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CI Z LU DU PA NA, któ rzy w mło dym
wie ku od da li swo je ser ca Pa nu i po -

wie rzy li swą dro gę pod Je go prze wod nic -
two, ci wszy scy mo gą wy dać świa dec two
o zwie lo krot nio nych bło go sła wień stwach,
któ re sta ły się ich udzia łem, ja ko re zul tat
ta kie go dzia ła nia. Cie szy my się wi dząc
pew nych bar dzo mło dych lu dzi, któ rzy
obec nie po dej mu ją te go ro dza ju pierw sze
kro ki na dro dze ży cia. Do wszyst kich ta -
kich mło dych piel grzy mów mó wi my:
„Niech Bóg wam bło go sła wi! Roz po czę li -
ście wę drów kę ja ko mło dzi żoł nie rze krzy -
ża, a my pra gnie my, aby ście by li od wa -
żny mi i praw dzi wy mi żoł nie rza mi oraz
by ście pa mię ta li, że pierw szym obo wiąz -
kiem żoł nie rza jest po słu szeń stwo Wo dzo -
wi – Je zu so wi Chry stu so wi (Żyd. 2:10).
Zwra caj cie bacz ną uwa gę na Je go Sło wo –
Bi blię – i sta raj cie się zro zu mieć, cze go On
od was wy ma ga, a na stęp nie bądź cie sko -
rzy do po słu szeń stwa, nie za le żnie od te go,
czy je ste ście w sta nie zro zu mieć mą drość
wszyst kich Je go wska zó wek, czy nie”.

Wie le osób py ta, w ja kim wie ku dzie ci
mo gą od dać swo je ser ca Bo gu i zu peł nie
po świę cić się Je mu. Pi smo Świę te bar dzo
wy raź nie przed sta wia fakt, że one mo gą
i po win ny być po świę co ne Pa nu przez
swych ro dzi ców przed ich uro dze niem lub
na wet przed ich spło dze niem. Ten pre na -
tal ny wpływ mo że dać im umy sło we i du -
cho we dzie dzic two skła nia ją ce do po bo -
żno ści. Wraz z bu dze niem się in te li gen cji,
to uspo so bie nie po win no być roz wi ja ne
i roz bu dza ne w ży wą, ak tyw ną po bo -
żność, tak aby w mło dym wie ku mo gli
świa do mie po twier dzić to ro dzi ciel skie
przy mie rze przez zu peł ne po świę ce nie się
Bo gu. Po win no się ich za pra szać do te go
oraz pro wa dzić do do ko na nia te go kro ku,
kie dy ich in te lekt zro zu mie zna cze nie
przed sta wie nia sa mych sie bie Bo gu
(Rzym. 12:1). Jed na kże nie po win no się
bez u stan nie na kła niać ich do te go. 

W Pi śmie Świę tym ma my wie le god -
nych uwa gi przy kła dów po świę ce nia się
Pa nu do ko na nych w bar dzo mło dym wie -
ku. Na te mat Ja na Chrzci cie la jest po wie -
dzia ne, że je go ro dzi ce „by li obo je spra -
wie dli wi przed ob li czem Bo żym, cho dząc
we wszyst kich przy ka za niach i za rzą dze -
niach Pań skich bez za rzu tu”, a Jan był im
da ny w od po wie dzi na ich mo dli twę –
„Du chem Świę tym na peł nio ny bę dzie,
jesz cze w ło nie swej mat ki” (Łuk. 1:6,15,
44,66,80, KJV). W po dob ny spo sób Apo stoł
Pa weł był ob da rzo ny od uro dze nia (Gal.
1:15; Dz.Ap. 26:4,5) i oka zy wał gor li wość
wo bec Bo ga na dłu go przed swym na -
wró ce niem z ju da izmu na chrze ści jań -
stwo (Dz.Ap. 22:3,4). Po dob nie by ło z Ty -
mo te uszem (2 Tym. 1:5; 3:15), Sa mu elem
(1 Sam. 1:11,24-28; 2:11,18,19) i Mo jże szem
(2 Moj. 2:2). 

Ci, któ rzy w mło dym wie ku są po świę -
ce ni Bo gu uni ka ją wie lu si deł i licz nych
za gma twa nych sy tu acji ży cio wych, któ re
w póź niej szych la tach przy no szą wie lu lu -
dziom roz cza ro wa nia i kło po ty. Oni nie
mu szą zbie rać gorz kie go żni wa, któ re za -
wsze jest wy ni kiem sia nia „złe go ziar na”;
oni nie znaj du ją tak wie lu prze szkód
w swym uspo so bie niu, by wieść po bo żne
ży cie; a w póź niej szych la tach bę dą mieć
si łę cha rak te ru po wsta łą w wy ni ku cią głej
we wnętrz nej dys cy pli ny i sa mo kon tro li,
oraz wszyst kie bło go sła wio ne za le ty wy ni -
ka ją ce z po zna nia Bo ga i in struk cji Je go
Sło wa oraz pro wa dze nia przez Je go ła ska -
we opatrz no ści.

Ja kże mą dra jest ra da: „Pa mię taj
o Stwo rzy cie lu swo im w dniach mło do ści
two jej, – a złe dni nie na dej dą” (KJV)! Te
złe dni gorz kie go roz cza ro wa nia i roz pa -
czy ni gdy nie na dej dą dla tych, któ rzy
w mło do ści po wie rza ją swo je dro gi Pa nu
i ma ją na dzie ję, że On bę dzie kie ro wał ich
ście żka mi. Je go dro gi są mi ły mi dro ga mi,
a wszyst kie Je go ście żki są spo koj ne
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„Pamiętaj o Stworzycielu swoim teraz, w dniach młodości
twojej, zanim nastaną złe dni i nadejdą lata,

o których powiesz: Nie podobają mi się”. 
Kazn. Sal. 12:1 (NEB)



(Przyp. 3:17). Jed na kże one wca le nie są gład ki mi
ani ła twy mi ście żka mi, lecz za wsze są spo koj ne
i mi łe, po nie waż Ten, któ ry po wie dział: „Nie za -
nie cham cię ani cię opusz czę” (Żyd. 13:5; Ps.
118:6,7), jest za wsze obec ny, by po cie szać i bło go -
sła wić oraz spra wiać, by wszyst kie rze czy ra zem
współ dzia ła ły dla do bra tych, któ rzy mi łu ją Bo ga
– któ rzy są po wo ła ni zgod nie z Je go za mie rze -
niem (Rzym. 8:28). 

NA UC ZA NIE PRZEZ ZA SA DY I PRZY KŁAD

Ci z po świę co nych, któ rzy ma ją pod swo ją
opie ką dzie ci i mło dzież, ma ją wie le do zro bie nia
w za kre sie kształ to wa nia ich dro gi i w pro wa dze -
niu ich do Chry stu sa przez wpływ swe go wła sne -
go po świę co ne go ży cia oraz prze ka zy wa nie im ta -
kich in struk cji, ja kich mo gą im udzie lić przez ich
wła sną zna jo mość Praw dy oraz swe bo gat sze do -
świad cze nie i bar dziej doj rza ły osąd. Ta kie wy sił -
ki wo bec mło dych, od po wied nio ukie run ko wa ne,
nie pój dą na mar ne. 

Przez wasz przy kład i na ukę po zwól cie im do -
strzec, jak wy raź nie prze bie ga li nia po dzia łu po -
mię dzy po świę co ny mi wie rzą cy mi a świa tem; że
nie ist nie je ża den kom pro mis ze świa tem; że po dą -
ża nie za Chry stu sem ma być wy rze cze niem się
świa ta ze wszyst ki mi je go am bi cja mi, we so ło ścią,
przy jem no ścia mi i to wa rzy stwem. Po zwól cie im
do strzec pró żność świa to wych przy jem no ści oraz
wy ko rzy stuj cie spo sob no ści, by zwra cać ich uwa -
gę na roz cza ro wa nie i nie po kój tych, któ rzy po dą -
ża ją za złu dze nia mi oraz po kój i ra dość tych, któ -
rzy po rzu ci li świat, by na śla do wać Chry stu sa. Po -
moc ne oka że się też, gdy opo wie my in nym, jak ła -
ska wie Pan nas pro wa dzi i gdy po wie my im o ró -
żnych punk tach zwrot nych w na szym ży ciu, kie -
dy przy ja zny kij Do bre go Pa ste rza po wstrzy mał
nas od zbo cze nia na złą ście żkę; lub o tym, jak
po zbo cze niu z dro gi Je go mi ło sier dzie czu le zaj -
mo wa ło się na mi i pro wa dzi ło nas z po wro tem

do Je go owczar ni; jak On osła niał nas od zła, po -
cie szał w smut ku oraz za spo ka jał na sze stę sk nio -
ne du sze ra do ścia mi Swe go zba wie nia. 

Za nim umysł zo sta nie po chło nię ty fry wol no -
ścią te go świa ta, ła twiej szy jest do pro wa dze nia
przez mą dre i mi łu ją ce ser ca; i nikt nie po wi nien
tra cić tych cen nych spo sob no ści, któ re po kil ku la -
tach mo gą przy nieść bo ga ty plon ku chwa le Mi -
strza. Na szym ce lem nie jest re zy gno wa nie z więk -
szej pra cy, któ rą Bóg nam dał, a któ rą jest ucze nie
Je go Sło wa do ro słych, na rzecz mniej wa żnej pra -
cy in stru owa nia doj rze wa ją ce go po ko le nia; lecz
ra czej wska zy wa nie wie lu oso bom przy wi le jów,
któ rych w in nym ra zie mo gły by nie do strzec. Wie -
lu po świę co nych ro dzi ców ma te przy wi le je ka ż -
de go dnia, a wie lu in nych wcho dzi w kon tak ty
z mło dym po ko le niem, jed nak z po wo du błęd ne -
go mnie ma nia, że mło dzi te go nie zro zu mie ją, za -
po mi na ją o tym, że ich świa tło po win no na nich
świe cić. 

Wiel kim błę dem jest przy pusz cze nie, że mło -
dzi lu dzie naj pierw mu szą wziąć udział w wy ści -
gu du my, am bi cji, fry wol no ści i głu po ty te go świa -
ta, a na stęp nie być na wró co ny mi do Bo ga. Za da -
niem tych, któ rzy ma ją do czy nie nia z mło dy mi,
jest chro nie nie ich przed ta ki mi wpły wa mi, o ile to
jest mo żli we, oraz po ma ga nie im w sku pie niu ich
uczuć i na dziei w Bo gu, za nim usi dli ich świat. 

Zna my pew nych mło dych bra ci, któ rzy ko -
cha ją Je zu sa i nie wsty dzą się sta nąć w Je go obro -
nie wśród ró wie śni ków, któ rzy nie zna ją Pa na.
Oni są od wa żni i wier ni na wet wte dy, gdy są wy -
śmie wa ni i uwa ża ni za dzi wa ków przez swych
ko le gów, któ rym opo wia da ją do bre wie ści o Kró -
le stwie. Ra du je my się wi dząc nie któ rych mło dych
od wa żnie wy rze ka ją cych się świa ta z je go am bi -
cja mi i przy jem no ścia mi, któ rzy po świę ca ją swo -
je ży cie Pa nu.
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BI BLIJ NE po mo ce w na szych cza sach są tak
licz ne i do stęp ne, a sło wa ory gi nal ne go tek -

stu Pi sma Świę te go prze tłu ma czo ne ja ko pie kło
są tak ja sno wy ka za ne w tych po mo cach, że nie
ma po wo dów, by uczci wy ba dacz Bo skie go Sło -
wa nie do strze gał wy raź nie, co Bi blia uczy
na ten te mat. Nie po win ni śmy ob wi niać Bo ga
od po wie dzial no ścią za błęd ne my śli na te mat
przy szłe go są du, po nie waż Bóg nie jest au to -
rem grze chu, ciem no ści czy błę du w ja kiej kol -
wiek for mie. Wszyst kie Je go dzie ła są do sko na -
łe; On „jest zu peł nie spra wie dli wy”. Je go imie -
niem jest MI ŁOŚĆ. Sko ro tak jest, to On ni gdy
nie stwo rzył by żad nej isto ty, by ją tor tu ro wać.
Od po wie dzial ność za dok try nal ne błę dy nie
spo czy wa też wy łącz nie na ludz ko ści, któ ra
w od nie sie niu do te go błę du w dok try nie jest
bar dziej nie świa do ma niż roz myśl na, cho ciaż
wy da je się, że nie któ re jed nost ki wy ka zu ją tu
pew ną mia rę świa do mo ści.

Apo stoł Pa weł w 1 roz dzia le Li stu do Rzy -
mian oświad cza, że kie dy lu dzie po zna li Bo ga,
nie czci li Go ja ko Bo ga i nie pra gnę li za cho wać
w swych umy słach wie dzy o Nim, lecz sa mo -
wol nie ode szli od Nie go (Rzym. 1:18-28). Ten
sam Apo stoł w in nym miej scu za pew nia nas,
„że bóg świa ta te go”, „ksią żę świa ta te go”, sza -
tan, któ ry przez bez bo żną am bi cję utra cił swój
świę ty stan i stał się prze ciw ni kiem Bo ga, za śle -

pił umy sły ludz ko ści (2 Kor. 4:4; Ja na 12:31;
14:30). On jest wiel kim zwo dzi cie lem, o któ rym
Pan po wie dział: „on był mor der cą od po cząt ku
[od stwo rze nia czło wie ka] i w praw dzie nie zo -
stał, bo w nim praw dy nie ma; gdy mó wi kłam -
stwo, mó wi od sie bie, po nie waż jest kłam cą i oj -
cem kłam stwa” (Ja na 8:44, KJV). 

Po nad to w Księ dze Ob ja wie nia, mó wiąc
na te mat koń ca Wie ku Ewan ge lii i in au gu ra cji
na stęp ne go Wie ku, Mistrz oświad czył, że
w owym cza sie sza tan bę dzie zwią za ny przez
ty siąc lat, aby nie zwo dził wię cej na ro dów, aż
do koń ca ty sią ca lat, da jąc do zro zu mie nia, że
przed wspo mnia nym cza sem lu dzie w świe cie
by li zwo dze ni przez nie go. Sza tan za po cząt ko -
wał swo je kłam stwa bar dzo wcze śnie. Swo je
pierw sze wiel kie kłam stwo wy po wie dział
do mat ki Ewy przed wy pę dze niem z Ede nu
(1 Moj. 3:4,5; 2 Kor. 11:3). Kłam stwo, któ re wy -
po wie dział do mat ki Ewy, od tam te go cza su
upar cie roz po wszech nia, a mia no wi cie: „żad -
nym spo so bem śmier cią nie umrze cie” – Bóg
oszu kał was; nikt nie umie ra; to, co jest na zwa -
ne śmier cią, jest tyl ko po rzu ce niem śmier tel ne -
go cia ła, ni czym znisz czo ne go ubra nia; jest je dy -
nie przej ściem w in ną for mę ży cia, jest bar dziej
po żą da ną prze mia ną. Lecz Bi blia przez ca ły czas
za pew nia nas, że śmierć jest rze czy wi sto ścią, że
śmierć zna czy śmierć, a nie ży cie.

4  —  SZTANDAR BIBLIJNY

WWIEL KIE IEL KIE OOD STĘP STWO D STĘP STWO 
„Któ re go pa ru zja jest pod czas dzia ła nia sza ta na, ze wszel ką mo cą, zna ka mi i cu da mi kłam li -
wy mi... po nie waż mi ło ści praw dy nie przy ję li, aby mo gli być zba wie ni. Dla te go Bóg po śle im
sil ne złu dze nie, aby wie rzy li w kłam stwo; aby zo sta li po tę pie ni wszy scy, któ rzy nie uwie rzy -

li Praw dzie, lecz zna leź li upodo ba nie w nie spra wie dli wo ści” (2 Tes. 2:9-12, Dia glott). 

Niech do bre dzie ło po stę pu je w co raz głęb -
szym i szer szym za kre sie. Niech mło dzi ra du ją się
z per spek tyw dłu ższej wal ki i wiel kiej uży tecz no -
ści w Pań skiej słu żbie; niech bar dziej doj rza li od -
wa żnie i mą drze zno szą cię ża ry i go rą co dnia, wy -
ko nu jąc dziel ną słu żbę ja ko we te ra ni w ar mii Pa -
na; i niech star si wie kiem piel grzy mi, opie ra jąc się
na in nych słu gach Bo skiej Praw dy i cie sząc się
z ich nie złom no ści, sto ją ni czym prze wod nie świa -
tła dla in nych, aby przy koń cu swej dro gi mo gli
oświad czyć: „Bo jo wa łem w do brym bo ju, za cho -
wa łem wia rę”.

NIE BIAŃ SKA PRAW DA 

„Praw da, ja kże świę ty to skarb!
Po zna wać jej war tość na ucz nas Pa nie,
Na dzie ja pró żna i przy jem ność ni kła,

Co z in nych źró deł pły nie”.

Pieśń Rocz ne go Go dła: Pie śni Brza sku Ty siąc le cia, nr 238.

BS, ‘10, 2-3



ROZ WÓJ GRZE CHU 
Po mię dzy sło wa mi sza ta na a oświad cze niem

Bo ga wy stę pu je nie da ją ca się po go dzić sprzecz -
ność. Lecz Bóg po zwo lił czło wie ko wi w znacz -
nym stop niu na pój ście swą wła sną dro gą, tak jak
wy ra ża to Apo stoł Pa weł w cy to wa nym już Li -
ście do Rzy mian. Ludz kość nie chcia ła za cho -
wać Bo ga w swej świa do mo ści, za tem na pe wien
czas Bóg do pu ścił, aby
czy ni li wszyst kie ro dza je
de mo ra li zu ją cych rze czy
(Rzym. 1:28-32). Lecz cho -
ciaż Bóg do zwa la świa tu
na swo bo dę w od nie sie -
niu do ich wła snych pra -
gnień, jed nak ich nie za -
nie chał. Od po cząt ku Bóg
za mie rzył, że w słusz nym
cza sie, gdy lu dzie na uczą
się nie zbęd nych lek cji, zo -
sta ną uwol nie ni z grze chu
i śmier ci, „kto kol wiek pra -
gnie”. Na ra zie Bóg po -
zwa la im na do ko ny wa -
nie wła sne go wy bo ru, co
do te go, czy chcą zwra cać
uwa gę na głos su mie nia –
któ ry na dal do pew ne go
stop nia po zo sta je w czło -
wie ku, czy chcą słu chać
Je go in struk cji, na ty le
na ile by li w sta nie je po -
znać, czy też wy bio rą sło wa sza ta na i pod szep ty
do zła. Ogrom na więk szość po stę pu je za sza ta -
nem, prze ciw ni kiem Bo ga. 

Prze ciw nik roz po wszech nia swo je kłam stwa
i pod stę py, by sprze ci wiać się Bo gu i spra wie dli -
wo ści. Od po cząt ku od no sił tak du że suk ce sy, że
1656 lat od stwo rze nia pierw szych ro dzi ców
w Ede nie wie lu anio łów po pa dło w grzech i do -
łą czy ło do sza ta na w de mo ra li zo wa niu ludz ko -
ści (1 Moj. 6:1-5). Osta tecz nie świat stał się tak
głę bo ko ze psu ty, że Bóg znisz czył ca łą ludz kość
na zie mi, włą cza jąc bez praw nych po tom ków
upa dłych anio łów, i od no wa roz po czął roz mna -
ża nie ludz kiej ra sy z No ego i je go ro dzi ny, któ -
rzy po zo sta li nie zep su ci, „do sko na li w swo im
ro dza ju” (1 Moj. 6:1-22). 

ZŁE DZIE ŁO SZA TA NA 

Lecz wkrót ce sza tan po now nie roz po czął swo je
złe dzie ło, tak że za dni Abra ha ma, za le d wie kil -
ka wie ków póź niej, ca ły świat po now nie zo stał

ska żo ny przez bał wo chwal stwo i grzech. Złe
du chy – upa dli anio ło wie, po po to pie zo sta li
przez Bo ga ogra ni cze ni. Po zba wie ni mo cy ma -
te ria li zo wa nia się, kon ty nu owa li swo je oszu -
stwa wy ko rzy stu jąc lu dzi ja ko me dia, fak tycz nie
opa no wu jąc ich umy sły i cia ła, i uży wa jąc ich jak
swych wła snych. To wszyst ko zo sta ło do ko na ne
przez sza ta na i in nych upa dłych anio łów, dla

któ rych on stał się księ -
ciem (Efez. 2:2; 6:12). Oni
chcie li, by lu dzie wie rzy -
li, że ci, któ rzy we szli
w stan śmier ci, nie by li
mar twi – że oni nie prze -
sta li ist nieć – lecz by li bar -
dziej ży wi niż przed tem.
Bie żą ce pro gra my te le wi -
zyj ne, ta kie jak Szep czą cy
duch; Me dium i Zim -
na Spra wa, przed sta wia ją
umar łych ja ko ży wych
(Kazn. 9:5,10). 

To gi gan tycz ne
oszu stwo bar dzo utrud -
nia ludz ko ści do strze że -
nie Praw dy i rze czy wi -
stych fak tów w tej spra -
wie. Przez ca ły czas,
w naj peł niej szym za kre -
sie Bóg jest Pa nem sy tu -
acji, lecz On do zwa la sza -
ta no wi i je go le gio nom

na pa no wa nie nad zbun to wa ną ludz ko ścią, aby
osta tecz nie na uczyć pew nych lek cji, za rów no
lu dzi jak i anio łów. 

427 lat po wiel kim po to pie (w 2472 ro ku
p.n.e.) Bóg po wo łał Abra ha ma i po wy pró bo -
wa niu je go lo jal no ści i po słu szeń stwa uczy nił
z nim przy mie rze, ja ko na gro dę za wier ność,
z któ re go wy ni ka, że w je go Po tom stwie wszyst -
kie ro dzi ny zie mi bę dą osta tecz nie bło go sła wio -
ne. W od po wied nim cza sie po tom ko wie Ja ku ba,
wnu ka Abra ha ma, zo sta li wy bra ni, by być szcze -
gól nym lu dem Bo ga, na wa run kach Przy mie -
rza Za ko nu. Oni zo sta li uży ci, by zo bra zo wać,
w po sta ci ty pów, wiel ki Bo ski Plan zba wie nia ca -
łej ludz ko ści. Oni mie li być lu dem odłą czo nym
od in nych na ro dów zie mi. 

Cho ciaż Bóg za warł szcze gól ne przy mie rze
z na ro dem Izra ela, a oni obie ca li zu peł ne po słu -
szeń stwo Je go Pra wu, nie za sto so wa li się
do spra wie dli wych Bo skich praw i po dob nie jak
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„Wygnał wiele dyjabłów“
Marek 1:32-34



in ne na ro dy wo kół nich sta li się bał wo chwal ca -
mi i uda wa li się do czar no księ żni ków, wró żek
i ne kro man tów, me diów upa dłych anio łów. To
sta ło się tak wy raź ne, że Bóg na ka zał, iż ten, kto
sta nie się ta kim me dium, zo sta nie ska za ny
na śmierć. Oni zgo dzi li się być lu dem Bo ga, a On
ostrzegł ich, aby mie li się na bacz no ści przed ty -
mi zły mi du cha mi. 

Pod czas po by tu na sze go Pa na na zie mi te
upa dłe du chy w tak du żym stop niu od dzia ły -
wa ły na Izra el, że wie le z Je go cu dów by ło do ko -
ny wa nych w ce lu ule cze nia i uwol nie nia lu dzi
nę ka nych przez dia bła, opę ta nych przez jed ne -
go lub wię cej z tych złych du chów i uwa ża nych
za psy chicz nie cho rych. Izra el w znacz nym stop -
niu znaj do wał się pod wpły wem fał szy wych
po gań skich dok tryn, co szcze gól nie od no si ło się
do pew nych stron nictw spra wu ją cych wła dzę.
Sa du ce usze by li nie wie rzą cy mi, ma te ria li sta mi,
zu peł nie za prze cza ją cy mi zmar twych wsta niu
umar łych i nie wie -
rzy li ani w ist nie nie
anio łów, ani du chów.
Scho rze nia umy sło we
i umy sło wy za męt
wśród lu dzi wy da wa -
ły się bar dziej roz po -
wszech nio ne, o wie le
bar dziej, niż cho ro by
cia ła. W cza sach na -
sze go Pa na grec ka fi -
lo zo fia, a szcze gól nie
dok try na o nie śmier -
tel no ści du szy, zy ska -
ła wy so ką po zy cję. Ja -
ko re zul tat te go, wiel -
kie kłam stwo sza ta na,
„z pew no ścią nie
umrze cie” mia ło po -
wo dze nie. Po dob nie
jak wszyst kie po gań -
skie na ro dy, Gre cja
mia ła wie lu bo gów,
wie le bóstw; a Gre cy
by li czci cie la mi de mo nów, upa dłych anio łów
(5 Moj. 32:16,17; Psalm 106:34-38; 1 Kor.
10:19,20).

PO WO ŁA NIE PRZE CHO DZI DO PO GAN 

Z po wo du ogól no świa to we go zna cze nia ję -
zy ka grec kie go, grec ka fi lo zo fia, „fał szy wie na -
zwa na wie dzą”, po wszech nie za ko rze ni ła się
w umy słach my ślą cych lu dzi (1 Tym. 6:20, KJV).

By ło to w znacz nej mie rze praw dą na wet w Pa -
le sty nie. Tyl ko Izra elo wi Bóg dał Swo je Pra wo
i po słał pro roc twa. To do nich po wie dział: „Tyl -
ko was sa mych po zna łem ze wszyst kich ro dza -
jów zie mi” (Amo sa 3:2). Kie dy przy szedł Je zus,
po wie dział: „Gdy by ście przy ję li świa dec two Ja -
na, by li by ście go to wi stać się Mo imi ucznia mi”.
Wie lu Ży dów za cho wy wa ło je dy nie for my po -
bo żno ści. Oni my śle li, że Bóg zba wi ich przez
Pra wo Za ko nu. Wprost prze ciw nie, Je zus po -
wie dział im, że nie po win ni się cheł pić, iż mie li
Abra ha ma za oj ca, po nie waż Bóg mógł na wet
z ka mie ni wo kół nich wzbu dzić dzie ci Abra ha -
mo wi. Pan Je zus za pew nił ich, że Bóg znaj dzie
god ne Po tom stwo Abra ha ma.

Dzie łem Je zu sa pod czas Je go słu żby by ło za -
po cząt ko wa nie te go no we go Po tom stwa. Sam
Je zus był je go Gło wą. Szcze gól nym dzie łem ca -
łe go Wie ku Ewan ge lii by ło po wo ła nie i przy go -
to wa nie te go Du cho we go Po tom stwa Abra ha -

ma, któ rym jest Ko -
ściół. Obiet ni ca by ła
naj pierw dla Ży dów,
lecz po nie waż oni nie
do wie dli swej god no -
ści ja ko na ród, Bóg,
po ze bra niu wier nych
„ostat ków” (Rzym.
11:5) z Izra ela, zwró -
cił się do po gan, aby
wy brać z nich wy star -
cza ją cą licz bę
do skom ple to wa nia
z gó ry po sta no wio -
nych 144 000, by two -
rzy ły Po tom stwo, Ko -
ściół Chry stu sa, człon -
ków Je go Cia ła (Obj.
14:1). Po do koń cze niu
te go dzie ła, Chry stus,
któ ry jest obec ny
na świe cie w Swym
dru gim przyj ściu, po -
now nie na wie dzi na -

tu ral ne po tom stwo Abra ha ma, w ce lu ich oświe -
ce nia i bło go sła wie nia nie do nie biań skie go Kró -
le stwa, lecz ja ko lu dzi na zie mi. Lecz to bło go sła -
wień stwo na dej dzie dla nich przez Du cho we
Po tom stwo Abra ha ma, wier ne Po tom stwo.

Nasz Pan w przy po wie ści o psze ni cy i ką ko -
lu wy ka zu je, że po dob nie bę dzie z ty mi, któ rzy
no mi nal nie bę dą two rzyć Du cho we Po tom stwo,
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„Kąkol pomiędzy pszenicą“
Mat. 13: 24-30



lecz wier ne „ostat ki”, któ re oka żą się god ne, zo -
sta ną wy wy ższo ne do pa no wa nia z Chry stu -
sem; oraz że po zo sta li, któ rych w na tu ral nym
po tom stwie by ła więk szość, stra ci li tę szcze gól -
ną ła skę. Sło wa Apo sto ła Paw ła do wo dzą, że
praw dą jest, iż „wszy scy, któ rzy chcą po bo żnie
żyć w Chry stu sie Je zu sie, prze śla do wa ni bę dą”. 

SZA TAN ZA SIAŁ KĄ KOL 

W tej przy po wie ści Pan Je zus wska zał, jak
po za śnię ciu Apo sto łów w śmier ci, przy szedł
wiel ki prze ciw nik, sza tan, i za siał na sie nie „ką -
ko lu” na Bo skim psze nicz nym po lu, w Ko ście le.
To na sie nie wy kieł ko wa ło i zro dzi ło „ką kol”,
imi ta cję „psze ni cy” (fik cyj nych chrze ści jan), któ -
ra sto wa rzy szy ła się z praw dzi wym Ko ścio łem
i uzna wa ła się za wy bra nych. Oni uwa ża li się
za praw dzi wą „psze ni cę”. W przy po wie ści jest
po wie dzia ne, że słu dzy przy szli do Pa na i spy -
ta li Go, czy mo gą wy rwać ką kol spo mię dzy
psze ni cy. Lecz Pan od po wie dział, że nie po win -
ni wów czas te go ro bić, że by
pod czas usu wa nia ką ko lu nie
wy rwa li ta kże psze ni cy. On za -
le cił, by po zwo li li im ra zem ro -
snąć do cza su „Żni wa”, kie dy
On znów bę dzie obec ny i po wie
żeń com: „Zbierz cie ra zem naj -
pierw ką kol i zwią żcie go w sno -
py do spa le nia; lecz psze ni cę
zgro madź cie do Mo je go spi chle -
rza” (Mat. 13:27-30, KJV). Przez
ca ły czas po le by ło rze czy wi ście
po lem psze nicz nym; ką kol nie
miał pra wa się tam zna leźć. 

To wska zy wa ło na dzie ło
roz dzie le nia, któ re mia ło na stą -
pić przy koń cu Wie ku Ewan ge -
lii, w cza sie na zwa nym przez na -
sze go Pa na „Żni wem”. Jak Je zus
po wie dział, „po le” w przy po -
wie ści re pre zen to wa ło świat,
ma sy ludz ko ści. Tym złym ziar -
nem za sia nym przez sza ta -
na na psze nicz nym po lu,
w znacz nej mie rze by ły po gań skie fi lo zo fie.
Przed tym cza sem, gdy na roz wi ja ją cy się Ko -
ściół spa da ły prze śla do wa nia rzym skich ce sa -
rzy – Ne ro na, a póź niej Dio kle cja na, by ła to
wier na gro ma da uczniów, któ rzy moc no trzy -
ma li się Praw dy i by li lo jal ni wo bec Chry stu sa;
oni zno si li wiel kie trud no ści, wie lu z nich aż
do mę czeń skiej śmier ci.

Lecz po tem na de szło po wo dze nie i wol ność
od prze śla do wań, a to do pro wa dzi ło wie lu
do upad ku. Ko ściół przy cią gał uwa gę grec kich
fi lo zo fów. Oni mó wi li: „Wy chrze ści ja nie, uczy -
cie wie lu do brych rze czy. Wasz na uczy ciel, Je -
zus, był wiel kim czło wie kiem, wiel kim fi lo zo -
fem. Lecz my ta kże ma my wiel kich fi lo zo fów
i na uczy cie li. My chcie li by śmy przy łą czyć się
do was, lecz aby to uczy nić, wszy scy mu si my
mieć sze ro kie ho ry zon ty my ślo we; nikt z nas
nie mo że być ogra ni czo ny. Ka żdy z nas po wi -
nien umieć do strze gać wiel kie praw dy dru gich.
So kra tes (469-399 p.n.e.), Pla ton (427-347 p.n.e.)
i in ni by li wiel ki mi na uczy cie la mi uczą cy mi
o przy szłym ży ciu, na dłu go przed na ro dze niem
się Je zu sa. 

Za tem chrze ści ja nie są dzi li, że bar dzo do -
brze się sta nie, je śli wszy scy po ga nie bę dą mo -
gli się po łą czyć w jed nej re li gii. Tym spo so bem
więk szość za czę ła stop nio wo wcho dzić w kon -

takt z po gań ski mi fi lo zo fa mi
i bra tać się z ni mi. Wie lu wy -
znaw ców po gań stwa sta ło się
chrze ści ja na mi, bę dąc prze ko na -
ni póź niej przez lu dzi z bar dziej
pół noc nych ple mion Eu ro py,
a wszy scy oni łą czy li po gań skie
fi lo zo fie i teo rie z chrze ści jań -
stwem. 

PO WSTA NIE PA PIE STWA 

Tru ją cy na pój zo stał przy go to -
wa ny oraz do la ny do „zło te go
kie li cha” Praw dy i po da ny świa -
tu przez od stęp czą „nie wia stę”,
rze ko my Ko ściół Bo ga. „Upi li się
wi nem wsze te czeń stwa jej oby -
wa te le zie mi” (Jer. 51:6-13; Obj.
17:1-5,15). W mia rę jak roz sze -
rzał się błąd, a duch am bi cji
stop nio wo wy pie rał du cha po -
ko ry i lo jal no ści wo bec Bo ga,
nio sąc ze so bą pra gnie nie uni -
ka nia cier pień i po wa ża nia
przez lu dzi, Ko ściół, w wa run -

kach sprzy ja ją cych do roz wo ju, zor ga ni zo wał
się ja ko hie rar chia pod prze wod nic twem bi sku -
pów. Bi skup Rzy mu zo stał ogło szo ny ja ko pa -
pież i ro ścił so bie pra wo re pre zen to wa nia na sze -
go Pa na Je zu sa wo bec Ko ścio ła i świa ta. Pa pież
za siadł na tro nie chwa ły i stał się au to kra tą we
wła dzy, pod da jąc swe mu pa no wa niu kró lów
i rzą dząc za rów no ja ko du cho wy oraz świec ki
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„Mając kubek złoty
w ręce swej“

Obj. 17:4



wład ca. Po gań ska dok try na o nie śmier tel no ści
du szy oraz tor tu ry dla złych po śmier ci sta ły się
pod sta wą dok try ny o wiecz nych mę kach. To
da ło po czą tek po glą do wi, że he re ty cy bę dą cier -
pieć wiecz ne mę ki po śmier ci. Czy ściec zo stał
za re zer wo wa ny dla do brych ka to li ków.

Te idee i teo rie zo sta ły przed sta wio ne przez
Dan te go w je go wiel kim epic kim dzie le pt. „Bo -
ska Ko me dia”. We dług je go pre zen ta cji nad bra -
ma mi pie kła wid niał na pis in for mu ją cy, że by
wszy scy, któ rzy tam wchodzą, po rzu ci li wszel -
ką na dzie ję. By ło to miej sce dla tych, któ rzy mie -
li cier pieć wiecz ne mę ki. To obej mo wa ło wszyst -
kich he re ty ków, ża den do bry ka to lik nie miał
wejść do te go miej sca. Czy ściec był in nym nie -
bi blij nym miej scem, w któ rym by ły wy mie rza ne
ka ry za ró żne grze chy.
W re zul ta cie te go dzie ło
błę du po stę po wa ło, a w Ko -
ście le roz mna żał się „ką -
kol”. Lu dziom gro żo no
wiecz ny mi mę ka mi, je śli
nie bę dą cho dzić do ko -
ścio ła i po pie rać hie rar chii;
a im zmar łym dzie ciom
od ma wia no zba wie nia. 

Pa pie stwo twier dzi ło,
że ty siąc lat pa no wa nia
Chry stu sa, Ty siąc le cie, obie -
ca ne w Pi śmie Świę tym
po dru gim przyj ściu Chry -
stu sa, roz po czę ło się w ro -
ku 799, za rzą dów pa pie ża
Le ona III, któ ry twier dził,
że jest przed sta wi cie lem
Chry stu sa, Je go na miest ni -
kiem, by roz po cząć pa no -
wa nie Chry stu sa za miast
Nie go. W tym sa mym ro ku „kra je pa pie skie” zo -
sta ły od da ne Ko ścio ło wi przez ce sa rza Ka ro la
Wiel kie go. Uwa ża się, że „Ty siąc le cie” pa pie -
stwa za koń czy ło się w ro ku 1799, kie dy Na po le -
on skon fi sko wał te ry to ria przy zna ne Ko ścio ło wi
i za brał pa pie ża Piu sa VI ja ko nie wol ni ka
do Fran cji, gdzie zmarł. Wol ność od prze śla do -
wań pa pie stwa, któ ra wów czas na sta ła, oraz
dru ko wa nie i roz po wszech nia nie Bi blii w ję zy -
kach na ro do wych, zo sta ło okre ślo ne przez pa -
pie skich przy wód ców ja ko „ma ły okres” prze po -
wie dzia ny w Księ dze Ob ja wie nia po ty siąc let -
nim pa no wa niu Chry stu sa na zie mi. Pa pi ści
mie li na dzie ję, że wkrót ce od zy ska ją po przed nią

wła dzę i pre stiż, a po tem naj wy ższe pa no wa nie
i że ich wła dza bę dzie wów czas wiecz na. 

To ty siąc le cie pa pie stwa jest zna ne w hi sto -
rii ja ko „ciem ne wie ki”. W tym okre sie wie le
błęd nych dok tryn i prak tyk zo sta ło wpro wa -
dzo nych i wy mu szo nych przez pa pie stwo
na na ro dach Eu ro py i in nych kra jach. Oni wy -
zna wa li teo rię, że mu szą pod bić świat. Usi ło wa -
li do ko nać te go si łą, przez kru cja ty i pod czas in -
kwi zy cji, co do pro wa dzi ło do wiel kich prze śla -
do wań. Pod czas tych ciem nych wie ków, za od -
mo wę pod da nia się pod wła dzę od stęp cze go
ko ścio ła, pod przy wódz twem pa pie ży, bi sku -
pów i ka pła nów, mi lio ny lu dzi tor tu ro wa no,
wy pę dza no i mor do wa no na ró żne spo so by. Za -
trud nia no agen tów i szpie gów do aresz to wa nia

i ka ra nia wszyst kich, któ -
rzy wy ra ża li po glą dy prze -
ciw ne pa pie skiej hie rar chii
lub nie kła nia li się w słu -
żal czym pod dań stwie jej
wła dzy. 

Skut kiem te go na ro dy Eu -
ro py by ły spo ga ni zo wa ne,
po grą żo ne w błę dzie,
prze są dach i czci dla lu dzi,
któ rzy fał szy wie twier dzi -
li, że są upo wa żnio ny mi
przed sta wi cie la mi Bo ga
na zie mi. Tak, ci pseu do -
-apo sto ło wie Bo ga, jak
oświad cza pro roc two Da -
nie la 7:25, my śle li, że „od -
mie nia ją cza sy i pra wa”.
Oni są dzi li, że ma ją upo -
wa żnie nie, by zmie niać
Bo skie pra wa, gdy wy da -
wa ło im się to słusz ne i ko -

rzyst ne dla nich sa mych. My śle li, że zmie nią
czas pa no wa nia Chry stu sa, jak już wy ka za li -
śmy. Oni usta no wi li ta kże obrzy dli wość mszy,
przez któ rą zo sta ła od su nię ta „usta wicz na [raz
za wszyst kich] ofia ra” Chry stu sa, twier dząc, że
w mszy Chry stus jest ofia ro wa ny wciąż na no -
wo, w bez kr wa wy spo sób (Dan. 8:11). Oni od -
rzu ci li bi blij ną na ukę mó wią cą, że jed na ofia ra
Je zu sa Chry stu sa by ła wy star cza ją ca do skre śle -
nia grze chu Ada mo we go (Wy kła dy Pi sma Świę -
te go, P 2, rozdz. 9).

Nie oska rża my przy wód ców re li gij nych
ciem nych wie ków, że wszyst kie te rze czy czy ni -
li świa do mie. Wie rzy my, że wie lu z nich zo sta ło
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zwie dzio nych przez prze ciw ni ka, iż czy niąc tak
wy ko nu ją wo lę Bo żą. Te błę dy stop nio wo
utwier dza ły się w Ko ście le. Przy wód cy re li gij ni
w znacz nej mie rze by li zdez o rien to wa ni. Tyl ko
Bóg mo że są dzić prze wi nie nia ka żde go z nich.
Stop nio wo to spo ga ni zo wa ne chrze ści jań stwo,
bar dziej okrut ne i nie po ha mo wa ne w pro pa go -
wa niu i wpro wa dza niu w czyn swych na uk niż
sa mo po gań stwo, zo sta ło przy ję te przez na ro dy
Eu ro py, któ re sta ły się i na dal są zna ne ja ko
„chrze ści jań stwo” – Kró le stwo Chry stu sa. Wspa -
nia ła bi blij na dok try na o zmar twych wsta niu
w du żej mie rze zo sta ła rów nież ze pchnię ta
w cień, bo cóż za po ży tek ze zmar twych wsta nia
umar łych ma nie śmier tel na du sza, któ ra nie mo -
że umrzeć? Pla toń ska dok try na o nie śmier tel no -
ści czło wie ka by ła przy jem niej sza dla cia ła niż
praw dzi wa na uka o śmier ci. Myśl o śmier ci, ja ko
wro gu czło wie ka, ja ko klą twie, któ rą Bóg wy dał
na Ada ma, nie by ła przy jem na (1 Moj. 2:17). 

„MA ŁA PO MOC” RE FOR MA CJI 

Dzie ło re form, któ re po mi mo gwał tow nej
opo zy cji stop nio wo roz wi ja ło się w XVI wie ku aż
do cza su, gdy zo -
sta ło na zwa ne
Wiel ką Re for ma -
cją, przy nio sło
pew ną ulgę dla
prze śla do wa nych,
tro pio nych, nę ka -
nych świę tych Bo -
ga – dla Je go
praw dzi we go Ko -
ścio ła. Na wet
pod czas naj -
mrocz niej szych
lat ciem nych wie -
ków by ła garst ka
świę tych, któ ra ni -
gdy nie kła nia ła
się Ba alo wi. Oni
swą wła sną krwią
przy pie czę to wa li
de kla ra cję swej
wia ry w pod sta -
wo we dok try ny
Pi sma Świę te go.
Jed nak w od po -
wied nim cza sie
ich na uki do ko na -
ły do sta tecz ne go
po stę pu, by spo -

wo do wać Re for ma cję, przez któ rą świę ci „otrzy -
ma li nie wiel ką po moc”. Lecz ich przy wód cy zo -
sta li wów czas zwy cię że ni przez „po chleb stwa”,
a ta kże w du żym stop niu ule gli pra gnie niu zdo -
by cia wła dzy i wpły wu wśród na ro dów (Wy kła -
dy Pi sma Świę te go, P 3, s.34-39 i 108-113).

PY TA NIE I OD PO WIEDŹ 

Nie któ rzy py ta ją, dla cze go Bóg do pu ścił na te
prze ra ża ją ce wa run ki? Dla cze go po zwo lił, by Je -
go psze nicz ne po le zo sta ło opa no wa ne przez ką -
kol? Nasz Pan wie dział, że w póź niej szym cza sie
roz wi ną się ta kie wa run ki, co jest wy ka za ne w Je -
go przy po wie ści o psze ni cy i ką ko lu. Bo skim ce -
lem by ło do pusz cze nie te go do świad cze nia ja ko
wiel kiej lek cji dla Ko ścio ła, dla anio łów i osta -
tecz nie dla ca łe go świa ta. Te błę dy wpro wa dzi -
ły bez bo żną am bi cję i grzech do lu du Bo że go. To
spo wo do wa ło roz wój i roz dzie le nie w du chu
praw dzi wych świę tych Bo ga od wiel kich mas
ką ko lu. Za rów no psze ni ca jak i ką kol mia ły ro -
snąć ra zem w ba bi loń skich sys te mach aż do cza -
su Żni wa. Wów czas na stą pi ło cał ko wi te roz dzie -
le nie obu klas – praw dzi wych od fał szy wych

chrze ści jan. 

Za tem mo -
że my do strzec, że
te błę dy i złe prak -
ty ki nie po cho dzą
od Bo ga i nie są
na ucza ne w Je go
Sło wie. Nasz
Mistrz ostrze gał:
„Kró le stwo Bo że
gwałt cier pi,
a gwał tow ni cy je
po ry wa ją”. Lecz
ogrom na więk -
szość wy zna nio -
wych chrze ści jan
na dal jest w du żej
mie rze za śle pio -
na przez dym
ciem nych wie -
ków, któ ry od tak
dłu gie go cza su
wci ska im się
do oczu. Prze moc
wo bec lu du Bo że -
go w obec nym
cza sie nie zda rza
się czę sto, po nie -
waż jest ogra ni -

A gdy pro mien ny wi dok Two jej mo cy
Lśnią ce przed na mi świa ty nio są,
Ziem ski ma je stat, owo ce i kwia ty
Po chwa łę Twej szczo dro ści nu cą.

Lecz nie tyl ko świa ty bla sku peł ne
I zie mia wznio słe za mia ry Twe ujaw nia;

Bo gdy oczy na sze uj rzą Two je Sło wo
Czy ta my Two je imię w wer sach naj wznio ślej szych.

Sze ro kie jak Twój stwo rze nia plan,
Osa dzo ne w głę bi mą dro ści po tę żnej ska ły;

Bieg Wie ków jest je go za się giem
Ono jest dla wszyst kich Twych dzie ci.

Twe Sło wo po trze by lu dzi za spo ka ja
I z bło ta grze chu ich pod no si; 

Na dro gę ży cia ich wpro wa dza
I wska zu je jak nią po dą żać.



10  —  SZTANDAR BIBLIJNY

cza na przez spra wie dli we pra wa i spo łecz ne na -
stro je, cho ciaż w nie któ rych lu dziach na dal eg zy -
stu je ten sam prze śla dow czy duch, lecz nie ma ją
ta kiej wła dzy jak przed tem. Wciąż są gło szo ne te
sa me nie bi blij ne dok try ny, do pew ne go stop nia
zmo dy fi ko wa ne, by pa so wa ły do wy gła dzo nych
po glą dów na szych cza sów, na to miast praw dzi we
bi blij ne dok try ny o zmar twych wsta niu umar łych
i re sty tu cji zo sta ły za gu bio ne. 

Du chow ni na szych dni, choć cza sem czy ta -
ją bi blij ne wer se ty trak tu ją ce o zmar twych wsta -
niu, od ra zu po da ją in ter pre ta cję cał ko wi cie ró -
żną od przed sta wio nej w Pi śmie Świę tym. Nie -
któ rzy na dal gło szą, że ma być osta tecz ne zmar -
twych wsta nie cia ła w ce lu po łą cze nia go z du -
chem – dok try na, któ rej Bi blia w ogó le nie uczy
i któ ra jest non sen sem, zwa żyw szy na ich wła -
sną teo rię nie śmier tel no ści du szy, któ ra, jak mó -
wią, ze śmier cią jest prze no szo na do swe go
wiecz ne go miesz ka nia. Bi blia uczy, że umar li są
mar twi i że ma na stą pić zmar twych wsta nie du -
szy, isto ty, oso by z umar łych. Nasz Od ku pi ciel
umarł, aby od ku pić ludz kość, któ ra umar ła
w Ada mie, i zo stał wzbu dzo ny z umar łych trze -
cie go dnia przez Oj ca. Je śli cia ło jest „po rzu ca ne”
w śmier ci, aby duch mógł zo stać uwol nio ny
od je go ogra ni czeń, dla cze go duch mu siał by
do nie go po wró cić w ja kiejś od le głej przy szło ści?
I ja ką wiecz ną de gra da cją dla du cho wej isto ty
by ło by, gdy by uwol nio na z pier wot ne go ludz -
kie go cia ła, po la tach lub wie kach mia ła do nie -
go po wró cić! Non sens!

Obec ne sys te my ko ściel ne są na wskroś ska -
żo ne wszel ki mi ro dza ja mi po gań skich dok tryn
i błęd nych prak tyk – grec ką i rzym ską fi lo zo fią,
pan te izmem, bud dy zmem, ra cjo na li zmem, spi -
ry ty zmem itp. (od sy ła my do ksią żki „Bóg”).
Dok try ny o nie śmier tel no ści du szy, trój cy Bo -
gów w jed nym, mę kach po śmier ci, re in kar na cji
du szy po śmier ci, kon tak to wa nia się ży wych
z umar ły mi – one wszyst kie zo sta ły za po ży czo -
ne z po gań stwa i są czy sto po gań skiej na tu ry.
Mo le sto wa nie dzie ci, ho mo sek su alizm i po -
wszech na de gra da cja cech mo ral nych i umy sło -
wych jest wszę dzie wi docz na. Dzi siej sze sys te -
my ko ściel ne na praw dę sta ły się Ba bi lo nem, za -
mie sza niem! W cza sie Żni wa te go wie ku Bóg
wzy wa Swój lud do ich opusz cze nia. On „wy -
pluł” te re li gij ne sys te my ze Swo ich ust (Księ ga
Ob ja wie nia 3:14-20; 17:1-5; 18:1-24; 19:1-8).

Kie dyś dzi wi li śmy się, dla cze go wo lą Bo ga
by ło do zwo le nie na ta ki stan rze czy. Lecz

w świe tle, któ re obec nie przy świe ca wie rzy my,
że ja sno ro zu mie my po wód. Bóg wie dział to, co
my obec nie ro zu mie my, mia no wi cie, że gdy by -
śmy ni gdy nie po zna li na tu ry i skut ków grze chu
i nie zna li by śmy zgub nych re zul ta tów tych
strasz nych dok tryn, ni gdy nie do ce ni li by śmy
Praw dy. Ci, któ rzy obec nie są pod wpły wem
grze chu i są skrę po wa ni nim i je go skut ka mi,
w Kró le stwie zda dzą so bie spra wę z ko rzy ści
pły ną cych z do świad cze nia ze złem.

Ja kiej wspa nia łej ulgi do zna li śmy w na szych
umy słach i ser cach, kie dy wy do sta li śmy się z tej
okrop nej ciem no ści do chwa leb ne go świa tła Bo -
skiej Praw dy, któ ra zo sta ła ob ja wio na w okre sie
przej ścio wym z Wie ku Ewan ge lii do Kró le stwa!
Ja kie wspa nia łe wra że nie ona wy war ła na nas!
Wy obra ża my so bie, że świat, kie dy zo sta nie
wzbu dzo ny ze snu śmier ci, bę dzie szu kał wa -
run ków, o któ rych uczo no go, że sta ną się je go
udzia łem po za gro bem. Wie lu bę dzie się roz -
glą dać za dia błem i je go ogni sty mi pło mie nia mi
i tor tu ra mi, któ rych nie znaj dą. Wprost prze -
ciw nie, bę dą do strze gać Bo ską mi łość w Je go
wspa nia łych za bez pie cze niach dla nich i zo sta -
ną wpro wa dze ni w spra wie dli we pa no wa nie
Me sja sza, bez żad nych pło mie ni, lecz z bło go sła -
wień stwem dla wszyst kich lu dzi. Cóż to bę dzie
za ra dość dla bied nej, za śle pio nej, ska żo nej grze -
chem ludz ko ści (Obj. 21:6)! 

Z pew no ścią wszy scy, któ rzy ma ją szcze re
ser ca i pra gną czy nić do brze, kie dy wa run ki sta -
ną się sprzy ja ją ce, do ce nią chwa leb ny cha rak ter
na sze go wiel kie go Stwór cy, po nie waż ni gdy nie
pra gnę li czy nić ina czej! Do strze ga my, że Bóg
ma pla ny na przy szłość, po mi mo te go, iż do -
zwo lił na sześć ty się cy lat pa no wa nia złych wa -
run ków. W te pla ny są włą czo ne nie biań skie
do my dla Wy bra nych z du cho wych klas, do -
sko na łe ziem skie ży cie dla ludz ko ści i ró żne po -
zio my eg zy sten cji dla wszyst kich Je go in te li -
gent nych stwo rzeń, łącz nie z ty mi, któ re do pie -
ro ma ją być stwo rzo ne w tym wiel kim wszech -
świe cie. „Roz sze rze niu Je go pa no wa nia i po ko -
ju koń ca nie bę dzie” (Izaj. 9:6,7, KJV). Ma my na -
dzie ję i wie rzy my, że kie dy Bóg spra wi, iż te
rze czy bę dą zu peł nie ja sne, wszy scy do strze gą,
że Je go dro gi są spra wie dli we i pra we. Ocze ku -
je my na Nie go, by w peł ni ob ja wił Swój cha rak -
ter we wła ści wym cza sie i wie rzy my, że ten czas
jest bli ski.

BS, ‘10, 4-9
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WY RA ŻE NIE „zna jo mo ścią Swo ją”
pod wzglę dem gra ma tycz nym mo że być

za sto so wa ne su biek tyw nie, w od nie sie niu
do zna jo mo ści po sia da nej przez Bo skie go Słu gę
(por. Izaj. 11:1-5), lub obiek tyw nie, ozna cza jąc
„zna jo mość o Nim” – ja ko do świad czo ną przez
in nych. Cho ciaż oba za sto so wa nia są wła ści we,
roz wa ży my dru gie z nich.

Zna jo mość prze tłu ma czo na tu taj z he braj -
skie go sło wa da’ath, obej mu je do świad czal ną zna -
jo mość, prak tycz ną wie dzę. Bóg mó wił o Izra -
elu na pu sty ni (Ps. 95:10): „Lud ten błą dzi ser -
cem, a nie po zna li dróg Mo ich” – oni wie dzie li o Bo -
skich dro gach teo re tycz nie, lecz nie do sto so wa -
li swo je go ży cia do nich w prak tycz nym do -
świad cze niu, w oce nie ser cem i za sto so wa niu.
W tym jest ży cie wiecz ne, aby Cie bie po zna li, je -
dy ne go praw dzi we go Bo ga i Me sja sza, Two je -
go Sy na i Słu gę, któ re go Ty po sła łeś, ja ko za -
stęp czą ofia rę za grzech. Sa ma in te lek tu al na wie -
dza o Bo skich dro gach nie wy star czy; mu si ta -
kże być wie dza uzy ska na przez do świad cze nie,
wie dza ser ca. 

Gdy by wy ra że nie „Spra wie dli wy słu ga Mój”
w he braj skim tek ście mia ło ozna czać Je go zna jo -
mość, to wy raz słu ga po ja wił by się ja ko pierw szy,
po nie waż ogól ną za sa dą w ję zy ku he braj skim
jest, by okre śla ją cy przy miot nik na stę po wał
po rze czow ni ku, do któ re go na le ży. Lecz tu taj
sło wo spra wie dli wy jest umiesz czo ne przed sło -
wem słu ga, a ta po zy cja ma szcze gól ne zna cze -
nie pod kre śla ją ce, że to z po wo du spra wie dli -
wo ści Te go Spra wie dli we go, że przez wie dzę
o Nim, On spro wa dzi spra wie dli wość dla wie lu
– i to nie tyl ko ja ko re zul tat Je go spra wie dli wo -
ści, ja ko ce chy cha rak te ru (choć ona ta kże by ła
nie zbęd na), lecz szcze gól nie spra wie dli wo ści ja -
ko Słu ga Bo ży („Słu ga Mój”), mo cą któ rej On
zre zy gno wał z chwa ły, ja ką miał u Oj ca, za nim
po wstał świat i stał się cia łem – do sko na łą ludz -
ką isto tą, bez grze chu. On uczy nił to, aby z ła ski
Bo żej skosz to wać śmier ci za ka żde go czło wie ka,
ja ko okup, czy li od po wied nia ce na za Ada ma

i ca łą ludz kość, któ ra znaj do wa ła się w je go mo -
żli wo ściach pro kre acyj nych, gdy zgrze szył
i utra cił ży cie dla sie bie i swe go po tom stwa
(1 Moj. 2:17; Hio ba 14:4; Ps. 51:7).

OKUP 

Dla te go na fun da men cie spra wie dli wo ści,
szcze gól nie ja ko Słu ga Bo ży, przez zło że nie
Swe go do sko na łe go ludz kie go ży cia, ja ko oku -
po wej ofia ry za Ada ma i je go ro dzaj, Me sjasz,
któ ry dał Sa me go Sie bie na okup za wszyst kich,
do pro wa dzi do spra wie dli wo ści „wie lu” – ka -
żde go, kto za pra gnie, nie tyl ko z Izra ela, lecz
z ca łej ludz ko ści (po nie waż przez po tom stwo
Abra ha ma, an ty ty picz ne go Iza aka, „wszyst kie
na ro dy zie mi bę dą bło go sła wio ne”), a to na stą -
pi przez oso bi stą, do świad czal ną wie dzę o Nim
i Je go „dro gach” (Izaj. 2:2,3) spra wie dli wo ści
„w ich ser cach”. Oni bę dą mu sie li osią gnąć bli -
ską zna jo mość i zgod ność ser ca z Me sja szem,
za nim bę dą mo gli być uspra wie dli wie ni (uczy -
nie ni spra wie dli wy mi) przed Bo giem i otrzy -
mać dar wiecz ne go ży cia (Dan. 12:2). On „po -
kro pi wie le na ro dów” (Izaj. 52:15). 

„Bo nie pra wo ści ich On Sam po nie sie”. To nie
zna czy, że Słu ga Bo ży ma być po now nie ukrzy -
żo wa ny, lecz że po do ko na niu oku po wej ofia -
ry w cza sie Je go pierw sze go ad wen tu, On mu -
siał po ja wić się przed Tro nem Spra wie dli wo ści
z krwią (po jed nu ją cą za słu gą) tej ofia ry, na ko -
rzyść tych, za któ rych mia ło być do ko na ne po -
jed na nie – a to nie sie nie ich nie pra wo ści, to za -
dość uczy nie nie spra wie dli wo ści na ich ko rzyść,
jest wy ma ga ne, za nim On, ja ko an ty ty picz ny
Naj wy ższy Ka płan, spro wa dzi im spra wie dli -
wość przez ich wie dzę o Nim i udzie li im wiecz -
ne go ży cia.

NO WE PRZY MIER ZE 

W ty pie naj wy ższy ka płan, w co rocz nym
Dniu Po jed na nia, po do ko na niu ofia ry brał
krew do Świąt ni cy Naj święt szej i kro pił nią
nad Ubła gal nią (3 Moj. 16:14-17,33,34), za nim
mo gły na stą pić wy ni ka ją ce z ofia ry bło go sła -

MM E  S J A S Z  –  E  S J A S Z  –  SS Ł U  G A  Ł U  G A  BB O  Ż YO  Ż Y
„Zna jo mo ścią Swo ją 

wie lu uspra wie dli  wi spra wie dli  wy słu ga Mój” 
Izajasz 53: 11.

Kon ty nu acja ze Sztan da ru Bi blij ne go li sto pad -gru dzień 2009. 
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wień stwa (por. 3 Moj. 9:22,23). Rów nież Me -
sjasz, jak zo sta ło po ka za ne w ty pie w łącz no ści
z usta no wie niem Sta re go Przy mie rza Za ko nu
(2 Moj. 24:6-8), ja ko Po śred nik No we go Przy -
mie rza, któ re Bóg za wrze z dwu na sto ma po ko -
le nia mi Izra ela (Jer. 31:31-34; Ezech. 36:24-28),
naj pierw po kro pi an ty ty picz ny Oł tarz, a na -
stęp nie lud. 

Ten, któ ry ja ko ludz ka isto ta umarł za nas
i któ ry ja ko du cho wa isto ta po wstał z umar łych
dla na sze go uspra wie dli wie nia, przez ca ły czas
ży je nio sąc na sze nie pra wo ści – czy niąc wsta -
wien nic two, naj pierw „za Sie bie i za dom Swój”
(3 Moj. 16:11), za Swo ich „sług i słu żeb ni ce” (Jo -
ela 2:29), na któ rych, ja ko re zul tat, Bo ski Świę -
ty Duch jest wy le wa ny
„w tych dniach” –
dniach Wie ku Ewan ge -
lii, włą cza jąc obec ny
czas wiel kie go uci sku,
opi sa ny w Jo ela 2:1-27.
A wkrót ce („A po tem wy -
le ję Du cha Me go” – Jo -
ela 2:28) Bóg wy le je
Swe go świę te go Du cha
na „wszel kie cia ło” –
ogół ro du Ada ma – po -
nie waż Me sjasz po ja wi
się dru gi raz przed Tro -
nem Spra wie dli wo ści
(3 Moj. 16:15) „za lud”,
by po nieść ich nie pra -
wo ści – On ku pi Ada ma
i je go ro dzaj przez Swą
za słu gę oku pu. Dla te go,
przez Swo ją zna jo mość,
Ten Spra wie dli wy, Bo -
ży Słu ga, wie lu uczy ni spra wie dli wy mi; bo On
po nie sie ich nie pra wo ści, ja ko ich Naj wy ższy
Ka płan, do ko nu jąc po jed na nia za ich grze chy
przed Tro nem Spra wie dli wo ści w nie bie. 

CHWA LEB NY DZIAŁ ME SJAS ZA 

„Prze toż Mu dam [przy znam] dział dla wie lu
[lub – w wie lu] – to sa mo he braj skie sło wo rab,
któ re zna czy wie lu (w ilo ści, licz bie, roz mia rze,
wie ku, stop niu, war to ści) w Izaj. 53:12 jest uży -
te w w.11. „Prze toż” (po nie waż, ja ko Słu ga Bo -
ży, Ten Spra wie dli wy po nie sie ich nie pra wo -
ści) Bóg da Mu dział „w wie lu” – włą cza jąc w to
nie tyl ko Je go wła sny na ród, Izra el, któ re go On
zba wi i bę dzie bło go sła wił (Jer. 31:31-34; 32:37-
44; Ezech. 11:17-20), lecz ta kże wszyst kie na ro -

dy po gań skie (1 Moj. 22:18; Ezech. 16:53-63; Ps.
86:9; Izaj. 66:18). Na pod sta wie Je go za słu gi oku -
pu za sto so wa nej za nich, Me sjasz bę dzie pro sił
Bo ga i Bóg da Mu na ro dy ja ko Je go dzie dzic -
two, a naj dal sze krań ce zie mi da w Je go po sia -
da nie (Ps. 2:8). W tym Swo im dzia le „Bę dzie
pa no wał od mo rza aż do mo rza i od rze ki aż
do koń czyn zie mi... wszyst kie na ro dy słu żyć
Mu bę dą” (Ps. 72:8-11).

DZIE LĄC KOR ZY ŚCI 
Bę dzie się „dzie lił ko rzy ścią z mo ca rza mi”. Je go

wiel ką ra do ścią bę dzie dzie le nie się ko rzy ścią,
na gro da mi zwy cię stwa, ze zwy cięz ca mi – moc ny -
mi w wie rze i wiel ki mi w czy nach: (1) Je go Ob lu -
bie ni cą, Ma łżon ką Ba ran ka, Ma lucz kim Stad -

kiem, wię cej niż zwy -
cięz ca mi, Je go szcze gól -
ny mi wy bra ny mi, Je go
Kró lo wą przy odzia ną
w Bo ską na tu rę – „zło to
z Ofir” (Ps. 45:9-11,13,14).
(2) Na stęp nie Wiel kie
Mnó stwo, „pan ny..., to -
wa rzysz ki jej” (Ps. 45:14,
15; 1 Moj. 24:61; Pie śni
6:8). Po tem ziem skie po -
tom stwo zwy cięz ców,
ta kże moc nych w wie rze
i wiel kich w czy nach: (3)
przede wszyst kim Sta ro -
żyt nych God nych, ze ke -
nim, prze tłu ma czo nych
ja ko „star cy” w Jo ela 2:28
i w Izaj. 24:23, któ rzy zo -
sta ną wzbu dze ni ze snu
śmier ci i otrzy ma ją swój
dział w ko rzy ściach ze

zwy cię stwa, gdy „księ życ [za stę py de mo nów,
któ rych świa tło by ło je dy nie od bi ciem błę dów
i oszu kaństw sza ta na] się za ćmi, a słoń ce się za -
wsty dzi [sza tan, bóg obec ne go złe go świa ta, zo -
sta nie ogra ni czo ny – zwią za ny w cza sie ty siąc let -
nie go Dnia Są du, aby nie mógł wię cej zwo dzić
na ro dów, aż do koń ca te go Dnia, gdy na stą pi
osta tecz na pró ba ludz ko ści]”. Me sjasz po dzie li
się ko rzy ścia mi rów nież z (4) Mło do cia ny mi God -
ny mi, ostat nią kla są Je go wy bra nych, któ rzy wy -
ło ni li się ja ko kla sa w obec nym cza sie uci sku
(Dan. 12:1) i do któ rych od no si się Jo ela 2:28 ja ko
do „mło dzień ców”; oni bę dą sto wa rzy sze ni ze
Sta ro żyt ny mi God ny mi ja ko „ksią żę ta po wszyst -
kiej zie mi” (Ps. 45:17, Izaj. 32:1). 

P R Z Y B Y T E K N A P U S Z C Z Y
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Te czte ry wy bra ne kla sy są zo bra zo wa ne od -
po wied nio w czte rech gru pach Le wi tów, obo -
zu ją cych wo kół Przy byt ku na pu sty ni: Ka pła ni
na wscho dzie, Me ra ri ci na pół no cy, Ka ha ty ci
na po łu dniu i Ger szo ni ci na za cho dzie (4 Moj.
1:47-50; 3:17-38). Oni by li od dzie le ni od dwu na -
stu po ko leń Izra ela, któ re obo zo wa ły w więk -
szej od le gło ści od Przy byt ku i któ re re pre zen tu -
ją ogół świa ta ludz ko ści, któ ry bę dzie bło go sła -
wio ny przez kla sy wy bra ne przez Bo ga, czy li
an ty ty picz nych Ka pła nów i Le wi tów (4 Moj.
1:52,53; 2:2,33,34). Te czte ry wy bra ne kla sy są
rów nież zo bra zo wa ne w czte rech pa rach lu dzi
za cho wa nych w Ar ce No ego od klę ski po to pu
oraz w czte rech wzgó rzach w Je ru za lem (Ps.
121:1; 72:3; 87:1; Izaj. 49:11,13; 55:12): Sy on,
Akra, Mo ria i Bez e ta. Są oni po ka za ni w Pi śmie
Świę tym na wie le in nych spo so bów. 

Osta tecz nie, Bo ski Słu ga bę dzie dzie lił ko -
rzy ści z sym bo licz ny mi „sy na mi” i „cór ka mi”
w zbli ża ją cych się cza sach re sty tu cji Me sjań -
skie go Wie ku (Jo ela 2:28; Izaj. 60:4), mia no wi cie
z qu asi-wy bra ny mi (w ogól no ści skła da ją cy mi
się z po świę co nych i nie po świę co nych wie rzą -
cych Ży dów i po gan) i nie wy bra ny mi (nie wie -
rzą cy mi, resz tą ludz ko ści). Oni są zo bra zo wa ni
w dwu na stu po ko le niach w Obo zie, ja ko ró -
żnych od po ko le nia Le wie go, któ re by ło od -
dzie lo ne od in nych i im słu ży ło. 

Pod Me sjań skim pa no wa niem spra wie dli -
wo ści, Słoń ca Spra wie dli wo ści, Bóg we zwie zie -
mię (świat ludz ko ści) od wscho du aż do za cho -
du; On bę dzie ja śniał z Sy jo nu (nie biań skiej
czę ści Kró le stwa), do sko na ło ścią chwa ły (Ps.
50:1,2; Mal. 4:2; Izaj. 2:3). Wów czas Bóg we -
zwie zie mię (tych w Obo zie) do uspra wie dli -
wie nia i po świę ce nia: „Pa trz cie na mnie, aby -
ście zba wio ne by ły wszyst kie krań ce zie mi! Bo
Ja je stem Bo giem i nie ma in ne go prócz Mnie.
Przy sią głem na Sie bie, wy szło z ust Mo ich sło -
wo w spra wie dli wo ści, któ re się nie wró ci. Aby
przede Mną zgi na ło się ka żde ko la no i przy się -
gał ka żdy ję zyk [de kla ro wał po słu szeń stwo].
Mó wiąc, je dy nie w PA NU mam spra wie dli -
wość i si łę. Do Nie go przyj dą i za wsty dze ni bę -
dą wszy scy, któ rzy się na Nie go gnie wa li.
W PA NU bę dą uspra wie dli wie ni wszy scy po -
tom ko wie Izra ela i od da dzą Mu chwa łę” (Izaj.
45:22-25, KJV).

Pod czas pa no wa nia Me sja sza na zie mi,
sąd (praw dzi wa na uka) bę dzie po da wa ny we -
dług mia ry, a spra wie dli wość we dług wa gi;

grad praw dy znisz czy uciecz kę kłamstw (Izaj.
28:17). Bóg obie cał (Izaj. 65:16-20, KJV: „Ten,
kto bę dzie so bie bło go sła wił na zie mi, bę dzie
so bie bło go sła wił w Bo gu praw dy... po nie waż
daw ne udrę ki [obec ne go pa no wa nia grze chu
i śmier ci] po szły w nie pa mięć i zo sta ły za kry te
przed Mo imi ocza mi. Bo oto Ja two rzę no we
nie bo i zie mię no wą; a po przed nie rze czy nie
bę dą wspo mi na ne ani nie przyj dą na umysł...
Bę dę się ra do wać w Je ru za lem i cie szyć się Mo -
im lu dem; i nie bę dzie tam wię cej sły chać gło su
pła czą cych ani gło su na rze ka nia. Nie bę dzie
tam nie mow lę cia, któ re ży ło by tyl ko kil ka dni
[kil ka lat] ani star ca, któ ry nie wy peł nił by swo -
ich dni [czy nie niem do bra]: po nie waż dziec ko
umrze w stu la tach; lecz grzesz nik ma jąc sto lat
[lecz wciąż bę dąc grzesz ni kiem, wy raź nie nie -
po praw nym] zo sta nie prze klę ty [znisz czo ny]”.
„Nie bę dą szko dzić ani za bi jać na wszyst kiej
gó rze świę tej Mo jej, mó wi PAN” (Izaj. 65:21-25;
11:1-10; Dan. 2:35,44; 7:13,14,18,27).

Pod czas Ty siąc let nie go Dnia Są du świa ta zo -
sta nie otwar ta dro ga świę to ści; nie bę dą po niej
cho dzić nie czy ści, lecz bę dzie ona prze zna czo -
na dla tych, któ rzy bę dą wier ni w pro ce sie re -
sty tu cji (Izaj. 35:8-10). Ich sąd bę dzie wła ści wą
oce ną. Oni bę dą in stru owa ni (Ps. 19:8-12: 25:8,9;
72:1-4; 119:108; Izaj. 56:1; 59:8-15), pró bo wa ni (Ps.
26:1-3; Jer. 11:20; 20:12), ka ra ni w ce lu na pra wy
(Izaj. 26:9) i osta tecz nie bę dzie wy da ny wy rok
(5 Moj. 1:16; Ps. 17:2; Izaj. 11:4). 

Ci, któ rzy bę dą wła ści wie wy ćwi cze ni
w praw dzie i spra wie dli wo ści, któ rzy bę dą ła -
god ni, po zwo lą się uczyć i bę dą po słusz ni, któ -
rzy w mia rę po stę pu na „dro dze świę tej”
do ludz kiej do sko na ło ści roz wi ną cha rak te ry
po dob ne do owiec, a nie do ko złów oraz oka żą
wier ność w osta tecz nej pró bie w Ma łym Okre -
sie, kie dy sza tan zo sta nie uwol nio ny po za koń -
cze niu Ty siąc let nie go Dnia Są du (Ps. 107:39-42),
otrzy ma ją ży cie wiecz ne na na szej zie mi, któ ra
bę dzie pięk na i sta nie się przy wró co nym Ra jem
– „ni czym ogród Eden” (Izaj. 51:3; 60:21; Ezech.
36:35; Jer. 3:17). „Lecz prze stęp cy ra zem zgi ną,
a bez bo żni cy na osta tek wy ko rze nie ni bę dą” (Ps.
37:9-11,20,22,28,29,34,38; 145:20; Izaj. 1:28). 

„No we nie bo i no wa zie mia, któ re Ja stwo -
rzę, po zo sta nie przede Mną, mó wi PAN” (Izaj.
66:22, KJV). Słu ga Bo ży bę dzie dzie lił ko rzy ści ze
zwy cię stwa z moc ny mi – z ty mi, któ rzy są moc -
ni „w PA NU” (Izaj. 26:4), któ rzy od wra ca ją się
od błę du i grze chu do praw dy i spra wie dli wo ści. 
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PRAW DZI WA POD STA WA BO SKICH
BŁO GO SŁA WIEŃSTW 

Na ko niec Swej apro ba ty i świa dec twa od no -
szą ce go się do Je go Słu gi, Bóg po now nie pod kre -
śla praw dzi wą pod sta wę tych wszyst kich bło -
go sła wieństw, za rów no dla Swe go Słu gi jak i dla
wszyst kich, któ rzy przyj mu ją Go ja ko swe go Me -
sja sza, Zba wi cie la i Kró la, któ rzy od da ją i po -
świę ca ją swo je ży cie dla Nie go i któ rzy pod Je go
zwierzch nic twem ja ko swej Gło wy, po wró cą
do spo łecz no ści z Bo giem w praw dzie i spra wie -
dli wo ści i otrzy ma ją od Nie go bło go sła wień stwa
wiecz ne go ży cia. Tej praw dzi wej i je dy nej pod -
sta wy ni gdy nie po win ni śmy za po mnieć ani stra -
cić z po la wi dze nia. Jest ona na stę pu ją ca:

„Po nie waż wy lał na śmierć du szę Swo ją: a z prze -
stęp ca mi był po li czo ny [dał się po li czyć]; on Sam grzech
wie lu po niósł i do ko nał wsta wien nic twa za prze stęp -
ców”. Prze kład he braj skich słów ta chath asher sło -
wem „ po nie waż” nie od da je peł ne go ich zna cze -
nia, gdyż ich my ślą jest na gro da ja ko re kom pen -
sa ta. De litzsch tłu ma czy je „w za mian za coś i ko -
men tu je: „Wspa nia ła część na gro dy udzie lo nej
Je mu przez Oj ca jest ‘w za mian’ za wiel kie dzie -
ło Od ku pie nia, ja kie go On do ko nał przez Swą
wła sną krew. Sło wo he’erah (od da ne ja ko ‘wy lał’)
ozna cza ‘po zbyć się’, ‘ogo ło cić się’, ‘opró żnić’ lub
‘wy lać zu peł nie’, aż do sa me go koń ca.

Słu ga Bo ży nie tyl ko od dał Swo je ludz kie
cia ło, lecz do bro wol nie (Ps. 40:8,9) i zu peł nie wy -
lał Swo ją du szę, ca łą Swą isto tę, Swo je ludz kie
wszyst ko, na śmierć. He braj skie sło wo yaph gia,
prze tłu ma czo ne tu taj „do ko nał wsta wien nic -
twa”, jest przy kła dem cza su prze szłe go nie do -
ko na ne go lub nie okre ślo nej prze szło ści, wska -
zu jąc na roz po czę te, lecz jesz cze nie do koń czo -
ne dzie ło. On przez ca ły czas ży je, by do ko ny -
wać wsta wien nic twa za prze stęp ców, aż Je go
ka płań skie dzie ło na ich ko rzyść zo sta nie w peł -
ni do ko na ne. Ono bę dzie w peł ni do ko na ne w
koń cu Ty siąc let nie go Dnia Są du; „Idzie za iste,
aby są dził zie mię. Bę dzie są dził okrąg świa ta w
spra wie dli wo ści, a na ro dy w praw dzie Swo jej”
(Ps. 96:10,13; 98:9). Przez po tom stwo Abra ha ma
bę dą bło go sła wio ne wszyst kie ro dzi ny zie mi.

Niech ca ła zie mia, a szcze gól nie Izra el, ra du -
je się z nad cho dzą cych bło go sła wieństw, obec -
nie już tak bli skich. Obiet ni ca jest pew na. Sam
Bóg obie cał i za pew nia nas (Izaj. 62:1,2): „Dla
Sy jo nu [dla du cho we go po tom stwa Abra ha ma
- „gwiazd na nie bie” - nie wi dzial nej sfe ry nad -

cho dzą ce go Kró le stwa, szcze gól nie dla Me sja -
sza i Je go Ob lu bie ni cy, Ma łżon ki Ba ran ka] mil -
czeć nie bę dę, a dla Je ru za le mu [dla Sta ro żyt -
nych i Mło do cia nych God nych - wi dzial nej sfe -
ry Kró le stwa] nie uspo ko ję się, do kąd spra wie -
dli wość je go nie wyj dzie ja ko ja sność [spra wie -
dli wość, ja ką oni bę dą prze ja wiać wśród ludz -
ko ści, bę dzie tak ja sna i oczy wi sta, że lu dzie po -
stę pu ją cy tą dro gą, na wet nie roz sąd ni (Izaj.
35:8), nie zbłą dzą ani nie zbo czą z niej - ona bę -
dzie wy raź nie zro zu mia na], a zba wie nie je go,
ja ko po chod nia pło nąć nie bę dzie” (Ps. 119:105).

„I oglą da ją [zo ba czą] na ro dy [włą cza jąc w to
od stęp czych Ży dów, któ rzy opu ści li Mo jże sza i
Pro ro ków oraz od rzu ci li Me sja sza i Je go wier -
nych na śla dow ców] spra wie dli wość Two ją i
wszy scy kró lo wie [ca ła ludz kość, któ ra oka że
się god na ży cia wiecz ne go tu taj na zie mi i któ -
ra otrzy ma pa no wa nie nad zie mią utra co ne
przez oj ca Ada ma - 1 Moj. 1:26,28; Ps. 8:4-9]
chwa łę Two ją; i na zwą Cię imie niem no wym,
któ re usta PAŃ SKIE [usta mi, przez któ re PAN
mó wi do nas, jest na tchnio ne Pi smo Świę te]
nada dzą” (Izaj. 62:2, KJV). 

Cóż za wspa nia łe pro roc two ma my w Izaj.
52:13-53:12 o Me sja szu, ja ko Bo skim Słu dze!
Ono opi su je Je go mą drość, roz trop ność, kar na -
cję, upo ko rze nie, od rzu ce nie, cier pie nia, prze -
śla do wa nia, do bro wol ne po słu szeń stwo, bez -
grzesz ność, śmierć, po jed na nie, zmar twych -
wsta nie, wy wy ższe nie, dzie dzic two i wsta wien -
nic two za grzesz ni ków łącz nie z Je go ofer tą zba -
wie nia dla wszyst kich (dla wie lu), pro pa go wa -
nie przez Nie go po słan nic twa Ewan ge lii (wie -
dza o Nim) i roz sze rza nie się Je go Kró le stwa na
wie ki. Al le lu ja! Co za Zbaw ca! 

Je śli cho dzi o Izra el, o tych, któ rych Bóg roz -
pro szył po mię dzy wszyst kie na ro dy, lecz któ -
rych nie za nie chał ani nie znisz czył (5 Moj. 4:27-
31), oni rów nież mo gą się ra do wać, po nie waż
On ob fi cie wy peł nia Swo ją obiet ni cę wo bec nich
w po now nym zgro ma dze niu ich ja ko na ro du
do ich oj czy zny (Jer. 16:14-16); a obec nie są oni u
pro gu no wej ery oraz naj więk szej po myśl no ści i
bło go sła wieństw, ja kie kie dy kol wiek po sia da li
lub o ja kich ma rzy li; a gdy bę dą po ku to wać i
przyj mą swe go Me sja sza, ja ko po tom stwo Abra -
ha ma, zo sta ną uży ci przez Bo ga do spro wa dze -
nia obie ca nych bło go sła wieństw dla wszyst kich
na ro dów zie mi (1 Moj. 12:3; 22:16-18) (zob. E 15). 

BS, 10, ‘10-12
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GDY NOE i je go ro dzi na wy szli z Ar ki, wy ra zi li
uzna nie dla Bo ga skła da jąc Mu ofia rę, a Bóg

przy rzekł przez tę czę, ja ko znak, że ni gdy wię cej nie
znisz czy ludz ko ści wo da mi po to pu. Ni gdy przed tem
nie wi dzia no tę czy, a to z po wo du, któ ry jest po da -
ny w Bi blii, że ni gdy przed tem nie by ło desz czu. Po -
nad to pro mie nie sło necz ne nie do cho dzi ły bez po -
śred nio do zie mi, lecz je dy nie przez po wło kę wod -
ną, co po wo do wa ło ta ki sam efekt, jak w cie plar ni.

Usu nię cie po wło ki wod nej spo wo do wa ło wie -
le zmian. Po ja wi ły się desz cze, po wo dzie, bu rze,
tor na da, eks tre mal ne upa ły i mro zy. Ta kie zja wi -
ska by ły nie mo żli we pod osło ną po wło ki wod nej.
Upo je nie się No ego też by ło skut kiem tych zmian.
Sok z wi no gron przed tem nie fer men to wał. Dla te -
go Noe nie mógł znać efek tu upo je nia.

Wraz z opad nię ciem po wło ki wod nej na sta ły
nad zwy czaj ne upa ły w stre fie tro pi kal nej i eks tre -
mal nie ni skie tem pe ra tu ry na ob sza rach po lar -
nych, za nim nie zła go dzi ły ich prą dy oce anicz ne.

Zmia ny mu sia ły być nie mal na tych mia sto we.
Ma my te go do wo dy. Na pół no cy Sy be rii  zna le zio -
no za mar z nię tą w lo dzie an ty lo pę, któ ra w żo łąd -
ku mia ła zie lo ną tra wę, co do wo dzi, że śmierć na -
stą pi ła na gle w cza sie je dze nia.  Zna le zio no też
ma sto don ta za mro żo ne go w lo dzie, z po kar mem
po mię dzy zę ba mi. To po ka zu je, że kie dyś na bie -
gu nach był ta ki kli mat jak w stre fie umiar ko wa nej
i że w jed nej chwi li na stą pi ła ta ka zmia na, ja ka
mo gła po wstać tyl ko przez prze rwa nie się po wło -
ki wod nej. Wiel kie lo dow ce i gru be war stwy lo du
w re gio nach Ark ty ki, tak na gle utwo rzo ne, ist nie -
ją już przez wie ki. Nie ca ła wo da za mie ni ła się w
lód, ale jak ogrom na fa la pły wo wa nio sła wiel kie
lo dow ce i gła zy przez kon ty nent Pół noc nej Ame -
ry ki i pół noc no -za chod niej Eu ro py, cze go na -
ukow cy za uwa ży li wy raź ne śla dy. Lo dow ce prze -
cię ły wzgó rza z ta ką si łą, że po zo sta wi ły śla dy na
za wsze. Prą dy rów ni ko we, prąd za to ko wy i ja -
poń ski roz to pi ły do tych czas znacz ną ilość pod bie -
gu no wych za so bów lo du.

Py ta nia do lek cji  19

1. Dla cze go Bóg dał tę czę?

2. Co to jest przy mie rze? zob. Słow nik.

3. Wy mień nie któ re in ne obiet ni ce przy mie rza.
zob. E 15, str.667-736.

4. Dla cze go przed po to pem nie by ło tę czy? 
Aka pit 1

5. Ja kie zmia ny na stą pi ły na zie mi po opad nię ciu
na zie mię po wło ki wod nej?

6. Ja kie do świad cze nie po ka za ło No emu, że na -
stą pi ła zmia na na zie mi? Aka pit 2

7. Ja ka jest przy czy na na szych stref po lar nych i
tro pi kal nych?  Aka pit 3

8. Czy zmia na by ła stop nio wa, czy na tych mia sto -
wa? Udo wod nij to.  Aka pit 4

9. Jak utwo rzy ły się lo dow ce?

10. Ja ki sku tek one spo wo do wa ły na zie mi pod
wzglę dem geo gra ficz nym?

11. Co spo wo do wa ło top nie nie lo dow ców?

12. Bi blia wy da je się wska zy wać, że kli mat w stre -
fie rów ni ko wej sta nie się osta tecz nie bar dziej
umiar ko wa ny. Ja kie ro zu mo wa nie na le ży tu
za sto so wać?

TĘC ZA JA KO GWA RAN CJA
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Nie mogę powiedzieć,
Że obciążony troskami w codziennej życia biedzie

Cieszę się, chociaż to boli,
Ale mogę powiedzieć,

Że pójdę wyboistą drogą, którą Pan mnie powiedzie,
Jeśli Jego to zadowoli.

Nie umiem odczuwać,
Że wszystko dobrze, gdy chmury ciemne będą się nasuwać

I słońca będzie zaciemnianie,
Ponieważ jednak wiem,

Że Bóg nasz żyje i kocha, zawsze mówię:
Twoja wola, Panie.

Nie potrafię mówić też
Głosem radosnym, gdy oczy pełne łez

Pokazują mój smutek,
Lecz przecież mówić zdołam

O łasce cierpienia, któremu cicho podołam,
Aż osiągnę wymarzony skutek.

Nie rozumiem też wcale,
Dlaczego Bóg na pewne sprawy dozwala stale,

Będąc przecież Miłością.
Potrafię jednak dojrzeć,

Choć nieraz niewyraźnie, nad sobą ujrzeć
Jego prawicę z ufnością.

Nie muszę powstrzymywać gorących łez, 
Ale muszę oddalić wzdychanie:

Przecież mogło tak trwać.
Muszę też próbować uspokoić

Rosnące szemranie i słodkiej Bożej woli
Stanowcze: Amen dać!

Wiersze Brzasku nr 67 (Manna na dzień 28 marca)

A M E N

Pamiątka Śmierci Jezusa Chrystusa – 28 marca.
Nów najbliższy wiosennego porównania dnia z nocą przypada w Jerozolimie 15 marca o
godz. 23:23. Zatem 1 Nisan rozpocznie się 15 marca  o godz. 18:00, a 14 Nisan rozpocznie się
trzynaście dni później, czyli 28 marca o godz. 18:00.
Niech Pan błogosławi Swój poświęcony lud we właściwym przygotowaniu do uczczenia
Jego oraz Jego wielkiej ofiary dla nas (1 Kor. 5: 7,8)!


