępować w sposób nieprzemyślany, ale nie da się prze-

myśleć wszystkiego. 

________________________________________________________  

5 Jak nie wiesz, jaka jest droga ducha
a6

  
   w kości

7
 w łonie brzemiennej,

8
  

 tak nie poznasz dzieła Boga,  

   który czyni wszystko.  

________________________________________________________  

W relacjach z Bogiem musimy stawiać na zaufanie Biblii, przez którą 
przemawia Bóg. Do zbawienia i do powodzenia w życiu nie trzeba mieć 
profesury z teologii, tak jak, żeby mieć począć dziecko nie trzeba mieć 
specjalizacji w ginekologii. 

Ufaj bardziej rzeczom oczywistym, niż zawiłościom. To oczywiste, że 

świeci słońce. Nie miałoby sensu zatrzegać, że otworzę oczy na światło 

dopiero, gdy poznam jego naturę. 

Co do spraw duchowych — stawiać na Biblię. 

________________________________________________________  

                                                      
6  jaka jest droga ducha, hbr.  ָהרּוַח �-(ESV KJV BT). Inni: jaka jest droga wia .ַמה־ֶּדֶר

tru (NAS NIV BG BW). Wiąże się to z dwuznacznością hbr.  רּוַח (ruach). 

7  w kości, hbr. ַּכֲעָצִמים (ka‘atsamim), podobnie G: ὡς ὀστᾶ. Za MTmss i Tg przyjęto 

hbr.  ֲַעָצִמים ּב (ba‘atsamim). 

8  brzemiennej, hbr. ְמֵלָאה (mele’ah), gr. κυοφορούση. 

5
a
Jb 10:10-11; Ps 139:14-16 



str. 4 Rozważania 

6 Z rana siej swoje nasienie  

i niech twa ręka nie spoczywa do wieczora,  

bo nie wiesz, co się powiedzie — to czy tamto —  

i czy w obu przypadkach będzie tak samo dobrze.  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

7 Słodkie jest światło
a9

  

i dobrze oczom widzieć słońce.
b
  

8 Jeśli więc10
 człowiek żyje wiele lat,  

niech się w nich wszystkich cieszy, 

lecz niech pamięta o dniach ciemności,
a
  

   bo będzie ich wiele —  

 wszystko, co nadchodzi, jest marnością.  

________________________________________________________  

Skupiać się na jasnych słowach życia, cieszyć się, że wszystko przemija 

(Zawsze tak nie będzie) 

________________________________________________________  

9 Ciesz się,a młodzieńcze, w twojej młodości  

i niech cię twe serce cieszy  

w dniach twojej młodości.  

Chodź drogami swego serca
b
  

i [kieruj się] widokiem swych oczu,  

lecz wiedz, że za to wszystko  

przyprowadzi cię Bóg na na sąd.
c
  

10 Usuń zmartwienie
11

 ze swojego serca  

i pozbądź się zła
12

 z twego ciała,  

gdyż młodość i dojrzewanie
13

 są marnością.a14
 

                                                      
9  Słodkie jest światło: idiom odnoszący się do życia (Jb 3:20; 33:30; Ps 56:14). 
10  Lub: Lecz kiedy… כי אם ma znaczenie przeciwstawne, np. Kzn 3:12, 5:10, 8:15. 

11  zmartwienia, hbr. ַּכַעס (ka‘as), lub: złość (np. Pwt 4:25; 9:18), podenerwowanie, 

rozdrażnienie (np. Pwt 32:21), rozczarowanie (np. Ez 20:28), żal (np. 1Sm 1:6), tro-

skę (np. Ps 112:10; Kzn 7:9). 
12  zło, hbr. ָרָעה (ra‘ah), w tym wypadku odnosi się cielesnych dolegliwości, bólu i 

cierpienia (zob. np. Pwt 31:17, 21; 32:23; 1Sm 10:19; Nh 1:3; 2:17; Ps 34:20; 40:13; 

88:4; 107:26; Kzn 12:1; Jr 2:27; Tr 3:38). 

7
a
Jb 3:20; 33:30; Ps 56:14; 

Kzn 2:13-14 
b
Ps 58:9; Kzn 

6:5; 7:11 

8
a
Kzn 12:1-7 

10
a
Kzn 2:14b; 3:19-20; 9:10-

12 

9
a
2:24-25; 3:12-13, 22; 5:17-

19; 8:15; 9:7-10;
 b

Job 31:7; 
c
Kzn 8:5-7 



Bible studies str. 5 

________________________________________________________  

Zasada życia z o. b. — z ograniczoną beztroską, tzn. życia, które nie 

rozstaje się z Bożymi pryncypiami. 

________________________________________________________  

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie    

1. Jak, przebiega lektura Biblii? „Boże, daj mi zrozumieć to, co w Two-

im słowie czytam, a to, co zrozumiem, wprowadzę w życie”
15

. Za każ-

dym w K5N Biblia chodzi jak cień! Czytaj ją, studiuj ją, ufaj jej, ucz się 
jej na pamięć, stosuj ją! Na koniec sierpnia powinniśmy mieć prze-

czytane ok. 960 rozdziałów. ________________________________  

________________________________________________________  

2. Jakie elementy życia opisanego w Księdze Kaznodziei dostrzegasz w 

dniach obecnych? Ja wyciągasz z tego wnioski dla swojego życia i dzia-

łalności? Co Cię przekonuje o trafności Twojego wyboru Jezusa Chry-

stusa? ___________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  

                                                                                                                      
13  dojrzewanie: hbr. ַׁשֲחרּות (szacharut), od hbr. ָׁשחֹר (szachor), hl, lub: czerń (włosów; 

tak Tg), od hbr. ׁשחר, co można by przenośnie: świeżość, młodzieńczy zapał (NIV), 

witalność, animusz, najpiękniejszy okres życia (NET). Lub od hbr. ַׁשַחר (szachar), 

czyli: brzask (zob. Rdz 19:15; Jb 3:9; Pnp 6:10). 
14  Lub: są ulotne. 
15  Cztery rozdziały dziennie zapewniają przeczytanie całej Biblii w ciągu jednego roku. 
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sięga Kaznodziei Salomona to księga dla nas szczególna. Napisa-

na została do ludzi w naszym mniej więcej wieku i w podobnej do 

naszej sytuacji, to znaczy do ludzi poszukujących recepty na 

życie, w sile wieku, planujących przyszłość, gotowych zmieniać świat, 

pragnących do czegoś dojść, śledzących reklamy, notowania giełdowe, 

chcących zorganizować życie— do ludzi żyjących pod roześmianym 

słońcem, optymistycznych, mających wiele przed sobą i niewiele za 

sobą, do ludzi traktujących Boga marginesowo. W pewnym uproszcze-

niu można powiedzieć, że tyle w tej księdze Boga, ile w naszych biu-

rach, szkołach, na uczelniach, życiu publicznym — tyle, ile Go było w 

naszym życiu zanim poznaliśmy Chrystusa. Ostatnio powiedzieliśmy, że 

ta Księga jest dla nas ważna: bo nas upewnia w naszym wyborze, a po-

szukującym sugeruje jedyną sensowną decyzję — pojednanie się z Bo-

giem. Dziś dodajmy, że jest ona dla nas ważna, bo zawiera zasady 

zdroworozsądkowego życia, w którym „z Boga” nie jesteśmy rozliczani. 

Tekst: Tekst: Tekst: Tekst: KznKznKznKzn    ((((EcclesiastesEcclesiastesEcclesiastesEcclesiastes) ) ) ) 11111111    
1 Ślij swój chleb po powierzchni wody,

a1
  

bo po wielu dniach odnajdziesz go.
2
  

 

                                                      
1  Ślij swój chleb po powierzchni wody, hbr. ַׁשַּלח ַלְחְמ� ַעל־ְּפֵני ַהָּמִים, lub: Niech popłynie 

twój chleb po wodzie (1) Idiom (?) odnoszący się do hojności: Rozdawaj swój chleb 

w obfitości (BW; Hier. Tg). (2) Idiom (?) odnoszący się długofalowych, cokolwiek 

niepewnych przedsięwzięć lub inwestycji. (3) Zachęta do handlu międzyna-

rodowego: (a) chleb, hbr. ֶלֶחם, można traktować jako określenie produktów zbożo-

wych lub żywności (np. Rdz 41:54-55; 47:13, 15, 17, 19; 49:20; Lb 15:19; 2Krl 

18:32; Iz 28:28; 30:23; 36:17; 55:10; Jr 5:17; Ez 48:18; Jb 28:5; Ps 104:14; Prz 

28:3); (b) handel zamorski był źródłem zysków: 1Krl 9:26-28; 10:22; Ps 107:23. 

Zob. Powierz swe dobra daleko i szeroko, aż — po czasie — przyniosą ci one dobry 

zysk (Moffatt). NET.  
2  odnajdziesz go, hbr. ִּתְמָצֶאּנּו (timtsa’ennu), lub: możesz go odnaleźć. 

K 
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Iz 18:2; Prz 31:14 



str. 2 Rozważania 

________________________________________________________  

(1) Goethe: West-östlicher Diwan: „Was willst du untersuchen wohin 

die Milde fliesst! Ins Wasser wirf deine Kuchen, wer weiss, wer sie 

geniesst.” (“Why do you want to find out where charity flows! Throw 

your bread into the water —who knows who will enjoy it?”; see West-

östlicher Divan, ed. H. A. Maier [Tübingen: Niemeyer, 1965] 111. 

(2) Dzieci jako inwestycja 

(3) Stawianie na współpracę, stawianie współpracy ponad ryzykiem. 

________________________________________________________  

2 Rozdziel dział
a3

 między siedmiu,  
   a nawet ośmiu,

4
 

bo nie wiesz, jakie nieszczęście
5
 może  

   stać się na ziemi.  

________________________________________________________  

Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego kosza. W odsyłaczu podany 

przykład Jakuba. 

Zob. przypisy. 

________________________________________________________  

3 Gdy chmury są pełne,  

spuszczają na ziemię deszcz,  

i jeśli drzewo pada na południe, lub jeśli na północ,  

w miejscu, gdzie drzewo pada, tam leży.  

________________________________________________________  

                                                      
3  dział, hbr. ֵחֶלק (cheleq), lub: udział (np. w łupach, żywności), zysk, pożytek, nagroda 

(Kzn 2:10, 21, 3:22, 5:17, 5:18, 9:9) NET. 
4  Lub: Podziel dział na siedem, a nawet osiem [części]. Może chodzić o różnicowanie 

zabezpieczenia na przyszłość (np. kościół, rodzina, dzieci, oszczędności, narzędzia, 

dobra ruchome, nieruchome oraz inwestycje). Podobne wyrażenia numeryczne: jeden 

lub dwa (Pwt 32:30; Jr 3:14; Jb 33:14; 40:5; Ps 62:12); dwa lub trzy (2Krl 9:32; Iz 

17:6; Oz 6:2; Am 4:8); trzy lub cztery (Jr 36:23; Am 1:3-11; Prz 21:19; 30:15, 18); 

cztery lub pięć (Iz 17:6); sześć lub siedem (Jb 5:19; Prz 6:16); siedem lub osiem (Mi 

5:4; Kzn11:2). Zob. NET. 
5  nieszczęście, hbr. ָרָעה (ra’ah), lub: zło, klęska, zob. Kzn 5:13; 7:14; 9:12. 

2
a
Rdz 32:8–9 



Bible studies str. 3 

Słowa te są głosem na rzecz życiowego realizmu: Każdy trud przynosi 

zysk, dobre ziarno przyniesie dobry plon, czarne jest czarne i białe jest 

białe. 

Głos przeciw naiwności: Ku czemu ktoś ma skłonności, tam padnie; 

gdzie coś padnie tam leży. „Czy te oczy mogą kłamać, ależ nie; czy ci 

mogą serce złamać — itd. 

________________________________________________________  

4 Kto zważa na wiatr, nie będzie siał,  

a kto patrzy na chmury, nie będzie żął.  

________________________________________________________  

Głos przeciwko mnożeniu wątpliwości i wymyślaniu trudności. 

Nie można postępować w sposób nieprzemyślany, ale nie da się prze-

myśleć wszystkiego. 

________________________________________________________  

5 Jak nie wiesz, jaka jest droga ducha
a6

  
   w kości

7
 w łonie brzemiennej,

8
  

 tak nie poznasz dzieła Boga,  

   który czyni wszystko.  

________________________________________________________  

W relacjach z Bogiem musimy stawiać na zaufanie Biblii, przez którą 
przemawia Bóg. Do zbawienia i do powodzenia w życiu nie trzeba mieć 
profesury z teologii, tak jak, żeby mieć począć dziecko nie trzeba mieć 
specjalizacji w ginekologii. 

Ufaj bardziej rzeczom oczywistym, niż zawiłościom. To oczywiste, że 

świeci słońce. Nie miałoby sensu zatrzegać, że otworzę oczy na światło 

dopiero, gdy poznam jego naturę. 

Co do spraw duchowych — stawiać na Biblię. 

________________________________________________________  

                                                      
6  jaka jest droga ducha, hbr.  ָהרּוַח �-(ESV KJV BT). Inni: jaka jest droga wia .ַמה־ֶּדֶר

tru (NAS NIV BG BW). Wiąże się to z dwuznacznością hbr.  רּוַח (ruach). 

7  w kości, hbr. ַּכֲעָצִמים (ka‘atsamim), podobnie G: ὡς ὀστᾶ. Za MTmss i Tg przyjęto 

hbr.  ֲַעָצִמים ּב (ba‘atsamim). 

8  brzemiennej, hbr. ְמֵלָאה (mele’ah), gr. κυοφορούση. 

5
a
Jb 10:10-11; Ps 139:14-16 



str. 4 Rozważania 

6 Z rana siej swoje nasienie  

i niech twa ręka nie spoczywa do wieczora,  

bo nie wiesz, co się powiedzie — to czy tamto —  

i czy w obu przypadkach będzie tak samo dobrze.  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

7 Słodkie jest światło
a9

  

i dobrze oczom widzieć słońce.
b
  

8 Jeśli więc10
 człowiek żyje wiele lat,  

niech się w nich wszystkich cieszy, 

lecz niech pamięta o dniach ciemności,
a
  

   bo będzie ich wiele —  

 wszystko, co nadchodzi, jest marnością.  

________________________________________________________  

Skupiać się na jasnych słowach życia, cieszyć się, że wszystko przemija 

(Zawsze tak nie będzie) 

________________________________________________________  

9 Ciesz się,a młodzieńcze, w twojej młodości  

i niech cię twe serce cieszy  

w dniach twojej młodości.  

Chodź drogami swego serca
b
  

i [kieruj się] widokiem swych oczu,  

lecz wiedz, że za to wszystko  

przyprowadzi cię Bóg na na sąd.
c
  

10 Usuń zmartwienie
11

 ze swojego serca  

i pozbądź się zła
12

 z twego ciała,  

gdyż młodość i dojrzewanie
13

 są marnością.a14
 

                                                      
9  Słodkie jest światło: idiom odnoszący się do życia (Jb 3:20; 33:30; Ps 56:14). 
10  Lub: Lecz kiedy… כי אם ma znaczenie przeciwstawne, np. Kzn 3:12, 5:10, 8:15. 

11  zmartwienia, hbr. ַּכַעס (ka‘as), lub: złość (np. Pwt 4:25; 9:18), podenerwowanie, 

rozdrażnienie (np. Pwt 32:21), rozczarowanie (np. Ez 20:28), żal (np. 1Sm 1:6), tro-

skę (np. Ps 112:10; Kzn 7:9). 
12  zło, hbr. ָרָעה (ra‘ah), w tym wypadku odnosi się cielesnych dolegliwości, bólu i 

cierpienia (zob. np. Pwt 31:17, 21; 32:23; 1Sm 10:19; Nh 1:3; 2:17; Ps 34:20; 40:13; 

88:4; 107:26; Kzn 12:1; Jr 2:27; Tr 3:38). 

7
a
Jb 3:20; 33:30; Ps 56:14; 

Kzn 2:13-14 
b
Ps 58:9; Kzn 

6:5; 7:11 

8
a
Kzn 12:1-7 

10
a
Kzn 2:14b; 3:19-20; 9:10-

12 

9
a
2:24-25; 3:12-13, 22; 5:17-

19; 8:15; 9:7-10;
 b

Job 31:7; 
c
Kzn 8:5-7 



Bible studies str. 5 

________________________________________________________  

Zasada życia z o. b. — z ograniczoną beztroską, tzn. życia, które nie 

rozstaje się z Bożymi pryncypiami. 

________________________________________________________  

ZastosowanieZastosowanieZastosowanieZastosowanie    

1. Jak, przebiega lektura Biblii? „Boże, daj mi zrozumieć to, co w Two-

im słowie czytam, a to, co zrozumiem, wprowadzę w życie”
15

. Za każ-

dym w K5N Biblia chodzi jak cień! Czytaj ją, studiuj ją, ufaj jej, ucz się 
jej na pamięć, stosuj ją! Na koniec sierpnia powinniśmy mieć prze-

czytane ok. 960 rozdziałów. ________________________________  

________________________________________________________  

2. Jakie elementy życia opisanego w Księdze Kaznodziei dostrzegasz w 

dniach obecnych? Ja wyciągasz z tego wnioski dla swojego życia i dzia-

łalności? Co Cię przekonuje o trafności Twojego wyboru Jezusa Chry-

stusa? ___________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

 

Piotr Zaremba, Kościół 5N  

                                                                                                                      
13  dojrzewanie: hbr. ַׁשֲחרּות (szacharut), od hbr. ָׁשחֹר (szachor), hl, lub: czerń (włosów; 

tak Tg), od hbr. ׁשחר, co można by przenośnie: świeżość, młodzieńczy zapał (NIV), 

witalność, animusz, najpiękniejszy okres życia (NET). Lub od hbr. ַׁשַחר (szachar), 

czyli: brzask (zob. Rdz 19:15; Jb 3:9; Pnp 6:10). 
14  Lub: są ulotne. 
15  Cztery rozdziały dziennie zapewniają przeczytanie całej Biblii w ciągu jednego roku. 


