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KLUCZ do Ży cia Wiecz ne go jest naj bar dziej
istot ną spra wą dla każ de go chrze ści ja ni na. Sło -

wo Bo że mó wi nam, aby śmy to czy li do bry bój wia -
ry i uchwy ci li się wiecz ne go ży cia (1 Tym. 6:12). Ist -
nie je spo sób na uchwy ce nie się go. Oczy wi ście,
on mu si być po łą czo ny z bo jem, z do brym bo jem
wia ry. Jed nak ży cie wiecz ne nie zo sta nie przed na -
mi otwar te, je śli nie bę dzie my mieć klu cza. Każ dy
z nas mu si po sia dać ten klucz, je śli pra gnie osią -
gnąć ży cie wiecz ne. On nie za le ży od na szej ak -
tyw no ści, nie mo że my go też zna leźć w na szej
wie dzy, po nie waż Apo stoł mó wi: „Choć bym po -
siadł ca łą wie dzę i mógł bym zro zu mieć wszyst kie
ta jem ni ce, a nie miał bym mi ło ści, nic mi to nie po -
mo że” (1 Kor. 13:2,3, KJV). Do strze ga my za tem,
że ten klucz nie za le ży od te go, jak du żo wie my.
Mo że my stu dio wać Pań skie Sło wo. Mo że my co raz
wię cej po zna wać Praw dę. Mo że my umieć od po -
wie dzieć na wie le trud nych py tań zwią za nych ze
zro zu mie niem Bo skie go Pla nu, lecz to nie jest klu -
czem, któ ry wpro wa dzi nas do ży cia wiecz ne go.
Nie ta kie też jest na sze sta no wi sko. Ktoś mo że my -
śleć: „Je śli osią gnę wy so ką po zy cję, je śli zo sta nę
jed nym ze star szych lo kal ne go zgro ma dze nia lub
gdy zo sta nę ewan ge li stą gło szą cym sło wa ży wo ta
do wie lu se tek lub ty się cy w licz nych zgro ma dze -
niach, to z pew no ścią za gwa ran tu je mi to po sia da -
nie te go klu cza”.

Nie, to nie jest klu czem, któ ry otwo rzy nam to
wspa nia łe ży cie wiecz ne. Ktoś mógł by po wie -
dzieć: „Je śli bę dę bar dzo, bar dzo wier ny, bo ju jąc
do bry bój wia ry, aby uchwy cić się ży cia wiecz ne -
go i je śli bę dę sta ran ny w ma łych rze czach, na wet
w naj mniej szych spra wach; gdy bę dę wier ny tak -
że w mo im co dzien nym po stę po wa niu w do mu,
je śli bę dę gor li wie uczest ni czyć w ba da niach i ze -
bra niach świa dectw, któ re są naj waż niej sze ze
wszyst kich ze brań oraz we wszyst kich ze bra niach
nie dziel nych i ty go dnio wych, a tak że bę dę brać

ak tyw ny udział w stu dio wa niu Wy kła dów Pi sma
Świę te go, to wte dy na pew no zdo bę dę dla sie bie
miej sce w Kró le stwie i ży cie wiecz ne”. Mo że my
od po wie dzieć: „Bę dzie to z pew no ścią bo jo wa -
niem do bre go bo ju wia ry i uchwy ce niem się ży cia
wiecz ne go”. O, tak! To są za sad ni cze ele men ty,
lecz sa me w so bie one nie sta no wią klu cza, któ ry
otwie ra przed na mi ży cie wiecz ne. „Do brze, za -
łóż my, że mógł bym zy skać bar dzo wy so ką oce nę
wśród bra ci, tak, że nie mo gli by zna leźć żad nej
wi ny w tym, co czy nię i wszy scy oce nia li by mnie
naj wy żej, ja ko jed no z naj wier niej szych dzie ci
Bo żych; to na pew no by ło by klu czem, któ ry otwo -
rzył by dla mnie ży cie wiecz ne”. Nie. Mu si my od -
po wie dzieć „nie” na wszyst kie z nich. Za tem
gdzie le ży sed no?

SER CE JEST NAJ WAŻ NIEJ SZE

W Przy po wie ściach 4:23, w na głów ku na sze go
ar ty ku łu, czy ta my: „Z ca łą sta ran no ścią strzeż ser -
ca twe go, bo z nie go wy pły wa źró dło ży cia”. Tu taj
znaj du je my na szą od po wiedź. Nie jest istot ne, jak
du żą masz gło wę; wer set nie mó wi: „Z ca łą sta ran -
no ścią strzeż two jej gło wy, bo z niej wy pły wa źró -
dło ży cia”. Nie! „Za cho waj swe sta no wi sko w zbo -
rze i wśród lu du Pań skie go, bo z nich po cho dzi ży -
cie”. Nie. To nie po skut ku je. „Utrzy muj swe re la -
cje z in ny mi w mi ło ści, w bra ter skiej mi ło ści. Za -
cho waj spo łecz ność z brać mi, aby ście ra zem mo gli
miesz kać w po ko ju”, po nie waż Bi blia mó wi: „Bło -
go sła wie ni po kój czy nią cy; al bo wiem oni sy na mi
Bo ży mi na zwa ni bę dą”. Jed nak to też nie jest klu -
czem. Ży cie, wiecz ne ży cie, ma swe źró dło w ser -
cu. Oczy wi ście, nie mó wi my o li te ral nym ser cu.
Nie mó wi my o fi zycz nym or ga nie zwa nym ser -
cem, któ re pom pu je krew po ca łym cie le. Mó wi my
o sym bo licz nym ser cu, któ re fi zycz ne ser ce re pre -
zen tu je. To ono do star cza ce lu ca łej na szej isto cie;
mia no wi cie na szym naj głęb szym uczu ciom, in -
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ten cjom, mo ty wom i naj skryt szym pra gnie niom.
Je śli na sze uczu cia, in ten cje, mo ty wy i pra gnie nia
są w peł nej har mo nii z Bo giem, wte dy i tyl ko wte -
dy mo że my uwa żać, że ży cie wiecz ne jest
przed na mi otwar te. Bi blia nie mó wi: „Z ca łą sta -
ran no ścią strzeż twe go ser ca, bo z nie go wy ni ka
two ja po zy cja w Kró le stwie”. O, nie! Pi smo nie
mó wi, że je śli bę dzie my strzec na szych serc ze
wszel ką sta ran no ścią, to otrzy ma my miej sce
w Kró le stwie. Ono mó wi o wie le wię cej. „Z ca łą
sta ran no ścią strzeż ser ca twe go, bo z nie go wy -
pły wa źró dło” te go, czy bę dziesz mógł żyć
w wiecz no ści, czy też nie; czy bę dziesz miał ja kieś
sta no wi sko, nie tyl ko w Kró le stwie, lecz na wet
w ogó le we wszech świe cie. Do strze ga my za tem,
jak waż ne jest, by strzec ser ca z ca łą sta ran no ścią!
To jest na wet bar dziej istot ne od uzy ska nia sta no -
wi ska w Kró le stwie. To ma de cy du ją ce zna cze nie
dla sa me go ży cia. W ogó le nie otrzy ma my eg zy -
sten cji w przy szło ści, je śli nie bę dzie my strzec ser -
ca ze wszel ką tro ską i czuj no ścią. 

W Li ście do Ży dów 8:10 Apo stoł Pa weł mó wi
nam: „To jest przy mie rze, któ re po sta no wię z do -
mem izra el skim po tych dniach, mó wi Pan: Dam
pra wa Mo je w myśl ich” [w ich umy sły, KJV]. Waż -
ne jest, by Bo skie pra wo by ło wpi sa ne w na szych
umy słach, lecz to jest do pie ro śro dek do ce lu. A co
jest ce lem? Apo stoł do da je: „i na ser cach ich na pi -
szę je”. Jest to praw dą nie tyl ko do po świę co nych
obec nie, któ rzy po stę pu ją dro gą wia ry, któ rzy bo -
ju ją do bry bój wia ry, by uchwy cić się wiecz ne go
ży cia, lecz jest to rów nież praw dą wo bec ca łej
ludz ko ści, że Bóg za mie rza wpi sać Swe pra wa
w ich umy sły – oni bę dą mu sie li je znać, lecz to nie
jest ce lem. Ce lem jest, by one by ły wpi sa ne w ich
ser cach. Je śli nie bę dą mieć tych praw wpi sa nych
w ser cach, to nie osią gną wiecz ne go ży cia. Ro zu -
mie my, że jest to praw dą, po nie waż po wzbu dze -
niu ca łej ludz ko ści w wiel kim zmar twych wsta niu
i do pro wa dze niu jej do do sko na ło ści, pra wo bę -
dzie wpi sa ne w ich umy sły i zna jo mość PA NA na -
peł ni zie mię, tak jak wo dy wy peł nia ją mo rza, głę -
bo kie oce any i nie bę dzie ni gdzie ani ca la kwa -
dra to we go su chej zie mi. Wszy scy lu dzie bę dą
mieć zna jo mość PA NA. Wszy scy bę dą mieć PAŃ -
SKIE pra wa wpi sa ne w swych umy słach, lecz ko -
zły, ci, któ rych uspo so bie nie bę dzie po dob ne
do ko złów, któ rzy nie bę dą mieć wła ści wie roz wi -
nię te go ser ca, upad ną w Ma łym Okre sie, kie dy
sza tan zo sta nie uwol nio ny na osta tecz ną pró bę
(Obj. 20:7,8). Zgod nie z tym do strze ga my, że ser -

ce jest za sad ni czym klu czem, któ ry otwie ra ży cie
wiecz ne nie tyl ko wie rzą cym obec ne go cza su, te -
go Wie ku Ewan ge lii, po prze dza ją ce go Ty siąc let nie
Kró le stwo, lecz tak że póź niej, w cza sach Re sty tu -
cji ca łej ludz ko ści. 

DOM PAŃ SKI 

Czy chce my otrzy mać ży cie wiecz ne? Tak, to
jest to, cze go pra gnie my. Jest bar dzo istot ne, aby -
śmy po szu ki wa li klu cza i ro zu mie li, że po sia da my
klucz, któ ry rze czy wi ście pa su je do zam ka otwie -
ra ją ce go nam ży cie wiecz ne. Na le ży wie le prze my -
śleć w związ ku z tym. Któż nie chciał by za miesz -
kać w do mu Bo ga na wie ki? Je zus mó wi do Ko -
ścio ła: „W do mu Oj ca me go wie le jest miesz ka -
nia, a je śli nie, po wie dział bym wam o tym” (Ja -
na 14:2). Ko ściół od po wia da: „Tak, chce my miesz -
kać w tym do mu”. W Psal mie 23 Pan mó wi nam
o wie lu miej scach do za miesz ka nia; pra gnie my
jed ne go z tych miejsc w Bo skim do mu przez ca łą
wiecz ność, aby śmy mo gli cie szyć się ży ciem wiecz -
nym pod Je go opie ką. Psal mi sta mó wi o tym w ten
spo sób: „Nad to do bro dziej stwo i mi ło sier dzie Twe
pój dą za mną po wszyst kie dni ży wo ta me go, a bę -
dę miesz kał w do mu PAŃ SKIM na dłu gie cza sy”.
Lecz mu si cie po sia dać ten klucz. Nie mo że cie mieć
ży cia w tym
d o  m u
i w ogó le nie
bę dzie ży cia
po za tym
d o  m e m ,
wiel kim do -
mem Bo ga,
je śli nie bę -
dzie cie mie li
klu cza. Sy tu -
acja jest tro -
chę po dob -
na do tej,
gdy chce cie
ku pić dom,
by za miesz -
kać w nim
w tym ży ciu
i przy cho dzi cie do do mu, któ ry jest na sprze daż.
„O, tak! Chcę obej rzeć ten dom”. Wte dy po śred nik
nie ru cho mo ści za bie ra was do te go do mu, a wy
mó wi cie: „Tak, on mi od po wia da. Jest od po wied -
ni dla mo jej ro dzi ny, po ko je ma ją wła ści we wy -
mia ry i jest ich wy star cza ją ca ilość. To jest wła śnie
to, cze go chcę. Wszyst ko jest do brze urzą dzo ne,
a wszyst kie udo god nie nia są wła śnie tam, gdzie
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sam je umie ścił bym. Nie mo gę my śleć o czymś
lep szym! Chciał bym mieć ten dom”. Świet nie, od -
po wie po śred nik, je go ce na wy no si 220 000 $. „Nie
mam dwu stu dwu dzie stu ty się cy do la rów”. Za -
tem nie mo żesz do stać klu cza. Je śli nie masz środ -
ków fi nan so wych, by ku pić ten dom, to nie waż ne,
jak pięk ny i wspa nia ły on jest ani jak bar dzo ci
od po wia da, nie mo żesz otrzy mać klu cza, je śli nie
wpła cisz ce ny za ku pu. W re zul ta cie te go do strze -
ga my, że bar dzo du żo za le ży od po sia da nia klu cza
do ży cia; po sia da nia pra -
we go ser ca, któ re jest
strze żo ne ze wszel ką sta -
ran no ścią, aby w ogó le
nada wa ło się do ży cia,
na ja kim kol wiek miej scu,
na ja kim kol wiek sta no wi -
sku w wiel kim Bo skim
wszech świe cie. 

CZY TWO JE SER CE
JEST PRA WE? 

Ktoś po wie: „Tak, my -
ślę, że mam klucz. Mo je
ser ce nie po tę pia mnie.
My ślę, że mam do bre,
uczci we, szcze re ser ce”.
Do brze, za sta nów my się
te raz; jest bar dzo wie lu lu -
dzi, któ rzy my ślą w ten
spo sób, a któ rzy w ogó le
nie ma ją klu cza. Oni my ślą, że ich ser ce jest pra we,
pod czas gdy ono jest złe. Na przy kład, weź my
pod uwa gę bezwzględną dzia łal ność ter ro ry stycz -
ną wykonywaną przez zwo len ni ków Ma ho me ta,
któ rych re li gia is lam ska na wo łu je, by usi ło wa li
szko dzić, a na wet za bi jać lu dzi o in nych prze ko na -
niach re li gij nych, szcze gól nie chrze ści jan, któ rzy
po dą ża ją za na uka mi Chry stu sa i na uka mi Bi blii.
W prze szło ści ci fa na ty cy przy wią zy wa li do swych
ciał ła dun ki wy bu cho we o du żej si le, wcho dzi li
na za tło czo ne tar go wi ska itp., i po wo do wa li eks plo -
zję, za bi ja jąc nie tyl ko sie bie, lecz mnó stwo nie win -
nych lu dzi. In ni ła do wa li po jaz dy tro ty lem tyl ko
po to, by eks plo do wał wśród wiel kie go tłu mu lu dzi,
a za bój cy spo dzie wa li się, zgod nie z ich re li gij ną
na uką, że dla wszyst kich ta kich bo ha te rów bę dzie
za pew nio ne miej sce wiecz ne go bło go sła wie nia ich
w nie bie. Te sa me god ne ubo le wa nia za sa dy mo ty -
wo wa ły ter ro ry stów, któ rzy 11 wrze śnia skie ro wa -
li sa mo lo ty wy peł nio ne Ame ry ka na mi w bliź nia -
cze wie że w No wym Jor ku oraz w Pen ta gon. 

Gdy by ście za py ta li tych psy chicz nie zdez o -
rien to wa nych, ba zu ją cych na ter ro rze za bój ców,
czy ma ją do bre ser ca, czy ich mo ty wa mi by ły wiel -
kie ide ały i czy wie rzą, że przez ta ką dzia łal ność
słu żą Wszech mo gą ce mu, to je ste śmy pew ni, że
od po wie dzie li by: „Tak, oczy wi ście”.

SĄD APO STO ŁA PAW ŁA

Za uważ my te raz, co Apo stoł oświad cza
w 1 Kor. 4:3,4. Po stwier dze niu, że są dze nie go

przez ludz kie są dy ma
dla nie go nie wiel kie zna -
cze nie, mó wi: „Ja sa me go
sie bie nie są dzę, po nie -
waż [tu taj tkwi po wód]
nic o so bie nie wiem, jed -
nak przez to nie je stem
uspra wie dli wio ny, lecz
Tym, któ ry mnie są dzi,
jest Pan”. Jest coś nie tak
z tym wer se tem. Jest
oczy wi ste, że są to sło wa:
„Po nie waż nic o so bie nie
wiem”. Co to zna czy
Apo sto le Paw le? Czy nie
wiesz o so bie zu peł nie
nic? Czy nie je steś świa -
do my, kie dy się bu dzisz
i kie dy idziesz spać? Czy
nie je steś świa do my te go,
kiedy uczest ni czysz

w zgro  ma dze niu, a kie dy nie? Czy nie wiesz nic
o so bie? Czy nie wiesz na wet, kim by ła two ja wła -
sna mat ka, czy twój oj ciec? Och, nie! od po wie -
dział by Pa weł, „Ja wiem o tym wszyst kim”. (Wer -
set ten nie jest wła ści wie prze tłu ma czo ny w prze -
kła dzie King Ja mes Ver sion). Po da je my, w ja ki
spo sób on po wi nien być czy ta ny we dług grec kie -
go tek stu: „Bo cho ciaż nie wiem nic prze ciw ko
so bie, jed nak nie je stem przez to uspra wie dli wio -
ny”. O, jak zwod ni cze mo że być ser ce, je śli nie
je ste śmy ostroż ni, je śli nie trzy ma my nad nim
stra ży! Za tem Pa weł mó wi: „Tak, ja nie wiem nic
prze ciw ko so bie. Je śli cho dzi o mo je in for ma cje,
nie je stem świa do my ni cze go prze ciw so bie, ale
nie je stem przez to uspra wie dli wio ny”. Co to zna -
czy? Upro ść my to. Nie je ste śmy uspra wie dli wie -
ni tyl ko dla te go, że nie je ste śmy świa do mi cze goś
prze ciw nam sa mym”, „Lecz Tym, któ ry mnie są -
dzi, jest Pan”. Za tem tu taj ma my po da ny wzo -
rzec! To Pań skie wzor ce nas są dzą. To nie na sze
wła sne wzor ce.
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UŚWIĘ CE NIE

Za uważ my, jak je ste śmy roz wi ja ni; jak mo że -
my zdo by wać pra we ser ce. W 1 Kor. 6:11 czy ta my:
„A ta cy nie któ rzy by li ście [ta cy, jak świat w ogól -
no ści], lecz zo sta li ście omy ci”. To jest uspra wie -
dli wie nie. Je ste śmy omy ci. Je ste śmy uspra wie dli -
wie ni; in ny mi sło wy, oczysz cze ni przez krew
Chry stu sa. Na stęp nie Apo stoł do da je: „Lecz je ste -
ście po świę ce ni”. To jest po świę ce nie. Wi dzi cie,
że nie wy star czy być uspra wie dli wio nym; przez
krew Chry stu sa oczy wi ście, a nie przez wła sną
spra wie dli wość. Przez krew Chry stu sa sta je my
przed Bo giem bez żad ne go po tę pie nia tych, któ rzy
są w Chry stu sie Je zu sie. Na stęp nie je ste śmy
uświę ce ni; „Dla te go usil nie was pro szę, bra cia moi
[któ rzy je ste ście omy ci, uspra wie dli wie ni], aby -
ście skła da li wa sze cia ła ży wą ofia rą”, to jest po -
świę ce nie (Rzym. 12:1)! Pan udzie la nam tu taj naj -
pierw omy cia, po tem uświę ce nia, a na stęp nie do -
da je: „je ste ście uspra wie dli wie ni w imie niu Pa -
na Je zu sa”, nie przez wa sze wła sne uczyn ki, nie
przez wła sną spra wie dli wość. O, nie! Lecz „je ste -
ście uspra wie dli wie ni w imie niu Pa na Je zu sa
i przez du cha Bo ga na sze go.” Je śli nie ma my du -
cha Bo że go, nie mo że my otrzy mać wiecz ne go ży -
cia. Oto, jak mo że my są dzić na sze ser ca. W na -
szym uspra wie dli wie niu, w na szym po świę ce niu
i pa mię ta jąc, że je ste śmy uświę ce ni „w imie niu
Pa na Je zu sa i przez du cha Bo ga na sze go.”

OFIA RU JĄC BO GU

Pra gnie my, aby na sze po świę ce nie, na sze ofia -
ry, nada wa ło się do przy ję cia przez na sze go Nie -
biań skie go Oj ca, praw da? Jak waż ne jest za tem
sta ran ne czu wa nie i wiel ka ostroż ność, by śmy usu -
wa li z ser ca każ dy prze jaw py chy, te go wy nio słe -
go spoj rze nia. Py cha praw do po dob nie jest na szym
naj gor szym wro giem i mu si my mieć się na bacz no -
ści w związ ku z nią. Ona jest naj cięż szą wa dą,
za któ rą po win no się pro sić o prze ba cze nie. Tak,
py cha jest naj gor szym wro giem, za któ re go ma -
my pro sić o prze ba cze nie. Dla cze go? Po nie waż
pysz ni nie są na wet na ty le skrom ni, by do strzec, że
ją po sia da ją, a co do pie ro, by pro sić o prze ba cze nie
za nią. Do strze ga nie na szych wad wy ma ga po ko -
ry, a gdy tą wa dą jest py cha, to jak mo że my ją za -
uwa żyć, je śli nie je ste śmy wy star cza ją co po kor ni,
by ją roz po znać? Tak więc ona jest bar dzo, ale to
bar dzo wy ra fi no wa nym prze ciw ni kiem i bar dzo
trud nym wro giem do po skro mie nia. Po zwól cie, że
po da my wam jed ną lub dwie ilu stra cje. Przy pu ść -
my, że ktoś mó wi: „Uczęsz czam do te go zbo ru

od dłuż sze go cza su, lecz pro wa dzą cy jesz cze ni gdy
nie po wo łał mnie do mo dli twy” i to sta je się dla nie -
go pró bą. Nie któ rzy mo gą mieć py chę, nie roz po -
zna jąc jej na wet. Oni mo gą czuć się w pe wien spo -
sób zlek ce wa że ni. Lub je śli są po wo ły wa ni do mo -
dli twy, usi łu ją mo dlić się w kwie ci sty spo sób, by
każ dy po chwa lił ta ką mo dli twę. Do brze jest, gdy
uży wa my po praw ne go ję zy ka w mo dli twie, do -
brze jest, gdy ona jest wy ra żo na w lo gicz ny spo sób
i kie dy je ste śmy uważ ni, o co się mo dli my, lecz nie
po to, by śmy by li wi dzia ni przez lu dzi, przed czym
nasz Pan ostrze ga nas. Po win ni śmy mo dlić się
do na sze go Nie biań skie go Oj ca z ser ca, a nie je dy -
nie z na sze go in te lek tu ani tyl ko na szy mi war ga mi
i z pew no ścią nie po to, by być wi dzia ni i chwa le -
ni przez in nych. Mo dli twa mu si wy pły wać z ser ca,
a je śli ona nie wy pły wa z ser ca, nie mo że być przy -
ję ta i Bóg nie od po wie na nią. 

Mo że my do ko nać do bre go czy nu ze złych po -
bu dek i Bóg nie mo że go przy jąć. Jest to służ ba nie -
go dzi wych i to jest grze chem. Mo że my zro bić coś
złe go z pra wych po bu dek i Bóg po wie – „Do brze.”
Czy Bóg są dzi czy ny, czy ser ce? Czy Bóg są dzi
we dług ze wnętrz ne go wy glą du? Nie! Czło wiek
zwra ca uwa gę na wy gląd ze wnętrz ny. Bóg pa trzy
na ser ce i mo że za ak cep to wać na sze uchy bie nia,
na sze błę dy, któ re wszy scy czy ni my. Bóg pa trzy
na in ten cje ser ca. 

DA RO WI ZNY NA SŁUŻ BĘ EWAN GE LII 

Pe wien dro gi brat opo wie dział o swym do -
świad cze niu, któ re głę bo ko go po ru szy ło. On po -
wie dział: „Za bra łem Pa sto ra Rus sel la na dwo rzec
po kon wen cji (1910) i pod czas dro gi by łem pod tak
wiel kim wra że niem ze brań i je go ka za nia, że po -
wie dzia łem: „Bra cie Rus sell, chciał bym mieć mi lion
do la rów!” Brat
Rus sell za py tał:
„Do brze, a co
z ni mi zro bił byś,
bra cie?” „Och,
prze ka zał bym je
wszyst kie na to
wspa nia łe dzie ło
z w i a  s t o  w a  n i a
Praw dy.” W tam -
tych dniach by ło
ono na zy wa ne
fun du szem trak -
ta tów. „Wpła cił -
bym ca łość
na fun dusz trak -

LIPIEC - SIERPIEŃ 2008 —   53

AGGEUSZA 2:8;
PSALM 50:10



ta tów”. Brat Rus sell od po wie dział: „Do brze, te raz
po słu chaj bra cie, gdy byś miał mi lion do la rów, to
wiesz, że nie mu siał byś dać ich wszyst kich na roz -
po wszech nia nie Ewan ge lii. Gdy byś chciał, mógł -
byś za trzy mać 50 000 $ do la rów lub in ną su mę,
na swe wła sne wy dat ki i po trze by. Z pew no ścią
mógł byś za trzy mać kil ka ty się cy do la rów dla sie -
bie”. „Tak, Bra cie Rus sell, wiem, że mógł bym. Mam
świa do mość, że to nie jest obo wiąz ko we. Wiem, że
to był by do bro wol ny dar, ofia ra z wol nej wo li, lecz
mam wy star cza ją cą ilość pie nię dzy do ży cia i gdy -
bym miał mi lion do la rów, z pew no ścią ofia ro wał -
bym wszyst ko”. Brat Rus sell od rzekł: „Te raz, po słu -
chaj uważ nie. Wszyst kie? Każ dą ich część?” „Tak,
każ dą część. Dał bym je wszyst kie na pra cę Pań -
ską”. Wte dy Brat Rus sell po wie dział: „Bra cie, gdy
wró cisz do do mu dziś wie czo rem, mo żesz po chwa -
lić się przed so bą, że da łeś 1 000 000 $ na fun dusz
trak ta tów”. Ten brat był zdu mio ny! On rzekł: „Lecz
Bra cie Rus sell, ja nie prze ka za łem 1 000 000 $ na fun -
dusz trak ta tów!” „O tak, zro bi łeś to. To jest do kład -
nie to, co zro bi łeś. Da łeś mi lion do la rów na fun -
dusz trak ta tów. Te raz Pan nie po trze bu je two ich
pie nię dzy. Wszyst ko zło to i sre bro na świe cie na le -
ży do Nie go i by dło na ty sią cach wzgórz. On nie
wy ma ga two ich pie nię dzy. On z ła two ścią mógł by
wrę czyć ci mi lion do la rów. Pan bez tru du za uwa -
żył by, że do sta łeś mi lion do la rów i wte dy mógł byś
od dać je z po wro tem dla Nie go. Lecz za miast prze -
cho dzić przez tę ca łą trans ak cję, któ ra w isto cie rze -
czy jest nie po trzeb na, On pa trzy na two je ser ce
i mo żesz uznać przed so bą, że ofia ro wa łeś 1 000
000 $ na fun dusz trak ta tów”. O, czyż to nie jest
wspa nia ła myśl, bra cia? Jak wie lu z was po ło ży ło
mi lion do la rów w Pań skiej służ bie, mam na my śli
w ser cu, a nie z wa szych port fe li. Wa sze port fe le nie
są tym, co za pew ni wam ży cie wiecz ne, to ser ce
jest klu czem, któ ry da wam wiecz ne ży cie. Nie je -
go część – lecz ca ła treść wa sze go ser ca. 

BO SKIE SŁO WO OCE NIA

Jak mo że my oce nić, czy na sze ser ce jest pra we?
Tyl ko za po mo cą jed ne go wzor ca, a tym wzor cem
jest Sło wo Bo że. To Sło wo na praw dę mó wi nam,
czy na sze ser ce jest pra we, czy też nie. Nie mo że -
my osą dzać się na pod sta wie na szej wła snej oce ny.
Mu si my pa trzeć na sie bie w świe tle Bo skie go Sło -
wa. W Li ście do Ży dów 4:12,13 (KJV) czy ta my: „Bo
ży we jest Sło wo Bo że i sku tecz ne, i ostrzej sze niż
wszel ki miecz obo siecz ny, prze ni ka ją ce na wet aż
do roz dzie le nia du szy i du cha, sta wów i szpi ku,
roz po zna jąc my śli i in ten cje ser ca”, i to jest klucz.

To jest pod sta wą – sed nem. Oczy wi ście, umy sło wa
wie dza jest waż na. Ona jest z tym zwią za na, lecz
ser ce jest naj bar dziej istot ną ce chą. Ono ma za sad -
ni cze zna cze nie w na szym te ma cie, po nie waż roz -
po zna je my śli i in ten cje ser ca. „I nie ma żad ne go
stwo rze nia, któ re nie by ło by jaw ne przed Je go
wzro kiem, lecz wszyst kie rze czy są ob na żo ne i od -
kry te przed oczy ma Te go, z któ rym ma my spo -
łecz ność” (Żyd. 4:13). Je ste śmy wdzięcz ni za to, że
z te go, co mo gli śmy uczy nić, nic nie mo że ujść Je -
go uwa dze; mo że my mieć wspa nia le roz wi nię te
za le ty ser ca i gdy by Bóg nie zwra cał na nie uwa gi,
wte dy po wie dzie li by śmy: „Cóż do bre go wy ni ka
z roz wi ja nia za let ser ca, je śli Bóg w ogó le nie zwra -
ca na nie uwa gi?” Wszyst ko, co jest w ser cu, jest od -
kry te przed Tym, z któ rym ma my spo łecz ność. Nie
mo że my i nie chce my nic ukryć przed Nim, lecz
szcze rze pra gnie my, by Bóg są dził na sze ser ce, tak
jak po wie dział Psal mi sta: „Sądź mo je ser ce, o Pa -
nie”. Tak, pra gnie my strzec ser ca, by On mógł je
uznać, po nie waż to jest klu czem do ży cia i je śli na -
sze ser ce nie zy ska Je go apro ba ty, nie ma dla nas
żad nej na dziei, je śli cho dzi o na sze zba wie nie.

Mo że my utrzy mać na sze ser ce w peł nej zgod -
no ści z Pi smem Świę tym i aby za cho wać ten stan,
mu si my za tem stu dio wać Sło wo Bo że. Mu si my
po sia dać zna jo mość Pi sma Świę te go, w prze ciw -
nym ra zie mo że my stra cić kry te ria do oce ny na -
sze go ser ca, dzię ki któ rym do strze ga my, czy i ja -
kie bra ki ono wy ka zu je. Mu si my po sia dać wie -
dzę. Po win ni śmy stu dio wać Bo skie Sło wo, by wy -
ka zać sa mym so bie, czy ma my je go apro ba tę; czy
je ste śmy pra cow ni ka mi, któ rzy nie mu szą się
wsty dzić; wła ści wie od dzie la jąc jed no od dru gie -
go, do brze roz bie ra jąc Sło wo Praw dy (2 Tym. 2:15).

ZNIE CHĘ CE NIE

Z ża lem spo glą da my wstecz i mó wi my: „ka -
mie nie po ty ka nia się czy szcze ble po stę pu”, nie zro -
bię te go wię cej, po sta ram się zro bić to le piej.” A wte -
dy, być mo że na stęp ne go dnia, ro bisz to zno wu
i mó wisz: „Och, ja ka z te go ko rzyść? Chy ba bę dzie
le piej, gdy się pod dam.” Nie! Spra wie dli wy czło -
wiek upa da sie dem ra zy. Ile ra zy po now nie po -
wsta je? Za tem bądź my wśród tych, któ rzy są spra -
wie dli wi, któ rzy sie dem ra zy upa da ją; tak, ro bi my
błę dy. My na praw dę ro bi my błę dy i wy ko rzy stu je -
my te ka mie nie po ty ka nia się ja ko szcze ble po stę pu,
to jest to, cze go Pan chce. On pa trzy na ser ce. W na -
szej czci i służ bie dla Pa na mu si my ofia ro wać ta ką
sa mą gor li wość, ja ką wkła da my w pro wa dze nie
na sze go biz ne su, przy naj mniej ta ką sa mą. Znam
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pew nych bra ci, któ rzy wię cej za mi ło wa nia i gor li -
wo ści wkła da ją w pro wa dze nie swych ziem skich
in te re sów, niż w swą du cho wą dzia łal ność dla Pa -
na – w uczest ni cze nie w ze bra niach zbo ro wych lub
uczest ni cze nie w kon wen cjach, kie dy tyl ko to jest
moż li we. Oczy wi ście, są wy jąt ko we sy tu acje, kie dy
bra cia nie mo gą przy być. To jest zro zu mia łe, lecz
na ty le, na ile mo żesz czy nić te rze czy, czyń je z ser -
cem peł nym mi ło ści i od da nia, tak jak dla Pa na. Po -
nad to, od czło wie ka nie wy ma ga się te go, cze go
nie ma, lecz to, co ma. 

PIL NO WA NIE SER CA 

Po win ni śmy pil no wać swych serc. Nasz wer set
„Strzeż ser ca” ma zna cze nie pil no wa nia go. Trzy -
maj to, co masz! Mo żesz ła two to stra cić, je śli po -
zwo lisz wro gom na wej ście do twe go ser ca. Mo -
żesz stra cić po ko rę. Mo żesz utra cić swą mi łość
i gor li wość, je śli po zwo lisz na wej ście sa mo lub -
stwu lub za mi ło wa niu do wy go dy. Strzeż my i pil -
nuj my ser ca przed ty mi wro ga mi, któ rzy mo gą
wtar gnąć i usi ło wać wy przeć z ser ca do bre za le ty,
któ re już po sia da my.

Nasz Pan wy mie nił osiem bło go sła wieństw i czy
w któ rymś z nich po wie dział: „Bło go sła wie ni czy -
ste go umy słu”? O, nie! „Bło go sła wie ni czy ste go ser -
ca” (Mat. 5:8). Tu znaj du je się klucz. To jest klucz,
któ ry otwie ra, lecz nie umysł, choć umysł rów nież
jest waż ny. Je śli chcesz mieć pra we ser ce, to do łóż
sta rań, by twój umysł był w har mo nii z ser cem.

WRO GO WIE

Ja kich wro gów ma my? To jest py cha, zwąt pie -
nie, nie uf ność, sa mo lub stwo na wie le spo so bów,
za mi ło wa nie do wy go dy. Pil nie czu waj my, aby -
śmy nie do zna li znu że nia w czy nie niu do bra. Po -
nie waż w Ew. Mat. 10:22 czy ta my: „Kto wy trwa”,
mó wi Pan, „do koń ca, ten bę dzie zba wio ny”. Mu -
si my mieć cier pli wość, wy trwa łość oraz ra do sne
zno sze nie i nie ule gać znu że niu w czy nie niu do bra. 

„Strzeż ser ca twe go!” Chce my po ło żyć na cisk
na sło wo twe go. Roz wa ży li śmy już sło wo strzeż,
któ re ma zna cze nie pil no wa nia przed wro ga mi
i dba nia o to, by ser ce nie utra ci ło już po sia da nych
do brych za let. Te raz za sta nów my się nad sło wem
twe go; strzeż ser ca twe go.

Nie któ rzy z nas ma ją mio tły na dłu gich ki jach
i bar dzo ła two za mia ta ją scho dy są sia da, pod czas
gdy na sze wła sne wy ma ga ją szcze gól nej uwa gi.
Pan Je zus udzie lił nam ra dy: „Wyj mij naj pierw
bel kę z oka twe go, a wte dy … wyj miesz źdźbło
z oka bra ta twe go” (Mat. 7:5, KJV). Pan mó wi, jak

ostroż nie mu si my czu wać, by „strzec ser ca.” Nasz
wer set nie mó wi: „Strzeż ser ca twe go bliź nie go.”
Nie! My bar dzo ła two mar twi my się o te go bra ta
czy tam tą sio strę; o ich du cho we do bro, tra cąc
z po la wi dze nia na sze wła sne po trze by. „Z ca łą
sta ran no ścią strzeż ser ca twe go.”

STRZE ŻE NIE SER CA

Te raz chce my zwró cić uwa gę na sło wo sta ran -
ność. Co ono zna czy? „Strzeż ser ca twe go ze wszel -
ką pil no ścią”, jak jest po da ne na mar gi ne sie w wer -
sji KJV. Nie: strzeż twe go ser ca z nie wiel ką pil no ścią
i tyl ko przez chwi lę ani nie: strzeż go z pil no ścią się -
ga ją cą pięć dzie się ciu czy dzie więć dzie się ciu pro -
cent. Strzeż twe go ser ca ze wszel ką pil no ścią, ze
wszel ką sta ran no ścią. Ktoś po wie: „Od wie lu lat je -
stem na Pań skiej dro dze i z gor li wo ścią bo ju ję, usi -
łu jąc strzec me go ser ca; rok te mu mia łem ta kie do -
świad cze nie i to do świad cze nie, i tak da lej, a oto są
zwy cię stwa, któ re Pan dał mi od nieść.” Świet nie!
Do brze! Amen! Cie szy my się z to bą. Lecz nie do te -
go nasz wer set na kła nia nas; do spo glą da nia
w prze szłość i do strze ga nia, jak strze gli śmy na sze -
go ser ca w ostat nim ro ku czy rok wcze śniej. On nie
py ta nas, czy strze gli śmy swe go ser ca w prze szło -
ści, lecz spro wa dza nas pro sto do te raź niej szo ści.
Strzeż twe go ser ca; nie rok te mu, lecz wła śnie te raz,
w tym ro ku. Strzeż go dzi siaj. Te raz, kie dy przy cho -
dzi ju tro, wte dy strzeż go te go dnia, wła śnie dzi siaj
masz strzec twe go ser ca. Nie mo żesz strzec go wczo -
raj. Nie mo żesz strzec go ju tro. Za tem jak waż ne jest
sto so wa nie te go tek stu w cza sie te raź niej szym, by
strzec swe go ser ca z ca łą sta ran no ścią; by czu wać
uważ nie, wy trwa le. Nie usta waj my w zde ter mi -
no wa nej dba ło ści o na sze ser ce. 

Jak ma my to czy nić? Nie za po mi naj my o mo -
dli twie. Nie mo że my czy nić te go o swych wła snych
si łach. „Nie woj skiem ani si łą sta nie się to, ale du -
chem Mo im” (Zach. 4:6), a je śli bra ku je nam du cha
Pań skie go, to ni gdy nie bę dzie my strzec swe go ser -
ca. Dla te go udaj my się do Pa na z proś bą o Je go
po moc i sta raj my się roz wi jać Je go du cha we
wszyst kich je go wspa nia łych ła skach de li kat no ści,
ci cho ści, cier pli wo ści, mi ło ści i wy ro zu mia ło ści,
a otrzy ma my licz ne spo sob no ści do ćwi cze nia ich.

ZGRO MA DZA JĄC SIĘ RA ZEM 

Uczęsz czaj my na ze bra nia. Je śli chce my pil no -
wać swe go ser ca, strzeż my go ze wszel ką sta ran no -
ścią. Nie za po mi naj my o zgro ma dza niu się z in ny -
mi, któ rzy prze ja wia ją tę sa mą cen ną wia rę.
W Przy po wie ściach Pi smo Świę te mó wi nam, że
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dwa ka wał ki wę gla po ło żo ne ra zem, dwa roz ża rzo -
ne wę giel ki, utrzy mu ją wza jem ny żar; po dob nie
jest z Pań skim lu dem. Jak mó wi Bi blia, dwa wę giel -
ki za cho wu ją wza jem ny żar, lecz je śli je den z nich
zo sta nie od da lo ny, za zwy czaj wy ga sa. Rów nież
Apo stoł mó wi nam,
jak waż ne jest, by „nie
opusz czać spo łecz ne -
go zgro ma dze nia.” Są
ta cy, któ rzy przy cho -
dzą do zgro ma dze nia
tyl ko raz w ro ku,
na Pa miąt kę lub być
mo że dwa ra zy w ro -
ku, na Pa miąt kę
i na Wiel ka noc. Je den
brat w Fi la del fii ni gdy
nie uczęsz czał na ze -
bra nia, za wy jąt kiem
Pa miąt ki i Wiel ka no cy. Pew na sio stra przy cho dzi -
ła tyl ko w cza sie Pa miąt ki. Czy to ob ja wia wła ści -
wy stan ser ca? Ta kie ser ce sty gnie. Za tem na praw -
dę czu waj my, aby śmy mie li pra we ser ce. Mieć pra -
we ser ce na peł nio ne mi ło ścią do Bo ga, któ ra pro -
wa dzi do wiel kiej gor li wo ści w na szej mi ło ści
do bra ci, to zna czy bar dzo wie le. Tę gor li wość i mi -
łość wo bec bra ci bę dzie my wy ra żać w ra do snej
służ bie. Na stęp nie bę dzie my my śleć o do brych rze -
czach; co kol wiek jest do bre go, praw dzi we go, szla -
chet ne go i co kol wiek god ne go po chwa ły itd., roz -
my ślaj cie o tym. To bę dzie ćwi cze niem na szych
my śli we wła ści wej płasz czyź nie, któ ra za sa dza
na sze uczu cia na do brych rze czach Bo skie go pla nu;
dzię ki te mu za cho wu je my te pięk ne rze czy w na -
szym ser cu i wte dy nasz cha rak ter jest prze kształ -
ca ny. Zgod nie z tym, w Rzym. 12:2 Apo stoł mó wi
nam, że ma my być prze kształ ca ni przez od no wie -
nie umy słu. Je śli przed na szym umy sło wym wzro -
kiem utrzy mu je my Pań skie wzor ce, to na uczy my
się je mi ło wać, a tym sa mym bę dzie my prze kształ -
ca ni i pod po rząd ko wy wa ni, nie rze czom te go świa -
ta, lecz prze kształ ca ni do Bo skich za let.

NA PRA WIA NIE ZŁA

Na ko niec, „Z ca łą sta ran no ścią strzeż ser ca twe -
go, bo z nie go wy pły wa źró dło ży cia”. Je śli wy i ja
zro bi my coś do bre go, spon ta nicz nie, bez na my słu,
nie jest to w peł ni na szą za słu gą. Wy mo że cie po wie -
dzieć: „Czę sto ro bi my coś do bre go pod wpły wem
na głe go im pul su”. Tak, wszyst ko w po rząd ku. Lecz
to nie jest to, co na praw dę się li czy. Mo że my zro bić
coś złe go spon ta nicz nie, wca le nie my śląc o tym

i mo że my zro bić lub po wie dzieć spon ta nicz nie coś,
cze go nie po win ni śmy by li zro bić czy po wie dzieć,
bez pre me dy ta cji, przy pad ko wo i to spe cjal nie nas
nie po tę pia. Mó wi my do ko goś: „Och, nie za mie rza -
łem te go uczy nić”. Lecz je że li po sta na wia my coś

w ser cu, to na wet na -
sze cy wil ne pra wa sta -
ra ją się roz po zna wać,
ja ki za miar krył się
za da nym czy nem. Je -
śli w ser cu za mie rza -
my uczy nić ko muś coś
krzyw dzą ce go, za ła -
twić z nim po ra chun -
ki, wziąć od wet, wów -
czas jest zło w ser cu.
Z dru giej stro ny, je śli
to nie jest spon ta nicz -
ny akt do bra, lecz pra -

gnę li śmy uczy nić coś do bre go, coś w ce lu bło go sła -
wie nia dru gich, to w peł ni jest za li czo ne na na szą
ko rzyść. Jed nak ser ce jest pod sta wo wą ce chą w roz -
wo ju chrze ści ja ni na. Na sza gło wa mo że źle ro zu mo -
wać na róż ne te ma ty, lecz ser ce – ono jest naj bar dziej
istot ne. Ja kie by ły in ten cje ser ca? Czy jest na dzie ja
dla was? Czy dla mnie jest na dzie ja? W świe tle te go,
niech każ dy z nas za py ta sie bie: „Czy jest na dzie ja,
abym mógł otrzy mać ży cie wiecz ne, abym mógł
strzec swe go ser ca z ca łą sta ran no ścią, wie dząc, że
z nie go wy pły wa źró dło ży cia?” Tak, jest na dzie ja
dla każ de go z nas. Gdy by by ło po wie dzia ne „Strzeż
gło wy ze wszel ką pil no ścią, po nie waż od ilo ści zdo -
by tej przez nas wie dzy, za le ży na sze ży cie wiecz ne”,
to my ślę, że wte dy wszy scy chy bi li by śmy ce lu. Po -
nie waż o wie le wię cej jest te go, cze go nie wie my, niż
te go, co wie my. Mo że my stu dio wać i stu dio wać,
i usi ło wać uczyć się co raz wię cej, a jed nak ser ce mo -
że być w złym sta nie. Wszy scy mo że my pil no wać
swe go ser ca. Wszy scy mo że my strzec swe go ser ca
z ca łą sta ran no ścią, czy je ste śmy bo ga ci, czy bied ni,
wy kształ ce ni czy też nie wy kształ ce ni, czy je ste śmy
wy wyż sza ni, czy po ni ża ni. 

Niech Bóg bło go sła wi każ de go z nas w uży wa -
niu, roz wi ja niu, ćwi cze niu i do sko na le niu ser ca,
ze wszel ką do kład no ścią w strze że niu i pil no wa -
niu go. Je śli ono bę dzie tak roz wi nię te i tak strze -
żo ne, to speł ni wy ma ga nia do uzy ska nia wiecz ne -
go ży cia.

Niech Bóg bło go sła wi każ de go z nas, aby śmy
ra zem mo gli cie szyć się wiecz no ścią w Bo skiej ła sce.

BS ‘08, 50-55
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„...na każdy dzień rozsądzając Pisma...“
Dz. Ap. 17: 11



SA MO OCE NA jest pierw szą z niż szych pierw -
szo rzęd nych łask. Pierw szo rzęd ne ła ski cha -

rak te ru są ce cha mi po wsta ją cy mi w wy ni ku bez -
po śred nie go uży wa nia or ga nów uczu cio wych na -
sze go mó zgu. Na przy kład, gdy uży wa my umy -
sło we go or ga nu sta now czo ści, to roz wi ja my sa -
mo kon tro lę ja ko ła skę przez nie go wy twa rza ną;
cier pli wość jest roz wi ja na przez bez po śred nie
uży wa nie na sze go or ga nu sta ło ści, ja ko ła ski te go
or ga nu. I tak wła ści wa sa mo oce na jest roz wi ja -
na przez uży wa nie umy sło we go or ga nu po czu cia
wła snej war to ści. 

ROZ WÓJ CHA RAK TE RU 

Je śli chcesz być lep szy, to tym spo so bem mo że
na stą pić trans for ma cja. Ona mo że być do ko na -
na przez roz wój cha rak te ru po dob ne go do Chry -
stu so we go. To o tym trak tu je ca ły nasz przed miot
– za tem pro si my, prze czy taj cie go.

Co to jest cha rak ter, a co zna czy uspo so bie nie?
Uspo so bie nie jest na czy niem, w któ rym za wie ra
się cha rak ter. Ro dzi my się z uspo so bie niem, na to -
miast cha rak ter mu si być roz wi nię ty. Cha rak ter
jest roz wi ja ny, kie dy oso ba zo sta je po chło nię ta
przez róż ne ży cio we do świad cze nia i re agu je
na nie po zy tyw nie lub ne ga tyw nie; przez to
w mó zgu wy twa rza ją się
trwa łe wra że nia, któ re z sa -
mej swej na tu ry mo gą mieć
do bry lub zły wpływ na jed -
nost kę, gdyż na stęp nie one są
prze cho wy wa ne w pa mię ci,
two rząc cha rak ter. Za tem, tak
ufor mo wa ny cha rak ter sta je
się w pe wien spo sób utrwa lo -
ny i nie ła twy do zmia ny. Spo -
wo do wa nie ogól nej od no wy
cha rak te ru bę dzie wy ma ga ło
po łą czo ne go wy sił ku ze stro -
ny oso by o sil nej wo li oraz
wspar cia ze stro ny Pa na,
Praw dy i jej Du cha.

DE FI NI CJA SA MO OCE NY 

Sa mo oce na mo że być zde  fi nio wa na ja ko uzna -
nie dla sie bie, wzgląd na sa me go sie bie i po czu cie wła -
snej war to ści.

Ona ozna cza opi nię, oce nę i uzna nie, ja kie ma -
my dla sie bie sa mych.

Po daj my przy kład: sa mo oce na jest opi nią, ja -
ką spor tow cy ma ją na te mat swych moż li wo ści,
kie dy an ga żu ją się w dzia łal ność spor to wą, ta ką
jak pił ka noż na, fut bol ame ry kań ski czy ko szy -
ków ka, mo że to też być uzna nie, któ re pu blicz -
ność ma dla nich i któ re z ko lei oni ma ją dla sie -
bie, z po wo du ma ni fe sto wa nych przez nich wy -
bit nych zdol no ści w ich dys cy pli nach. Z dru giej
stro ny po czu cie wła snej war to ści mo że być wy -
ni kiem wy róż nia ją cych się zdol no ści umy sło -
wych pod wzglę dem pa mię ci czy zdol no ści po -
strze ga nia, ro zu mo wa nia, uzdol nień ję zy ko -
wych, kra so mów stwa, ta len tu w dzie dzi nie mu -
zy ki, rzeź biar stwa itp.

W jesz cze in nych przy pad kach jest to uzna nie,
z ja kim nie któ rzy spo glą da ją na sie bie z po wo du
po sia da nych przez nich za let mo ral nych, z po wo -
du ich mi ło ści do mę ża czy żo ny, ro dzi ców lub dzie -
ci, przy ja ciół, do mu ro dzin ne go, oj czy ste go kra ju,

z po wo du ich do bro czyn no ści
itp. I osta tecz nie, mo że to być
chwa ła, któ rą nie któ rzy bra cia
przyj mu ją dla sie bie, ja ko re -
zul tat pew nych re li gij nych
cech, ta kich jak ich wia ra, na -
dzie ja i mi łość dla Bo ga, po -
pie ra nie przez nich dzia łal no -
ści re li gij nej, prak ty ko wa nie
mo dli twy, uczest nic two w na -
bo żeń stwach itp. Wo bec te go,
sa mo oce na dzia ła w roz le głej
sfe rze, zwią za nej ze spra wa mi
fi zycz ny mi, umy sło wy mi, mo -
ral ny mi i re li gij ny mi. 
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Jaka jest moja
wartość?

S a  m o  o c e  n aS a  m o  o c e  n a
„Al bo wiem po wia dam przez ła skę, któ ra mi jest da na, każ de mu, co jest mię dzy wa mi,

aby wię cej o so bie nie ro zu miał, ni że li po trze ba ro zu mieć; ale że by o so bie ro zu miał skrom nie,
tak jak ko muś Bóg udzie lił mia rę wia ry” (Rzym. 12:3).



NAD UŻY WA NIE ORAZ UŻY WA NIE 
SA MO OCE NY 

Nasz wer set mó wi o sa mo oce nie, ja ko ła sce za -
rów no nad uży wa nej, jak i uży wa nej wła ści wie.
Nad uży wa nie sa mo oce ny mo że za gra żać i na -
praw dę szko dzić wszyst kim – na wet po świę co ne -
mu lu do wi Pa na, jak da je do zro zu mie nia Apo stoł
w ty tu ło wym tek ście, „każ de mu, co jest mię dzy
wa mi.” Głów ną ce chą i pod sta wo wym nad uży -
ciem jest kar mie nie na sze go wła sne go ja oraz na -
szej du my po chwa ła mi i gra tu la cja mi wy kra cza ją -
cy mi da le ko po nad to, co jest roz sąd ne i praw dzi -
we. Ludz kie do świad cze nie jest w zgo dzie z my -
ślą, że nad uży wa nie sa mo oce ny jest my śle niem
o nas sa mych w na dę tym od czu ciu, któ re wy cho -
dzi po za to, co uza sad nia roz sąd na oce na.

Jed nak że, jest jesz cze in ne nad uży cie sa mo -
oce ny, któ re mu mo że my ulec. Jest to my śle nie
o nas sa mych zbyt lek ce wa żą co. Cho ciaż to nad -
uży cie sa mo oce ny nie jest tak zgub ne ani czę ste,
jak opi sa ne po wy żej, to jed nak po wo du je złe skut -
ki. Nasz wer set su ge ru je, że wła ści we po czu cie
wła snej war to ści le ży po mię dzy ty mi dwie ma
skraj no ścia mi, gdy w wer sji ASV czy ta my: „lecz
tak my śląc, by my śleć skrom nie”, by kształ to wać
nie prze sa dzo ną, ostroż ną, zrów no wa żo ną,
wszech stron ną i praw dzi wą sa mo oce nę. Ta ka sa -
mo oce na jest za le tą i ją ma my na my śli, gdy mó wi -
my o sa mo oce nie ja ko ła sce. 

Nasz tekst mó wi nam
rów nież, czym jest wła ści we
my śle nie o nas sa mych. Czy -
ni to w sło wach: „tak jak ko -
muś Bóg udzie lił mia rę wia -
ry.” Sło wo wia ra nie ozna cza
tu taj na szych re li gij nych
prze ko nań ani za le ty, dzię ki
któ rej ufa my w nie, lecz ra -
czej wier ność wy ni ka ją cą z na sze go zu peł ne go
po le ga nia na Bo skich in struk cjach, za czerp nię tych
z na uk Pi sma Świę te go. Zgod nie z tym, wy ra że nie
„mia ra wia ry”, ozna cza czy jąś zdol ność do wier no -
ści. W tej zdol no ści lud Bo ży róż ni się po mię dzy
so bą, jak Apo stoł da je do zro zu mie nia w pię ciu
wer se tach na stę pu ją cych po na szym wer se cie,
gdzie jest stwier dzo ne, że my wie rzy my, na ile
przez Bo ską ła skę ma my zdol ność do wier ne go
wy peł nia nia obo wiąz ków i przy wi le jów służ by,
któ rych On nam udzie lił, lecz wie my, że nie ma my

zdol no ści czy peł no moc nic twa do wy peł nia nia
obo wiąz ków za re zer wo wa nych przez Pa na dla Je -
go szcze gól nych sług, na przy kład tych, na le żą -
cych do Apo sto łów ani ta kich urzę dów, ja kie nie
zo sta ły nam za ofe ro wa ne – na przy kład, przy wi -
lej nad zo ro wa nia Sło wa Pań skie go w cza sie Żni -
wa, któ re go Bóg udzie lił wier ne mu i roz trop ne mu
Słu dze pod czas Pa ru zji (Mat. 24:45-47). Ja ko Swe -
mu po świę co ne mu lu do wi, Bóg po wie rza nam
pra cę, któ rej obo wiąz ki i przy wi le je je ste śmy zdol -
ni wy peł nić, w pod po rząd ko wa niu Je go wo li. 

Bóg wy zna cza miej sce dla każ de go ze Swych
sług, we dług wła sne go upodo ba nia (1 Kor.
12:18). To nie ozna cza przy pad ko wo ści ze stro -
ny Bo ga w do ko ny wa niu ta kich przy dzia łów,
po nie waż Bóg ni gdy nie dzia ła przy pad ko wo.
Bóg uzna je za sto sow ne tyl ko ta kie dzia ła nie,
któ re jest zgod ne z Je go mą dro ścią, spra wie dli -
wo ścią, mi ło ścią i mo cą. Prze to Bóg ma upodo -
ba nie w przy dzie la niu każ de mu ta kie go miej -
sca, któ re jest sto sow ne do na ka zów Je go mą dro -
ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy. Udzie la jąc
sta no wi ska każ de mu po świę co ne mu, Bo skie
atry bu ty bio rą pod roz wa gę trzy kry te ria i zgod -
nie z Je go oce ną każ de go z nich od dziel nie oraz
ich po łą czo nej war to ści w sto sun ku do po zo sta -
łych, każ de mu z nas Bóg przy dzie la na sze miej -
sce w Kró le stwie. Ty mi trze ma kry te ria mi są: (1)
głę bo kość na sze go po cząt ko we go po świę ce nia,

(2) na sze kwa li fi ka cje
do sta no wi ska, któ re On
ma dla nas oraz (3) opatrz -
no ścio wa sy tu acja da nej
oso by. Su ma względ nej
war to ści każ de go z tych
trzech kry te riów w sto sun -
ku do po zo sta łych jest na -
szą zdol no ścią do wier no -
ści; a od po wied nio do tej

zdol no ści do wier no ści, Bóg udzie la nam, ja ko
po sia da czom tych pól pra cy, umie jęt no ści
do wła ści we go wy ko ny wa nia obo wiąz ków
i przy wi le jów do na sze go miej sca w Kró le -
stwie. To jest to, co ro zu mie my przez okre śle -
nie: „że by o so bie ro zu miał skrom nie, tak jak
ko muś Bóg udzie lił mia rę wia ry”. Je śli uważ nie
prze stu diu je my Rzym. 12:3-8, doj dzie my
do zro zu mie nia, że „sa mo oce na” ra zem z sza -
cun kiem dla sie bie jest zna cze niem roz wa ża ne -
go wy ra że nia.
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„...uznani za godnych Królestwa
Bożego...“ (2 Tes. 1:5).
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Za tem Bóg do ko nu je praw dzi wej oce ny każ -
de go z nas ja ko Uczniów Chry stu sa i zgod nie
z tym osza co wa niem okre śla na sze miej sce
w Kró le stwie. Ten Bo ski sąd z pew no ścią bie rze
pod uwa gę czas i wa run ki oraz kla sę, do któ rej
jest po wo ły wa nie wte dy, gdy my się po świę ci -
li śmy (Rzym. 12:1). Dla te go wier ni Sta re go Te -
sta men tu, Sta ro żyt ni God ni, któ rzy by li po wo -
ły wa ni od Abla, przez po nad 4 000 lat aż do cza -
sów Chry stu sa, nie mo gli mieć na dziei
na uczest nic two w uwiel bio nym Ko ście le Wie -
ku Ewan ge lii, po nie waż moż li wość ży cia na nie -
biań skim po zio mie nie by ła otwar ta dla Sta ro -
żyt nych God nych. Ci z nas, któ rzy po świę ci li się
po za mknię ciu drzwi do wy so kie go po wo ła nia,
tak że nie mo gą mieć w nim udzia łu. Zgod nie
z Pi smem Świę tym, to po wo ła nie za koń czy ło
się w 1914 ro ku (Obj. 7:1-8). Wszyst ko, co po -
win ni śmy zro bić w związ ku z tym, by my śleć
o so bie skrom nie, to do wie dzieć się, gdzie chro -
no lo gicz nie jest na sze miej sce w har mo nii z Bo -
skim pla nem i ja kie po wo ła nie jest otwar te, co
oka zu je się na pod sta wie zna ków cza su i in -
struk cji bi blij nych, oraz umiej sco wić sa mych
sie bie zgod nie z ni mi. Je śli to uczy ni my, bę dzie -
my my ślą cy mi skrom nie, a w wy ni ku te go bę -
dzie my mieć nie prze sa dzo ną, ostroż ną, zrów -
no wa żo ną, wszech stron ną i praw dzi wą sa mo -
oce nę. Mieć i utrzy mać ta ką sa mo oce nę, to zna -
czy mieć wła ści wą sa mo oce nę i mieć ją ja ko ła skę,
a nie ja ko wa dę.

ELE MEN TY SA MO OCE NY 

Ro zu mie jąc, co zna czy sa mo oce na ja ko ła -
ska, je ste śmy przy go to wa ni do prze stu dio wa -
nia jej ele men tów lub czę ści. Ona skła da się
z pew nych ele men tów, któ re sym bo licz nie mo -
gą być przed sta wio ne ja ko od po wied nie ka te go -
rie. Ty mi ele men ta mi są: za ufa nie do sie bie, za do -
wo le nie z sie bie i sza cu nek dla sie bie. 

Za ufa nie do sie bie, ja ko część ła ski sa mo oce -
ny, jest wia rą w swo ją zdol ność do czy nie nia te -
go, o czym on jest prze ko na ny, że Bóg pra gnie,
by to czy nił. Nie jest to wia ra w czy jąś zdol ność
do czy nie nia wszyst kie go, co ktoś wy obra ża so -
bie, że mo że uczy nić lub do zro bie nia te go,
do cze go na kła nia ją go nie roz sąd ni lu dzie, by
wie rzył, że mo że to uczy nić, lecz by wie rzył, że
mo że wy ko nać to, cze go wy ma ga od nie go po -
wie rzo ny mu z Bo skie go roz po rzą dze nia urząd.
Kie dy ma my ta kie za ufa nie do sie bie, któ re jest

re gu lo wa ne Sło wem Bo żym, to jest ono w har -
mo nii ze skrom nym my śle niem, w zgod no ści
z Bo ską oce ną na szej zdol no ści do wier no ści.
My po sia da my je ja ko za sad ni czą część sa mo -
oce ny, niż szej pierw szo rzęd nej ła ski. Jest za tem
wła ści we, by mieć i prak ty ko wać ta kie za ufa nie
do sie bie.

Za do wo le nie z sie bie jest dru gim ele men tem
lub ka te go rią sa mo oce ny; lecz z po wo du na sze go
nie do sko na łe go cia ła oraz nie doj rza ło ści na sze go
no we go ser ca, umy słu i wo li, w obec nym cza sie
nie mo że my go wła ści wie prak ty ko wać, gdyż to
ozna cza ło by za do wo le nie z na szych nie do sko -
na ło ści cie le snych i du cho wych, co oczy wi ście
by ło by nie etycz ne i błęd ne. Tak, to by ło by py chą
i to w ta kiej for mie, któ ra unie moż li wia ła by po -
stęp nie zbęd ny do na sze go roz wo ju i zwy cię -
stwa; bo któż z nas dą żył by do roz wo ju sa me go
sie bie, gdy by śmy by li z sie bie za do wo le ni?

Ktoś mo że za py tać: Je śli obec nie nie mo że my
prze ja wiać za do wo le nia z sie bie, to jak ono mo -
że być czę ścią ła ski sa mo oce ny? Od po wia da my
na to py ta nie na stę pu ją co: My bę dzie my mieć
przy wi lej prze ja wia nia go, gdy otrzy ma my no -
we, do sko na łe cia ła, i wte dy za do wo le nie z sie -
bie bę dzie czę ścią ła ski sa mo oce ny. Lecz te raz,
je ste śmy ogar nię ci róż ny mi ro dza ja mi nie do sko -
na ło ści i prak ty ko wa nie go, oczy wi ście, nie by -
ło by na miej scu, po nie waż nie mo że my być za -
do wo le ni z sie bie w na szej nie do sko na ło ści i na -
dal my śleć o so bie skrom nie. Kie dy lud Bo ży
osią gnie peł ną do sko na łość, już wię cej nie znaj -
dzie w so bie wi ny, po nie waż wte dy bę dzie bez
na ga ny (Ju dy 24), za tem bę dzie bar dzo za do wo -
lo ny z sie bie, tak jak Bóg, Chry stus, zmar twych -
wsta li świę ci oraz świę ci anio ło wie są bar dzo za -
do wo le ni z sie bie, nie znaj du jąc w so bie nic
prócz te go, co jest god ne uzna nia i ide al ne. 

N i s k a
s a m o -
ocena
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Ro zu mie my za tem, że gdy w Kró le stwie bę -
dzie my do sko na li, bę dzie my prak ty ko wać za -
do wo le nie z sie bie ja ko część wła ści wej sa mo -
oce ny, na to miast te raz, z po wo du na szych bra -
ków, win i sła bo ści, nie mo że my wła ści wie być
z sie bie za do wo le ni. Bę dzie my więc ocze ki wać,
aż na dej dzie na sza go rą co upra gnio na do sko -
na łość, gdy bę dzie my mo gli prze ja wiać za do -
wo le nie z sie bie pod wzglę dem fi zycz nym, umy -
sło wym, mo ral nym i re li gij nym. 

Trze cim ele men tem sa mo oce ny jest sza cu -
nek dla sie bie, któ ry wła ści wie prak ty ko wa ny,
jest upodo ba niem, któ re my śli o uzna wa niu
i czy nie niu tyl ko te go, co jest do bre pod wzglę -
dem fi zycz nym, umy sło wym, mo ral nym i re li -
gij nym i dla te go god ne uzna nia nas za dzie ci
Bo że, na to miast od ma wia my śle nia i czy nie nia
te go, co jest grzesz ne i nie god ne dzie ci Wszech -
mo gą ce go. Tyl ko ta ki sza cu nek dla sie bie jest
czę ścią ła ski sa mo oce ny. Ist nie ją for my sza cun -
ku dla sie bie, któ re nie są czę ścia mi tej ła ski.
One są czę ścia mi zbyt wy so kiej opi nii o nas sa -
mych, za tem są czę ścia mi wa dy, py chy, któ ra
jest prze sad ną sa mo oce ną w for mie zbyt wiel -
kie go sza cun ku dla sie bie. Jak sza cu nek dla sie -
bie mo że być prze sad ny, tak sa mo mo że być ze
zbyt ni ską opi nią o so bie i w ta kim przy pad ku
rów nież jest to wa dą. I tak, sza cu nek dla sie bie,
po dob nie jak za ufa nie do sie bie, mo że być wła -
ści wy lub nie wła ści wy. Je śli cho dzi o nie wła ści -
wy, mo że on przyj mo wać obie wy żej wy mie -
nio ne skraj no ści. 

Wła ści wy sza cu nek do sie bie po wstrzy mu je
się przed ty mi skraj no ścia mi i obie ra zło ty śro dek
przez ta kie po sza no wa nie dla sie bie, ja kie po -
win no mieć dziec ko Bo że; uzna jąc sie bie za zbyt
szla chet ne go, by po ni żyć się do pod łych, nie go -
dzi wych i ha nieb nych, lecz ja ko god ne go my -
śleć o so bie, iż ma wiel ki przy wi lej, by być dziec -
kiem Bo żym, któ ry to przy wi lej wy ma ga, by my -
ślał o so bie we wła ści wy spo sób. Tak więc ro zu -
mie my, że bę dąc w na szym obec nym sta nie nie
po win ni śmy być za do wo le ni ze swych obec nych
osią gnięć, po zo sta wia jąc prak ty ko wa nie sa mo -
za do wo le nia do na sze go przy szłe go, do sko na -
łe go sta nu, a obec nie ma my przy wi lej prak ty ko -
wa nia wła ści we go za ufa nia oraz sza cun ku dla
sie bie, jak zo sta ło wy ja śnio ne po wy żej. Gdy tak
czy ni my, prze ja wia my i roz wi ja my niż szą pierw -
szo rzęd ną ła skę, sa mo oce nę. 

PRZE CI WIEŃ STWA SA MO OCE NY 

Nasz te mat sta nie się bar dziej zro zu mia ły,
gdy spoj rzy my na jej prze ci wień stwa. Prze ci -
wień stwem sa mo oce ny jest zbyt ni ski sza cu nek
dla sie bie, ce cha, któ ra spra wia, że da na oso ba
nie ma po sza no wa nia dla sie bie oraz za ufa nia
do sie bie w pew nych wa run kach. Nie do ce nia nie
sie bie za zwy czaj jest nie wła ści we. Lecz są sy tu -
acje, w któ rych czy niąc tak, mo że my od nieść
ko rzyść. Po wo dem, dla któ re go nie po win ni śmy
nie do ce niać sie bie, za wy jąt kiem przy pad ku,
któ ry za raz wska że my, jest to, że ta ka oce na nie
jest za le tą.

Ni ska opi nia o nas sa mych za wie ra trzy ele -
men ty: nie uf ność, nie za do wo le nie i brak sza -
cun ku dla sie bie. Po ko ra od gry wa ro lę w nie uf -
no ści, gdy spra wia, że brak nam za ufa nia w na -
sze zdol no ści do pod ję cia się za dań wy kra cza ją -
cych po za na sze moż li wo ści – do ich wy peł nie -
nia. Dla te go wła ści we jest, aby śmy spo glą da li
na sie bie z ni ską oce ną, gdyż ona po wo du je, że
nie ufa my wła snym zdol no ściom, a za miast te -
go po le ga my na Bo skiej in struk cji w związ ku
z tym, co On so bie ży czy, aby śmy czy ni li. Jed -
nak że, po win ni śmy być ostroż ni, by nie mieć
prze sa dzo nej ani za ni żo nej opi nii na te mat wła -
snych za pa try wań i osią gnięć, po nie waż ona bę -
dzie nas osła biać i po win na być od rzu co na ja ko
zła rzecz, któ ra na pew no spo wo du je, że upad -
nie my w na szym po wo ła niu, je śli się jej pod da -
my. Każ da ce cha za wie ra ją ca brak wia ry w sie -
bie, któ ry zwal cza ten sto pień za ufa nia do sie bie,
ja ki we dług za le ceń na sze go wer se tu po win ni -
śmy mieć, jest zła i po win no się jej uni kać oraz
prze ciw sta wiać jej. 

Cho ciaż obec nie nie po win ni śmy prze ja wiać
za do wo le nia z osią gnięć w na szym cha rak te rze,
to mu si my czu wać nad tym, jak wy ko rzy stu je -
my nie za do wo le nie, któ re po dob nie jak brak za -
ufa nia, mo że być wła ści wie uży te, a tak że jest
zdol ne do wiel kich nad użyć. Nie za do wo le nie
jest uży wa ne od po wied nio, je śli jest prze ja wia -
ne do stop nia, gdy wła ści wie znaj du je wi nę
w nas sa mych, ja ko część po ko ry, tak nie zbęd nej
do zwy cię stwa. Gdy jest uży wa ne w ten spo -
sób, sta je się po mo cą do zwy cię stwa. Z dru giej
stro ny, mo że my go uży wać do ta kie go stop nia,
że sta nie się wa dą cha rak te ru. Choć nie za do wo -
le nie z na szych osią gnięć po win no być uży wa ne
w ce lu po bu dze nia nas do więk szej wier no ści, to
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D W I E  Ż A  B YD W I E  Ż A  B Y
Raz dwie żaby wpadły do śmietany w dzieży,

Jed na opty mi stycz nym okiem wszyst ko mie rzy,

Dru ga tyl ko po nu ro na świat umie pa trzeć:

Uto nie my – krzy czy, nie mo że być ina czej.

Ostat nim tchem z roz pa czą rze kła: trud no, trze ba prze grać,

Raz jesz cze no ga mi mach nę ła i wes tchnę ła: Że gnaj!

Dru ga ża ba z uśmie chem dziel nym mó wi: Szko da,

Że uciec nie mo gę, lecz nie za mie rzam się pod dać.

Po pły wam so bie w ko ło, aż wy czer pię si ły,

Zmę czo na ła twiej z ży ciem po że gnam się mi łym.

Dziel nie pły wa ła, szyb ko się wy da ło,

Że dzię ki jej wy sił kom wnet ma sło po wsta ło.

Kie dy oseł kę ubi jać skoń czy ła,

Ra do śnie na wol ność z dzie ży wy sko czy ła.

Ja ki mo rał z hi sto rii tych ża bek wy ni ka?

Choć wyj ścia nie wi dać, 
walcz, a po ko nasz prze ciw ni ka.

„Ża den czło wiek, któ ry

przy ło żył by swą rę kę

do płu ga, a oglą dał by się

do ty łu, nie na da je się

do Kró le stwa Bo że go.”

Ew. Łukasza 9: 62Poems of Dawn, str. 294

ono czę sto po wo du je znie chę ce nie, a na wet pro -
wa dzi do roz pa czy. Dla te go prze sad ne upo ka -
rza nie sa mych siebie jest złem i po win no się go
uni kać oraz prze ciw sta wiać się je mu. Ono pro -
wa dzi do te go, że ktoś osą dza sie bie zbyt su ro -
wo, co czy ni go cho ro bli wie nad wraż li wym
i osła bia go w bie gu do Kró le stwa, a w nie któ -
rych przy pad kach po wo du je, że oso ba pod da je
się. W naj gor szych for mach ono czę sto pro wa dzi
do sa mo bój stwa, a w każ dym przy pad ku jest
bar dzo trud ne do prze zwy cię że nia na chrze ści -
jań skiej dro dze. 

Brak sza cun ku dla sie bie jest prze ci wień -
stwem po sia da nia zdro we go punk tu wi dze nia
na na sze osią gnię cia w po świę co nym ży ciu; on
skła nia nas do gar dze nia na szą po zy cją u Pa na.

Wszyst kie je go za sto so wa nia są złe, z wy jąt kiem
przy pad ku, gdy przez nie go uwa ża my sie bie
za ma ło zna czą cych i nie god nych przed Bo giem
i czę sto przed swy mi współ to wa rzy sza mi, z po -
wo du na szej grzesz no ści, bra ków i sła bo ści. Gdy
wy stę pu je skraj ny brak sza cun ku, pro wa dzi on
do nad mier nej od ra zy, do zbyt wiel kie go sa mo -
lek ce wa że nia, nik czem no ści, pod ło ści, słu żal -
czo ści, płasz cze nia się i zbyt du że go sa mo po ni -
że nia. W ich kon se kwen cji on pro wa dzi do znie -
chę ce nia, roz pa czy, a cza sem do sa mo bój stwa.
Wszyst kie z tych rze czy na le żą do prze sad nej
po ko ry, ce chy do ja kiej nie któ re klasz to ry i za ko -
ny mniej lub bar dziej po bu dza ją swych człon -
ków i ja ką prak ty ku ją pu stel ni cy.

BS ‘ 08,56-59
Kon ty nuacja w na stęp nym nu me rze cza so pi sma
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PW wa szej książ ce Ży cie – Śmierć – Co bę dzie
po śmier ci cy tu je cie licz ne wer se ty, by wy -
ka zać, że umar li śpią w sta nie nie świa do -

mo ści śmier ci i nie zo sta ną wzbu dze ni z umar -
łych, aż w dniu zmar twych wsta nia, dniu po ja wie -
nia się Chry stu sa. Lecz czy wy ra że nie Apo sto ła
Paw ła: „Lecz ufa my i wo li my ra czej wyjść z cia ła,
a iść na miesz ka nie do Pa na” (2 Kor. 5:8), nie do wo -
dzi, że kie dy oso ba umie ra, to trwa da lej w świa -
do mej eg zy sten cji?

O Aby zro zu mieć, co Apo stoł Pa weł na praw -
dę ma na my śli w 2 Kor. 5:8, po win ni śmy
uważ nie roz wa żyć kon tekst. Wów czas za -

uwa ży my, że Apo stoł nie mó wił o lu dziach
w ogól no ści, lecz tyl ko o Ko ście le. O No wych
Stwo rze niach, któ re „ma ją ten skarb [spło dzo ną
z du cha no wą na tu rę] w na czy niach gli nia nych
[w ludz kich cia łach]” (2 Kor. 4:7). 

W 2 Kor. 4:16 on mó wi o tym skar bie, ja ko
we wnętrz nym czło wie ku, któ ry od na wia się
dzień po dniu oraz o ziem skim na czy niu, ja ko
ze wnętrz nym czło wie ku, któ ry ob umie ra. Tyl ko
ci, któ rzy by li spło dze ni z du cha świę te go, któ rzy
by li No wy mi Stwo rze nia mi, choć wciąż jesz cze
roz wi ja li się w ludz kich cia łach, w pro ce sie przy -
go to wa nia do na ro dze nia z du cha w zmar twych -
wsta niu, mie li za rów no ze wnętrz ne go jak i we -
wnętrz ne go czło wie ka.

Apo stoł Pa weł oma wia we wnętrz ne go czło -
wie ka z trzech punk tów wi dze nia: (1) ja ko przy -
odzia ne go w „ziem skie go miesz ka nia na miot”,
na tu ral ne ludz kie cia ło, w obec nym ży ciu (2 Kor.
5:1,2,4,6,8,9); (2) ja ko „ze wle cze ni”, „nadzy”, „wy -
cho dzą cy z cia ła”, „od da le ni od Pa na”, bę dą cy
w sta nie śmier ci, w ocze ki wa niu na zmar twych -
wsta nie (2 Kor. 5:3,4,6,8,9); (3) ja ko ma ją cy du -
cho we ży cie, „bu do wa nie ma my od Bo ga”, „do -
mem na szym, któ ry jest z nie ba… przy oble cze ni”,

„przy oble cze ni”, „iść na miesz ka nie do Pa na”,
w zmar twych wsta łym sta nie w nie bie (2 Kor. 5:1-
4,8). Je śli za cho wa my w umy śle te trzy punk ty
wi dze nia, jak rów nież zna cze nia wy ra żeń „we -
wnętrz ny czło wiek” i „ze wnętrz ny czło wiek”, to
za uwa ży my, że Apo stoł w ogó le tu taj nie mó wi
o umar łych, bę dą cych w sta nie świa do mo ści. 

W 2 Kor. 5:1 Apo stoł zwra ca się do Ko ścio ła,
No wych Stwo rzeń, któ rzy „w zmar twych wsta niu”
otrzy ma ją nie biań skie cia ła (1 Kor. 15:40). On za -
pew nia ich, że cho ciaż ich ziem ski dom, ma te rial -
ne cia ło, ich tym cza so we miesz ka nie się roz pad nie
(w grec kim – zo sta je zdję te i idzie w stan śmier ci),
jed nak że oni bę dą ocze ki wać na dom od Bo ga,
no wy dom, chwa leb ne nie biań skie cia ło, któ re sta -
nie się ich udzia łem w zmar twych wsta niu (Mat.
16:27; Łuk. 14:14; Ja na 14:3; 1 Kor. 15:51,52; Kol. 3:4;
1 Tes. 4:16,17; 2 Tym. 4:8; 1 Pio tra 5:4; 1 Ja na 3:2;
Obj. 22:12). 

Do tych chwa leb nych nie biań skich ciał tę sk nił
Ko ściół w cie le pod czas Wie ku Ewan ge lii (Rzym.
8:23; 2 Kor. 5:2). Stan śmier ci nie był tym, cze go oni
pra gnę li, po nie waż w śmier ci No we Stwo rze nie –
no we ser ce, umysł i wo la – by ło na gie i nie mia ło
du cho we go cia ła, by w nim miesz kać. Lecz kie dy
zo sta ną przy odzia ni w no we du cho we cia ło
w zmar twych wsta niu, No we Stwo rze nie nie bę -
dzie już dłu żej na gie.

Myśl 2 Kor. 5:3 jest bar dzo do brze przed sta wio -
na przez Dia glot ta: „I na pew no, bę dąc ob da rze ni,
nie oka że my się po zba wie ni.” Wer sja RSV od da je
to na stę pu ją co: „Tak, że przez wło że nie ich na sie -
bie, nie mo że my oka zać się nadzy.” „Stu dium
Słów No we go Te sta men tu Vin cen ta” po da je nam
od po wied nik: „Nie oka że my się nadzy, po nie waż
bę dzie my przy odzia ni.”

Cho ciaż pod czas by to wa nia w cie le w Wie ku
Ewan ge lii, No we Stwo rze nie, „we wnętrz ny czło -

ŻY CIE ŚMIERĆ

JA KU BA 4:14

KA ZNO DZIEI 9 :10CO PO ŚMIER CI?
IZA JA SZA 11:6-9

PY TA NIA BI BLIJ NE 
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wiek”, by ło ob cią żo ne, jed nak nie pra gnę ło ze wle -
czo ne go, na gie go sta nu – nie świa do me go, po zba -
wio ne go cia ła sta nu śmier ci – lecz przy odzia ne go
sta nu, kie dy śmier tel ność zo sta ła „po żar ta przez
ży wot”, w no wym do mu, „wiecz nym w nie bio -
sach” (2 Kor. 5:1,4; 1 Kor. 15:54). 

To Sam Bóg pra co wał nad prze kształ ca niem
cha rak te ru Swych No wych Stwo rzeń, nie zbęd -
nym do do sto so wa nia ich do nie biań skie go dzie -
dzic twa. On udzie lił im Du cha Świę te go, Swe go
świę te go uspo so bie nia, ja ko przed pła ty lub za sta -
wu, aby, je śli bę dą wier ni, otrzy ma li w zmar twych -
wsta niu swe no we du cho we cia ła (2 Kor. 5:5). Dla -
te go, za cho wu jąc ten cel swej wia ry w umy śle
i ma jąc świa do mość, że Bóg dzia łał w nich i przy -
go to wy wał do ich wiecz ne go do mu w nie bie
(w.1,2,5), No we Stwo rze nia w Chry stu sie Je zu sie
by ły pew ne i chęt ne (do słow nie bar dzo za do wo lo ne),
by w har mo nii z Bo skim za rzą dze niem, we wła ści -
wym cza sie wejść w stan śmier ci (być nie obec ni
w cie le – ja ko ich do mu czy miej scu miesz ka nia),
a po tem, w zmar twych wsta niu (gdy Je zus przy jął
ich do Sie bie – Ja na 14:3), by by li obec ni z Pa nem
(w.8; „iść na miesz ka nie do Pa na”).

Jak że ja sno 2 Kor. 4:16 – 5:10 in ter pre tu je się
sam, ja ko sto su ją cy się wy łącz nie do No wych
Stwo rzeń – tyl ko do tych, któ rzy przez Świę te go
Du cha Bo że go zo sta li spło dze ni do du cho we go
ży cia, do „po wo ła nia nie bie skie go uczest ni ków”
(Żyd. 3:1)! Ten frag ment w ogó le nie do ty czy ogó -
łu ludz ko ści. On nie mó wi ani sło wa o tym, że
ktoś jest świa do my w sta nie śmier ci. On nie uczy,
że bę dąc nie obec ny w cie le, ktoś jest wów czas
obec ny z Pa nem, choć nie któ rzy prze wrot nie sto -
su ją 2 Kor. 5:8 twier dząc, że wła śnie te go do wo dzi.
Prze ciw nie, ten wer set, jak i wszyst kie in ne wer se -
ty Bi blii mó wią ce na ten te mat, wy ka zu ją, że być
nie obec nym w cie le – znaj do wać się w sta nie
śmier ci, bez cia ła, ja ko „nadzy”, „ze wle cze ni” – to
zu peł nie co in ne go, niż być obec nym z Pa nem.
Dwa od dziel ne sta ny są tu taj wska za ne: (1) nie -
obec ność w cie le, i (2) obec ność z Pa nem. Pierw szy
stan roz po czy na się ze śmier cią tych, któ rzy by li
No wy mi Stwo rze nia mi; a dru gi wraz z obu dze -
niem ich w zmar twych wsta niu, w Dniu Są du,
pod czas dru giej obec no ści Je zu sa.

BS ‘60-61

OILE STWO RZE NIE ADA MA mia ło miej sce
przy koń cu szó ste go dnia, to jest wska za ne, że

stwo rze nie Mat ki Ewy zo sta ło do ko na ne nie dłu go
po tem, tak że przy koń cu szó ste go dnia (1 Moj.
1:26,27,31). Jak by nie pa trzeć na tę spra wę, pierw -
sza pa ra zo sta ła stwo rzo na tuż przed po cząt kiem
Siód me go Dnia, czy li Epo ki, któ rej za koń cze nie
jest nie da le kie. Mat ka Ewa by ła je dy nie czę ścią
Ada ma, od dzie lo ną od nie go w szcze gól nym ce lu
– w ce lu roz mna ża nia ludz ko ści. Pier wot nie Adam
po sia dał za rów no ce chy mę skie, jak i ko bie ce, któ -
re póź niej zo sta ły roz dzie lo ne po mię dzy nie go
i je go żo nę, kie dy zo sta ła wy ję ta z je go bo ku –
1 Moj że szo wa 2:21-23; 1 Ko ryn tian 11:8. 

Przez pe wien czas Adam był sam w Ede nie, nie
znaj du jąc w zwie rzę tach i pta kach od po wied nie -

go to wa rzy stwa dla sie bie. Mat ka Ewa by ła je go to -
wa rzysz ką, ko ścią z je go ko ści i cia łem z je go cia -
ła. Róż ni ca cha rak te ru i uspo so bie nia sprzy ja ła ich
wza jem nym kon tak tom, po nie waż każ de z nich
znaj do wa ło w swym to wa rzy szu upra gnio ne uzu -
peł nie nie. Ta pa ra by ła jed no ścią; żad ne z nich nie
by ło zu peł ne bez dru gie go. Adam na dal po sia dał
ko bie ce ce chy do sko na ło ści – w Mat ce Ewie. 

Adam był oj cem ludz ko ści, jed nak za wiódł
w udzie le niu jej ży cia. Je zus ma stać się dru gim oj -
cem, Dru gim Ada mem, przez któ re go bę dzie moż -
na osią gnąć ży cie wiecz ne – 1 Kor. 15:21. Ewa by -
ła wspól nicz ką z Ada mem w je go grze chu i nie po -
słu szeń stwie, któ re spro wa dzi ły ka rę. Tak i wy -
bra ny Ko ściół, Ob lu bie ni ca Chry stu sa, kie dy zo sta -
nie skom ple to wa ny, uwiel bio ny, bę dzie Współ -

Stworzenie Matki Ewy
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dzie dzi cem z Je zu sem w Je go Kró le stwie oraz Je -
go współ to wa rzy sza mi w „od ra dza niu” świa ta
ludz ko ści pod czas Je go Me sjań skie go pa no wa nia
– Rzy mian 8:17; Ma te usza 19:28. 

Jest tu taj jesz cze in na myśl: Je zus oświad czył,
że ci, któ rzy do stą pią zmar twych wsta nia, nie bę dą
się że nić ani wy cho dzić za mąż. Tak jak Adam
pier wot nie po sia dał wszyst kie ce chy cha rak te ru,
mę skie i ko bie ce, tak ludz kość, gdy zo sta nie w peł -
ni przy wró co na do ob ra zu i po do bień stwa Bo ga,
od zy ska do sko na łość in dy wi du al nie. Wów czas nie
bę dzie już róż nic płci. Zie mia bę dzie na peł nio -
na wy star cza ją cą licz bą lu dzi (Łuk. 20:35,36). 

Py ta nia do lek cji  9
1 Moj że szo wa 2:18-23

1. Kie dy zo sta ła stwo rzo na Ewa? Zo bacz 1 Moj.
1:27,31; Epi fa nicz ny Tom II, Stwo rze nie, s.29,
486,489.

2. Wy ja śnij bi blij ny opis stwo rze nia Ewy. 1 Moj.
2:21-23; Aka pit 1.

3. Czy Adam zna lazł od po wied nie to wa rzy stwo
w zwie rzę tach i pta kach Ede nu? Aka pit 2.

4. Czy Adam i Ewa mie li do kład nie te sa me ce chy
cha rak te ru? Aka pit 2. 

5. Czy Adam dał ludz ko ści do sko na łe ży cie? Dla -
cze go? Rzym. 5:12.

6. Kto ma być dru gim Ada mem? 1 Kor. 15:21,22;
Bo ski Plan Wie ków, s.129. Aka pit 3.

7. Czy Ewa by ła wspól nicz ką Ada ma w grze chu
i nie po słu szeń stwie, któ re spro wa dzi ły ka rę?
Aka pit 3.

8. Kto bę dzie współ to wa rzy szyć Dru gie mu Ada -
mo wi w od ra dza niu świa ta ludz ko ści? Aka pit 3.

9. Czy lu dzie bę dą się że nić „w wie kach, któ re
przyj dą”, po za koń cze niu Ty siąc le cia? Aka pit 4.

10. Czy Adam (za nim zo sta ła stwo rzo na Ewa) po -
sia dał wszyst kie ce chy cha rak te ru, mę skie i ko -
bie ce? Aka pit 4.

11. Kie dy ludz kość zo sta nie w peł ni przy wró co -
na do ob ra zu i po do bień stwa Bo że go, czy
osią gnie ona do sko na łość in dy wi du al nie?
Aka pit 4.

BS ‘08, 61

1 Moj. 1: 27-31;  2: 21-23

FOTODRAMA STWORZENIA
czyli historia biblijna w obrazach.

- 198 str. oprawa miękka, cena - 15 zł. 

S P I S  T R E Ś C IS P I S  T R E Ś C I

ROZDZIAŁ I
Istnienie Boga

RODZIAŁ II
Boskie przymioty istoty

ROZDZIAŁ III
Elementy składowe i wyższe pierwszoszędne
łaski charakteru Boga

ROZDZIAŁ IV
Niższe pierwszoszędne łaski charakteru Boga

ROZDZIAŁ V
Drugorzędne łaski charakteru Boga

ROZDZIAŁ VI
Trzeciorzędne łaski charakteru Boga

ROZDZIAŁ VII
Fałszywe poglądy niewiary o Bogu

ROZDZIAŁ VIII
Pogańskie fałszywe poglądy na temat BogaFormat A5 - 547 str. oprawa twarda cena - 20 zł.


