
Audycja Nr. 199, Temat: “Dom zbudowany na opoce”.  26.05.2018   

Audycja „Wczoraj, dziś i na wieki”, wita serdecznie wszystkich miłych słuchaczy. Ireneusz 

Kołacz, Przemysław Merski i Tadeusz Żurek przedstawią następną przypowieść naszego 

Pana „o domu zbudowanym na opoce”, o czym Pan Jezus mówi w Ew. Mat., 7: 24-25. 

„Każdy, więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża 

mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i 

powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce”. 

Mądry mąż, to człowiek posiadający wiedzę i rozumnie oraz praktycznie używający ją w 

życiu. Opoka natomiast, to twardy kamień lub skała, która mocno jest obsadzona w ziemi i 

byłoby bardzo trudno ją poruszyć beż użycia ogromnej siły. - Ewangelia Mateusza napisana 

została oryginalnie w j. aramejskim, ale słowo „PETROS”, czyli opoka, jest greckim 

słowem oznaczającym imię Piotr, jak również „kamień”, lub „skała”. - Pamiętamy, że Piotr 

na zapytanie Jezusa, „A wy, za kogo mnie uważacie?”, Odpowiedział: „Tyś jest Chrystus, 

Syn Boga żywego”. Wtedy Jezus rzekł do niego: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu 

Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.  A ja ci 

powiadam, że ty jesteś Piotr, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie 

przemogą go”. Mat. 16: 17-18.   

Piotr dał właściwą odpowiedź swemu Mistrzowi, a Jezus uznał, iż na Piotra wierze i 

wyrozumieniu, będzie budowany żywy Kościół Boży. Kiedy Jezus dokończył swoje słowa, 

otaczające go tłumy zdumiewały się nad jego nauką, ponieważ uczył je, jako moc mający, a 

nie, jak czynili to ich religijni przywódcy. To były symboliczne mowy Pana Jezusa, które 

jednak posiadały słowa żywota wiecznego.  Jezus, w czasie ziemskiej misji wyławiał ludzi 

zainteresowanych głoszoną przez niego Ewangelią i posiadających charaktery nadające się do 

Królestwa Bożego.  Zwróćmy uwagę, że ta przypowieść Pana Jezusa jest pierwszą Jego 

nauką skierowaną szczególnie do narodu izraelskiego. Przypowieść ta pokazuje ludzi 

zainteresowanych poselstwem Jezusa, ludzi, pragnących swój dom budować na trwałym 

fundamencie duchowym, którego nic ani nikt nie wzruszy, ani ulewny deszcz, ani napór 

wiatrów czy burz. Te silne i nieopanowane przez człowieka żywioły, pod wpływem nauk 

Pana Jezusa, mogą być kontrolowane duchem Bożej mądrości. - Pomiędzy słuchaczami 

znajdowali się również tacy, którzy słuchali słów Jezusa, lecz nie wprowadzali ich w czyn i 

to właśnie tacy należą do budujących swoją wiarę i nadzieję na nietrwałym gruncie.   

Przypomnijmy sobie przesłanie naszego Pana; „kto słucha słowa mego i wierzy Temu, Który 

mnie posłał, (BOGU) ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do 

żywota”.  Jan 5:24. Wszyscy słuchający nauk Jezusa zostali w tej przypowieści przyrównani 

do ludzi budowniczych. Zauważmy różnicę między słuchaczami; jedni słuchają i 

zastanawiają się nad tym, co słyszeli, a drudzy nie biorą tych nauk Jezusa do swych serc i nie 

widzą w tych naukach żadnych wartości, ani korzyści dla siebie. - Zastanówmy się również, 

co przedstawia budowla, której budowniczy jest przyrównany do mądrego człowieka? – 

Odnośnie nauk Jezusa, z pewnością nasuwają się nam pytania i rodzi się chęć ich 

zrozumienia oraz pójścia drogą za naszym Zbawicielem. – Kiedy zaczynamy budować nasz 

dom, naszą osobowość i nasz duchowy charakter, stopniowo przychodzi do nas zrozumienie 

nauk Pana Jezusa a często nawet olśnienie, coraz chętniej sięgamy po Pismo Święte; czytamy 



i sprawdzamy go. Ono, otwiera nam drzwi do wyrozumienia coraz to głębszych rzeczy 

duchowych, które Bóg ukrył przed mądrymi tego świata, a objawia tym, którzy są pokornego 

serca. - Tym mocnym duchowym fundamentem jest Syn Boży i jego nauki, o czym mówi 

Ap. Paweł w 1 Kor. 3:11-14, „ Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz 

tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus.  A czy ktoś na tym fundamencie wznosi 

budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy,  to wyjdzie na jaw w jego 

dziele; dzień sądny, bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, 

wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym fundamencie, się ostoi, ten zapłatę 

odbierze;  jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak 

jednak, jak przez ogień.”.    

Wiemy już, że fundamentem naszej budowy duchowej, naszego charakteru, jest nasz 

Zbawiciel, Jezus Chrystus, a ściślej mówiąc, jego nauki, sposób bycia, zachowania, mądrości, 

sprawiedliwości, i miłości do wszystkich ludzi oraz do całego otoczenia. Dowiedzieliśmy się 

również, iż właściwy materiał do budowy naszego charakteru, to; złoto, srebro i drogie 

kamienie, gdyż one przechodząc przez ogień doświadczeń i prób, staną się szlachetniejsze. 

Materiały łatwopalne natomiast, takie jak drzewo, siano i słoma, szybko pochłonie ogień.  

Odpowiedzmy sobie teraz, co Ap. Paweł chciał wyrazić wymieniając takie kosztowne 

materiały do tej budowy. - Możemy być pewni, że apostoł w swoim przesłaniu miał na 

uwadze symboliczne materiały, gdyż żywa Świątynia Boża, będzie składała się z żywych 

„nowych stworzeń”. 2 Kor. 5:17. Ci, co budowali na świętej wierze, przedstawionej przez 

złoto, srebro i drogie kamienie, zbudowali prawdziwe charaktery i dlatego oni będą 

nagrodzeni przez Boską sprawiedliwość. Ogień nie zniszczy ich, lecz spali wszystkie ich 

zanieczyszczenia, nieodpowiednie myśli i błędne zrozumienie. Nie będzie to literalny ogień, 

lecz symboliczny, który w określeniu biblijnym przedstawia również czas ucisku i prób. 

Podobnymi symbolami są, złoto, srebro i drogie kamienie.  Prorok Malachiasz w swoim 

proroctwie zapytuje; „lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia i kto się ostoi, gdy się 

on ukaże? - Gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak ług foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i 

czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego i będzie ich płukał jak złoto i srebro. Potem 

będą mogli składać Panu ofiary w sprawiedliwości”. Pr. Mal. 3:2-3. 

Przypomnijmy sobie, że w przybytku na puszczy, który jako pierwsza ziemska świątynia 

Boża, jest obrazem na żywy Kościół Boży, sprzęty wewnątrz przybytku, były zrobione ze 

złota, lub złotem powleczone, a podstawy konstrukcji tej budowy były ze srebra.  Cały 

przybytek składał się z „miejsca świętego” i z „miejsca najświętszego”, oraz był otoczony 

dziedzińcem.  Hebr. 9: 1-5. Miejsce święte, obrazuje stan wszystkich usprawiedliwionych z 

wiary, którzy wydali swą ludzką naturę na śmierć, aby mogli stać się po spłodzeniu z Ducha, 

uczestnikami natury Boskiej, o czym czytamy w 2 Piotra 1: 4, oraz Jakub 1:18. - Miejsce 

najświętsze natomiast, przedstawia stan wiernych zwycięzców, którzy będą mieć udział w 

pierwszym zmartwychwstaniu i zdobędą Boską naturę. - Jedynie ci, którzy budują na 

prawdzie Słowa Bożego, będą w stanie znieść wszystkie rodzaje prób i doświadczeń. 

Dlatego, znając Prawdę Bożą, tylko od nas zależy, czy zbudujemy naszą wiarę i nasz 

charakter na podstawie nauk naszego Zbawiciela.  Dobrze wiemy, w kogo uwierzyliśmy, 

dlatego posiadając pewną wiarę, która umacnia naszą nadzieję, ona nie pozwoli byśmy byli 



zawstydzeni, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych. Ap. Piotr w 1-szym 

liście 1: 7, zachęca nas: „ Ażeby wypróbowana wiara nasza okazała się cenniejsza niż 

znikome złoto, w ogniu wypróbowane”.   

Każda próba, każde prześladowanie i wszystkie trudności życiowe, zostały dozwolone od 

Boga dla tych, którzy uczynili z Bogiem przymierze przy ofierze.  Chętni i posłuszni Słowu 

Bożemu, otrzymują stokroć więcej w obecnym czasie, a jeszcze więcej otrzymają w czasie 

przyszłym, podczas gdy ci, którzy zaniedbują swoje przymierze, otrzymują ćwiczenia i 

chłosty, nie dostępując bogactwa Boskiej łaski i pokoju. Słowo Boże poucza nas, że świat w 

obecnym czasie nie unika zupełnie odpowiedzialności za złe uczynki. Zły czyn pozostawia 

pewną skazę na charakterze każdego człowieka, proporcjonalnie do tego, czy był uczyniony 

świadomie lub nieświadomie. Wszelkie tego typu wypaczenie charakteru będzie wymagało 

naprawy i pojednania w czasie restytucyjnego procesu wieku Tysiąclecia. Wracając do 

materiałów, z których budowany jest żywy Kościół przez cały wiek Ewangelii, zgadzamy się, 

że złoto i srebro są symbolami bogactwa. Złoto w Piśmie Świętym wyobraża Boskość i 

Boską naturę oraz Lud Boży, który wykonał Boże polecenie w naśladowaniu Chrystusa Pana. 

Ten lud, nazwany jest „więcej niż zwycięzcami”. To właśnie jego członkowie stanowią ten 

najbardziej kosztowny materiał, z którego buduje się żywa świątynia Boża.  Srebro 

natomiast reprezentuje Słowo Boże i Bożą Prawdę oraz niższą duchową grupę naśladowców 

Chrystusa Pana, zaliczaną do „zwycięzców”. Jest wiadome, że srebro ma mniejszą wartość 

aniżeli złoto, ponieważ jest go znacznie więcej.  

Wyraźnie widać, że pokazane są tutaj dwie grupy uczniów Chrystusa. Pierwsza, złota grupa, 

to powołani przez Boga na drogę za Jezusem; oni tworzą Kościół Boży. - Druga, srebrna, 

znacznie liczniejsza grupa, lecz mniej zaszczytna od złotej; to też powołani wieku Ewangelii 

na drogę za Jezusem. Jest to grupa „wielkiej kompanii”, która jednak nie dopełniła 

całkowicie swych zobowiązań względem Bożych zaleceń, lecz nigdy nie sprzeniewierzyła się 

Bogu i dlatego będzie zaszczycona zaproszeniem na wieczerzę wesela Barankowego. Obj. 7: 

9,  oraz 19: 9 i Ps. 45. Wszystkie przypowieści, którymi Pan Jezus nauczał słuchających go 

tłumów, mają ukryty sens, dlatego łatwo rozumieją je ci słuchacze, którzy nie mają żadnych 

podejrzeń i nie kierują się uprzedzeniem, tradycją, czy zazdrością, lecz słuchając logicznych 

nauk Jezusa, podchodzą do nich z wiarą i ufnością.  

Jezus działa w umysłach każdego głosiciela Ewangelii i uspasabia ich serca do okazania 

miłości, którą otrzymują z czytania i słuchania Słowa Bożego. Chyba wszyscy wierzący 

Bogu ludzie są upewnieni, iż Pismo Święte jest podstawą naszej wiary chrześcijańskiej, gdyż 

apostoł w 2 Tym. 3:16-17, wyraźnie mówi, że: „ Całe Pismo przez Boga jest natchnione i 

pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w 

sprawiedliwości,  aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła 

przygotowany”. Żegnając się z wami mili słuchacze, mamy nadzieję, że dzisiejsza lekcja 

naszego Pana z poparciem apostołów, pomoże nam przy budowie naszego domu, 

wznoszonego na fundamencie Chrystusa Pana. Zapraszamy na następną lekcję naszego 

Zbawiciela w czwartą sobotę Czerwca. Dobranoc państwu!  

 


