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„Sie dem dzie siąt ty go dni wy zna czo no lu do wi
two je mu i mia stu twe mu świę te mu (Je ru za lem),
na znie sie nie prze stęp stwa i zgła dze nie grze chu,
na do ko na nie po jed na nia za nie pra wość i przy -
wró ce nie wiecz nej spra wie dli wo ści, na za pie czę -
to wa nie wi dze nia i pro roc twa (pro ro ka) oraz
na na masz cze nie naj święt szych (wier nych ostat -
ków z Izra ela, Dan. 9:24)”.

„Wiedz te raz i zro zum, że od wyj ścia roz ka zu
o przy wró ce niu i od bu do wa niu Je ru za lem, aż
do Me sja sza Księ cia, bę dzie sie dem ty go dni
i sześć dzie siąt dwa ty go dnie (7x69=483 la ta), gdy
zno wu zbu do wa na bę dzie uli ca i mur, choć te
cza sy bę dą trud ne”, w.25.

„A po (7 +) sześć dzie się ciu dwóch ty go dniach
Me sjasz bę dzie za bi ty (ukrzy żo wa ny 33 r.), lecz
nie z po wo du Je go wi ny, a lud księ cia, któ ry ma
przyjść, znisz czy mia sto i świą ty nię (Rzy mia nie,
Ty tus), a ko niec je go bę dzie z po wo dzią (utra pie -
niem) i aż do koń ca woj ny bę dzie za mie rzo ne pu -
sto sze nie”, w.26.

„Po tem w ostat nim ty go dniu On za twier dzi
przy mie rze z wie lo ma (29+7=36 r.), lecz w po ło -
wie te go ty go dnia (33 r.) uczy ni ko niec ofie rze
krwa wej i ofie rze z po kar mów. Na skrzy dłach
obrzy dli wo ści przy le ci ten, któ ry do ko na spu sto -
sze nia i aż do za mie rzo ne go koń ca pu sto sze nie
bę dzie wy le wa ne”, w.27.

NIE WO LA BA BI LOŃ SKA
Na stę pu ją ca in for ma cja po prze dza i jest włą -

czo na do te go pro roc twa: anioł Ga briel zo stał wy -
sła ny ja ko nie biań ski po słan nik, by od po wie dzieć
na tro skę Da nie la o los lu du izra el skie go w nie wo -
li ba bi loń skiej. W tych wer se tach anioł przed sta -
wia za ry sy pew nych nie zbęd nych rze czy, któ re
mu szą na stą pić, za nim Izra el bę dzie wpro wa dzo -
ny do Kró le stwa. Da niel zo stał po in for mo wa ny,
że Bóg wy zna czył 70 ty go dni dla lu du izra el skie -
go na znie sie nie wszyst kich prze stępstw. Jest tu
wy ra żo na myśl, że wie le wie ków póź niej na stą pi
wiecz na spra wie dli wość. Jed nak wspo mnia ne tu
„ty go dnie” nie są li te ral ny mi ty go dnia mi o sied -

miu dniach, lecz sym bo licz ny mi, w któ rym ka -
żdy ty dzień przed sta wia sie dem lat. Za tem
(7x70=490) sie dem dzie siąt ty go dni rów na się
okre so wi 490 lat. 

OD BU DO WA JE RU ZA LEM 
To pro roc two ma swój po czą tek w de kre cie

o przy wró ce niu i od bu do wie Je ru za lem za dni
Ne he mia sza, w 454 r. przed Chr. Zgod nie z wer -
se tem 25, ma my tu taj dwa od cin ki cza so we: (1)
pierw szy okres roz po czy na się z wy da niem de kre -
tu o przy wró ce niu i zbu do wa niu Je ru za lem i trwa
sześć dzie siąt dzie więć sym bo licz nych ty go dni
(69x7, dzień za rok, czy li 483 la ta) do Me sja sza
Księ cia. To wska zu je na chrzest na sze go Pa na 29
ro ku; (2) dru gi okres trwa od za koń cze nia sześć -
dzie się ciu dzie wię ciu ty go dni, przez je den do dat -
ko wy ty dzień – 70. ty dzień – 7 lat, wy zna cza jąc
ko niec 70 ty go dni z pro roc twa o 490 la tach w 36
ro ku Pań skim (Wy kła dy Pi sma Świę te go, Tom 2,
s.66-67). Po (sied miu i) sześć dzie się ciu dwóch ty -
go dniach, w po ło wie ostat nie go ty go dnia Me sjasz
zo stał za bi ty (ukrzy żo wa ny 33 ro ku Pań skie go).
Ta da ta jest po twier dzo na przez hi sto rię świec ką. 

BŁĄ DZĄ CY PA STOR
Ist nie je po wa żne za mie sza nie i nie zro zu mie -

nie co do chro no lo gicz nej in ter pre ta cji wi dze nia
Da nie la o sie dem dzie się ciu ty go dniach i nie któ rzy
pi sa rze są do pew ne go stop nia od po wie dzial ni
za te błęd ne po glą dy. Oso bą, któ ra bar dziej wy ró -
żnia się w tym wzglę dzie, jest Dr Jo seph Se iss
(1823-1904), lu te ra nin i pa stor Ko ścio ła Ko mu nii
Świę tej w Fi la del fii. On był bar dzo zdol nym czło -
wie kiem, uta len to wa nym ka zno dzie ją i ‘zna czą -
cym pi sa rzem’. Na si czy tel ni cy mo gą za chwy cać
się frag men tem z je go ksią żki Cud w ka mie niu, za -
cy to wa nym w To mie 3 Wy kła dów Pi sma Świę te -
go, s. 374, 375.

Cho ciaż był człon kiem, du chow nym i przy -
wód cą ko ścio ła lu te rań skie go, któ ry w swym Au -
gs bur skim Wy zna niu Wia ry oraz przez swych au -
to ry ta tyw nych pi sa rzy od rzu ca Ty siąc le cie, to
przy jął fakt, że Bi blia uczy o przed ty siąc let nim
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przyj ściu i ty siąc let nim pa no wa niu na sze go Pa -
na i był wów czas w sta nie wznieść się po nad błęd -
ne po glą dy swej de no mi na cji. Dr Se iss po zo stał
nie świa do my i nie prze jed na ny co do tych dwóch
kon cep cji na te mat Ty siąc le cia w ich od nie sie niu
do Dnia Są du. Ko ściół lu te rań ski i on utrzy my wa -
li, że na sta nie on w cza sie znisz cze nia wszech świa -
ta, po Ty siąc le ciu – co jest błę dem (Kazn. 1:4). Choć
Dr Se iss był mi strzem an giel skiej skład ni i bar dzo
elo kwent nym mów cą i pi sa rzem, jed nak stop nio -
wo wcho dził w co raz więk szą ciem ność. Wśród
pre mi le na ry stów z wio dą cych ko ścio łów jest on
uwa ża ny za ich naj więk szy au to ry tet, lecz wśród
in nych je go dzieł, w trzy -
to mo wym dzie le na te mat
Ob ja wie nia, po su wa się
do naj więk szych ab sur -
dów. To on jest od po wie -
dzial ny za nada nie tej księ -
dze tła, któ re umiesz cza
ca łe jej wy peł nie nie, aż
do roz dzia łu 20, przy koń -
cu Wie ku Ewan ge lii. Rów -
nież on odłą czył 70. ty -
dzień z Da nie la od 69 ty go dni (Dan. 9:24-26) z ich
oczy wi stym za sto so wa niem do Żni wa Wie ku Ży -
dow skie go i sa mo wol nie prze su nął go na ko niec
Wie ku Ewan ge lii – na je go Żni wo. Czy niąc tak,
zu peł nie stra cił ści sły zwią zek cza so wy pierw sze -
go przyj ścia Je zu sa w 29 ro ku z Je go oku po wą ofia -
rą za grze chy świa ta w 33 ro ku (Ja na 3:16). Po nad -
to, błęd nie przed sta wia „czło wie ka grze chu” – „an -
ty chry sta” – w li te ral nej sce ne rii ja ko czło wie ka,
któ ry jak, on twier dzi, ma się po ja wić w je go błęd -
nie umiesz czo nym 70. ty go dniu. W pierw szej czę -
ści 70. ty go dnia on ma za wład nąć świa tem, zbu do -
wać li te ral ną świą ty nię w Je ru za lem, tam ma uczy -
nić sie bie bo giem i spra wić, by ca ły świat go czcił.
Na stęp nie ma pójść na znisz cze nie przy koń cu
sied miu lat błęd nie umiesz czo ne go 70 ty go dnia. Dr
Se iss przed sta wił swe po glą dy z nie zwy kłą elo -
kwen cją, któ ra prze ma wia do nie roz wa żnych
i chwiej nych. Jest on naj bar dziej ude rza ją cym
przy kła dem tych, któ rzy kie dyś by li w świe tle
praw dy, a po tem we szli w ze wnętrz ną ciem ność.

W wy po wie dziach wie lu współ cze snych pi -
sa rzy, te le wi zyj nych ewan ge li stów i du chow nych,
gło szą cych o cza sach koń ca, mo żna do strzec u Dr.
Se is sa śla dy sprzecz no ści. Na wet obec nie oni szu -
ka ją an ty chry sta ja ko złe go czło wie ka i su ge ru ją,
że by li nim Hi tler, Mus so li ni, Sta lin, Hi ro hi to,
Hus se in i in ni w prze szło ści, nie roz po zna jąc, że
od po wied nie wer se ty bi blij ne są sym bo licz ne i że
„czło wiek grze chu” nie jest jed nost ką, ale ra czej

or ga ni za cją re li gij ną usta no wio ną w Ko ście le („sie -
dzi w świą ty ni”, 2 Tes. 2:4, KJV) oraz że ist nie je
od se tek lat, na wet od dni Apo sto ła Paw ła, ja ko
„ta jem ni ca nie pra wo ści” (2 Tes. 2:7), uwa ża jąc się
za na miest ni ka Chry stu sa na zie mi.

PRO ROC TWO DA NIE LA
Roz wa żmy to pro roc two z księ gi Da nie la bar -

dziej szcze gó ło wo. Po ka za ny tu taj wy dzie lo ny (od -
ręb ny lub wy zna czo ny) okres hi sto rii Izra ela, to 70
ty go dni, od po da ne go punk tu star to we go, od uka -
za nia się de kre tu Ne he mia sza „o przy wró ce niu
i od bu do wa niu Je ru za lem” (za uwa żmy! nie Świą -
ty ni). Pod czas te go okre su mia ły być do ko na ne

wiel kie rze czy; mia sto mia -
ło być od bu do wa ne wśród
nie sprzy ja ją cych oko licz -
no ści w burz li wych cza -
sach (Neh. 4:6-9); grzech
miał zo stać zgła dzo ny
przez do ko na nie po jed na -
nia za nie pra wo ści. Spra -
wie dli wość (uspra wie dli -
wie nie) mia ła być usta no -
wio na – nie ta ka, jak do -

ko ny wa na rok rocz nie przez krew wo łów i ko złów,
lecz przez praw dzi wą i wiecz ną spra wie dli wość,
za pro wa dzo ną przez ofia rę Chry stu sa. Da niel był
rów nież po in for mo wa ny, że Ten, któ ry wpro wa dzi
lep szą ofia rę, tym sa mym spo wo du je za koń cze nie
ty picz nych ofiar. W tym cza sie przyj dzie Me sjasz,
dłu go wy cze ki wa ny Zba wi ciel Izra ela, a sie dem
ty go dni i sześć dzie siąt dwa ty go dnie, czy li sześć -
dzie siąt dzie więć ty go dni, zo sta ło za po cząt ko wa -
nych ja ko mia ra cza su pro wa dzą ce go do obec no ści
Me sja sza w Je go pierw szym ad wen cie. Po tem On
miał zo stać za bi ty, lecz nie z po wo du Swo jej wi ny.
Za tem po przyj ściu Me sja sza po zo sta nie je den
sym bo licz ny ty dzień, ostat ni, sie dem dzie sią ty ty -
dzień obie ca nej ła ski. By ło prze po wie dzia ne, że
w środ ku te go ty go dnia Me sjasz spo wo du je za -
koń cze nie ty picz nych ofiar przez po ło że nie Swej
du szy ofia rą za grzech (Izaj. 53:10-12). Te sie dem -
dzie siąt ty go dni lub czte ry sta dzie więć dzie siąt dni,
przed sta wia ły czte ry sta dzie więć dzie siąt lat, ka żdy
sym bo licz ny dzień re pre zen to wał rok. Jest to je -
dy ne pro roc two cza so we bez po śred nio od no szą ce
się do pierw sze go przyj ścia Je zu sa. Ono do star cza
klucz do pew nych in nych pro roctw, któ re da lej
zo sta ną wy ka za ne ja ko po dob nie ukry te w sym bo -
licz nych licz bach, dzień za rok, aż przy szedł wła ści -
wy czas na ich wy peł nie nie. 

DŁU GI CZAS NA WY PEŁ NIE NIE
To pro roc two zo sta ło tak wy ra żo ne, że Da -

niel i in ni Ży dzi mo gli uwa żać je za nie wia ry -
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god ne i na pe wien czas za po mnie li o nim. Ono
mo gło zo stać przy po mnia ne przez tych, któ rzy
cze ka li na po cie sze nie Izra ela i któ rzy mo gli
wnio sko wać, że ten czas jest sym bo licz ny, jak
w przy pad ku Eze chie la (4:6). Jest oczy wi ste, że
wier ni wie dzie li, iż ma ją ocze ki wać na Me sja sza;
jest na wet na pi sa ne, że wszy scy lu dzie ocze ki -
wa li na Nie go (Łuk. 3:15), na wet je śli z po wo du
pa nu ją cych błęd nych prze ko nań nie wszy scy
by li w sta nie przy jąć spo sób, w ja ki On przy -
szedł. Na le ży za uwa żyć, że sześć dzie siąt dzie -
więć sym bo licz nych ty go dni lub czte ry sta
osiem dzie siąt trzy la ta się ga ją do Me sja sza Księ -
cia, do Je go chrztu przez Ja na, a nie do na ro dze -
nia Je zu sa w Be tle jem. He braj skie sło wo Me -
sjasz, od po wia da ją ce grec kie mu sło wu Chry -
stus, zna czy Na masz czo ny i jest ra czej ty tu łem
niż imie niem. Przed Swym chrztem Je zus nie
był Na masz czo nym, Me sja szem, Chry stu sem.
Pro szę po rów nać Dz.Ap. 10:37,38 i Mat. 3:16.
On był na masz czo ny Du chem Świę tym od ra zu
po wyj ściu z wo dy. To by ło wte dy, kie dy osią -
gnął doj rza ły mę ski wiek, czy li 30 lat we dług
Za ko nu, pod któ rym się uro dził i któ re mu, jak
ka żdy Żyd, był pod da ny, do pó ki nie za koń czył
je go zwierzch nic twa, wy peł nia jąc je go wa run ki
i przy bi ja jąc go do Swe go krzy ża. Za tem sześć -
dzie siąt dzie więć ty go dni te go pro roc twa się ga
do Je go chrztu i na masz cze nia, po nie waż od te -
go cza su, a nie wcze śniej, On był Me sja szem,
Chry stu sem, Na masz czo nym. Dla te go sześć -
dzie siąt dzie więć ty go dni, czy li czte ry sta osiem -
dzie siąt trzy la ta skoń czy ły się je sie nią 29 ro ku
Pań skie go. Wte dy zo sta ła wy peł nio na część pro -
roc twa, któ ra mó wi: „Od wyj ścia roz ka zu
o przy wró ce niu i od bu do wa niu Je ru za lem, aż
do Me sja sza Księ cia, bę dzie sie dem ty go dni
i sześć dzie siąt dwa ty go dnie” (Dan. 9:25). Roz -
po czy na jąc w tym miej scu do strze ga my, że sie -
dem dzie sią ty ty dzień wy peł nił się jak po zo sta -
łe, rok za dzień. 

BŁĘD NE ZA STO SO WA NIE 
SKO RY GO WA NE

Wie lu pi sa rzy zaj mu ją cych się tym te ma tem
roz po czę ło li cze nie te go okre su od siód me go ro -
ku pa no wa nia Ar tak serk se sa, kie dy Ez dra szo wi
wy da no peł no moc nic two (Ezdr. 7:7-14), któ re
praw do po dob nie by ło wpro wa dze niem w ży -
cie de kre tu Cy ru sa (Ezdr. 1:3; 5:13; 6:1-12). Na le -
ży za uwa żyć, że roz kaz Cy ru sa do ty czył zbu do -
wa nia do mu Pań skie go – Świą ty ni i mu rów jej
dzie dziń ca. Lecz był jesz cze in ny de kret, któ ry
zo stał wy da ny Ne he mia szo wi w dwu dzie stym

ro ku pa no wa nia Ar tak serk se sa, do ty czą cy od -
bu do wa nia mu rów Je ru za lem, któ re wciąż by ły
nie na pra wio ne (Neh. 2:3-8; 6:15; 7:1). Za tem
od te go de kre tu „o przy wró ce niu i od bu do wa -
niu Je ru za lem” po win no być li czo ne pro roc two
Da nie la. Ca ły opis har mo ni zu je z tym chro no lo -
gicz nie, lecz jest je den po zor ny za rzut w pro -
roc twie wy ra żo nym przez Iza ja sza, któ ry po wie -
dział o Cy ru sie, że on „nie tyl ko więź niów mo -
ich wy pu ści”, lecz ta kże „zbu du je mia sto mo je”
(Izaj. 45:13). Na ten po zor ny za rzut od po wia da -
my na stę pu ją co: he braj skie sło wo prze tłu ma czo -
ne tu taj ja ko mia sto to „ir”, któ re ozna cza miej -
sce oto czo ne mu rem. Uwa ża my, że do ty czy to
mu rów dzie dziń ca Świą ty ni, a nie mu rów Je ru -
za lem i z tym zga dza ją się wy żej po da ne fak ty.
To sa mo he braj skie sło wo „ir” jest prze tłu ma -
czo ne w 2 Król. 20:4 na dzie dzi niec, ja ko część
świą ty ni. Da ta wy da nia Ne he mia szo wi peł no -
moc nic twa na od bu do wę mu rów Je ru za lem jest
za zwy czaj po da wa na na rok 445 p.n.e.; lecz dzie -
ło Dr. Da le’a na te mat chro no lo gii (s. 449,531)
oraz trak tat Dr Prie stleya „Zgod ność Ewan ge li -
stów” (s. 24-38) wska zu je, że by ło to dzie więć
lat wcze śniej, co da je rok 454 p.n.e. ja ko praw dzi -
wą da tę peł no moc nic twa Ne he mia sza. Z tą da -
tą zga dza się prze po wied nia Da nie la (9:25) od -
no szą ca się do de kre tu „o przy wró ce niu i od bu -
do wa niu Je ru za lem”; od te go cza su za czy na się
sześć dzie siąt dzie więć ty go dni (7+62), czy li czte -
ry sta osiem dzie siąt trzy la ta, któ re trwa ją
do chrztu Je zu sa ja ko Me sja sza Księ cia. 

Sto su jąc okres z pro roc twa o sześć dzie się ciu
dzie wię ciu sym bo licz nych ty go dniach, czy li
czte ry stu osiem dzie się ciu trzech (483) la tach,
od li cza my czte ry sta pięć dzie siąt czte ry (454) la -
ta przed Chry stu sem, ja ko praw dzi wą da tę wy -
da nia de kre tu o przy wró ce niu i zbu do wa niu Je -
ru za lem, a to, co nam po zo sta je to 29 lat, co
wska zu je na 29 rok Pań ski, w któ rym Na masz -
czo ny (Me sjasz) zo stał ob ja wio ny. Jest to w do -
kład nej zgod no ści z tym, co już wy ka za li śmy: że
Je zus (P 2, s. 68) był ochrzczo ny przez Ja -
na i otrzy mał na masz cze nie Du chem w paź -
dzier ni ku ro ku 29, kie dy miał 30 lat, zgod nie
z praw dzi wą da tą Je go na ro dzin wy ka za ną w P
2, s. 54-62. Słu żba na sze go Pa na trwa ła trzy i pół
ro ku, koń cząc się Je go ukrzy żo wa niem w cza sie
Pas chy, 33 ro ku Pań skie go. W tym Pan do kład -
nie wy peł nił pro roc two od no szą ce się do po zo -
sta łe go, czy li ostat nie go ty go dnia (sied miu lat)
obie ca nej ła ski, któ re mó wi: „A po sześć dzie się ciu
dwóch ty go dniach (w. 25-27, „sie dem i sześć dzie -



siąt dwa” = 69 ty go dni, któ re do pro wa dza ją nas
do chrztu Je zu sa w 29 ro ku) Me sjasz bę dzie za bi -
ty [ukrzy żo wa ny], lecz nie z po wo du Je go wi ny”,
„lecz w po ło wie ostat nie go ty go dnia [29 – 33 – 36
rok, 70 ty dzień], On uczy ni ko niec ofie rze krwa -
wej i ofie rze z po kar mów”. Ofia ry, któ re by ły
skła da ne we dług Za ko nu, wów czas usta ły; nie
dla te go, że zwie rzę ta, ka dzi dło itd., nie by ły już
od tąd ofia ro wa ne przez ka pła nów, któ rzy na dal
ofia ro wa li je rok rocz nie, lecz dla te go, że one nie
by ły już przyj mo wa ne przez Bo ga Je ho wę
i w żad nym zna cze niu nie by ły ofia ra mi
za grzech. Przy szła praw dzi wa ofia ra, nasz Pan
Je zus „ku zgła dze niu grze chu przez ofia ro wa nie
sa me go Sie bie” (Żyd. 9:26). Je ho wa nie mógł już
dłu żej uzna wać in nych ofiar ani nie by ło po -
trze by ich ofia ro wa nia. Me sjasz, któ ry ofia ro -
wy wał sa me go Sie bie przez trzy i pół ro ku, tam
na krzy żu do koń czył dzie ła (Ja na 19:30) i tym sa -
mym zgła dził grzech, do ko nu jąc peł ne go i cał -
ko wi te go po jed na nia po mię dzy Bo giem i nie -
pra wo ścią lu dzi, spro wa dza jąc dla ca łej ludz -
ko ści wiecz ne uspra wie dli wie nie z grze chu, za -
miast ty picz ne go co rocz ne go uspra wie dli wie -
nia, do ko ny wa ne go za ty picz ny lud, Izra el.
Śmierć Me sja sza by ła rów nież pie czę cią, gwa -
ran cją wy peł nie nia wszyst kich wi zji i pro roctw
mó wią cych o przy szłych bło go sła wień stwach. 

Wy ra że nie „nie z po wo du Je go wi ny” (Dan.
9:26) jest ró żnie od da ne w in nych tłu ma cze niach,
z któ rych kil ka ma my przed so bą, lecz na szym
zda niem, to w A.V. jest naj bar dziej ja sne i naj le -
piej od da ne. To wy ra że nie opi su je „cza sy re sty -
tu cji wszyst kich rze czy, któ re prze po wie dział
Bóg przez usta wszyst kich świę tych Swo ich pro -
ro ków od po cząt ku świa ta” (Dz.Ap. 3:21). Te
obiet ni ce, za rów no Przy mie rza Abra ha mo we go
jak i Przy mie rza No we go, zo sta ły za gwa ran to wa -
ne, za pew nio ne, Je go wła sną dro go cen ną krwią
(Łuk. 22:20; 1 Kor. 11:25), któ ra mó wi nam lep sze
rze czy niż krew wo łów i ko złów, czy li wiecz ne
uspra wie dli wie nie i usu nię cie grze chu dla
wszyst kich, któ rzy Go przyj mą. W po zo sta łej lub
ostat niej po ło wie sie dem dzie sią te go, ostat nie go,
ty go dnia ła ski dla Ży dów, w cza sie trzech i pół
ro ku, któ re roz po czę ły się od Pięć dzie siąt ni cy,
Je go na śla dow cy, naj święt si z te go na ro du, by li
na masz cza ni Świę tym Du chem Bo ga, tak jak Je -
zus był na masz czo ny w cza sie chrztu, w koń cu
sześć dzie sią te go dzie wią te go ty go dnia. To wy -
peł ni ło stwier dze nia z 24 wer se tu te go pro roc -
twa: „Sie dem dzie siąt ty go dni wy zna czo no lu do -
wi two je mu i mia stu twe mu świę te mu, (a)

na znie sie nie prze stęp stwa i na zgła dze nie grze -
chu, na do ko na nie po jed na nia za nie pra wość
i przy wró ce nie wiecz nej spra wie dli wo ści, (b)
na za pie czę to wa nie wi dze nia i pro roc twa (c) oraz
na na masz cze nie naj święt szych” (a nie Świąt ni -
cy). Pro roc two nie wska zu je, że to dzie ło by ło
odło żo ne aż do ostat nie go ty go dnia, kie dy był
obec ny Me sjasz; i nie wąt pli wie oni ro zu mie li, że
ono ozna cza ło wiel ką mo ral ną re for mę z ich stro -
ny, przy go to wu ją cą ich na Me sja sza i na masz cze -
nie w Nim ich na ro du, ja ko naj święt sze go lu du,
aby bło go sła wić ogół świa ta. Przez wie ki do -
świad czeń oni jesz cze mu sie li się na uczyć, że sa -
mi nie by li w sta nie usu nąć grze chu i do ko nać
po jed na nia za nie pra wość i że wy peł nie nie te go
dzie ła zgła dze nia grze chu i uspra wie dli wie nia
po tę pio nych, wy ma ga ło do sko na łej ofia ry. Z dru -
giej stro ny, cho ciaż pro roc two Da nie la wska zu je,
że Me sjasz bę dzie za bi ty [umrze] w po ło wie
ostat nie go ty go dnia, jed nak nie mó wi, że więk -
szość lu du Izra ela bę dzie bez bo żna i dla te go zo -
sta nie od rzu co na, jak to na stą pi ło, w środ ku (P 2,
s. 70) te go ty go dnia (Mat. 23:38). In ny pro rok po -
wie dział (Rzym. 9:28), że Pan do koń czy dzie ła
i skró ci je w spra wie dli wo ści [spra wie dli wie];
a wszyst ko to by ło do ko na ne w po ło wie ty go dnia
(trzech i pół ro ku) słu żby Je zu sa.

Ostat nia część sie dem dzie sią te go ty go dnia,
trwa ją ca trzy i pół ro ku, roz cią ga ła się po za krzyż
i do ty czy ła na masz cze nia „naj święt szych” z lu du
Izra ela. Czyż Je ho wa nie obie cał udzie lić sie dem -
dzie się ciu ty go dni ła ski dla Izra ela, a w rze czy wi -
sto ści dał im tyl ko sześć dzie siąt dzie więć i pół?
Na pierw szy rzut oka tak się wy da je, szcze gól nie
gdy przy po mni my so bie, że za le d wie pięć dni
przed Swo ją śmier cią, w po ło wie te go ty go dnia,
Je zus za pła kał nad ich mia stem i od rzu cił ich,
mó wiąc: „Oto wam dom wasz pu sty zo sta nie”.
Lecz tak nie jest: Bóg Je ho wa znał ko niec na po -
cząt ku i gdy obie cał sie dem dzie siąt ty go dni, miał
to na my śli. Mu si my po szu ki wać ła ski dla te go lu -
du przez trzy i pół ro ku po ukrzy żo wa niu, po mi -
mo te go, że zo sta li wów czas opusz cze ni ja ko na -
ród. Ten fakt, że Izra eli ci ja ko na ród nie nada wa -
li się, by być od bior ca mi głów nej, czy li du cho wej
ła ski za mie rzo nej dla Ko ścio ła ani też ziem skiej
ła ski, któ ra na le ża ła do przy szło ści, był za ma ni fe -
sto wa ny w ich od rzu ce niu Me sja sza, co Bóg prze -
wi dział i prze po wie dział. Nie by ło żad nej ko rzy -
ści w przed łu ża niu ich na ro do wej pró by po -
za śro dek ich sie dem dzie sią te go ty go dnia i ona
zo sta ła ukró co na, gdy oni zo sta li opusz cze ni, od -
rzu ce ni od ła ski. W cza sie po zo sta łej czę ści
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(trzech i pół ro ku) te go okre su, ła ska, choć za m -
knię ta dla po zo sta łych, zwięk szy ła się dla naj -
święt szych z lu du, naj czyst szych i naj bar dziej
od po wied nich, po nie waż wy łącz nie im mo gła
przy nieść po ży tek (Izaj. 10:22,23; Rzym. 9:28).
Ten wzrost ła ski po le gał na fak cie, że wier nym
ży dow skim ostat kom udzie lo no trzy i pół ro ku
wy łącz nej tro ski i słu żby, wśród zwięk szo nych
ko rzy ści dys pen sa cji du cha dla Ko ścio ła, któ re
roz po czy na jąc od uczniów w dniu Pięć dzie siąt -
ni cy, do się gły praw do po dob nie wszyst kich doj -
rza łych zia ren psze ni cy z te go na ro du, pod czas
okre su spe cjal nej ła ski. Prze czy taj my Dzie je Apo -

stol skie 2:41 i 4:4, by do strzec re zul ta ty tych
pierw szych dni. Cho ciaż Je zus skosz to wał śmier -
ci za wszyst kich i Ewan ge lia mia ła być gło szo -
na wszyst kim, jed nak z te go wła śnie po wo du
On po in stru ował Swych uczniów, by roz po czę li
ogła sza nie nie biań skiej ofer ty zba wie nia w Je ru -
za lem, wśród wier nych Ży dów. Oni nie mie li po -
rzu cać te go szcze gól ne go dzie ła ani ofe ro wać du -
cho wej ła ski no wej dys pen sa cji ni ko mu in ne mu,
do pó ki nie do bie gło koń ca trzy i pół ro ku obie ca -
nej ła ski dla Izra ela, gdy Bóg po słał ją szcze gól nie
do po gan, tak jak do Ży dów (Dz.Ap. 10:1-48).

BS ‘10, 34-37

38  —  SZTANDAR BIBLIJNY

Ser ce mo je smut ne na za po wiedź bu rzy,
Chmu ry, jak pta ki nad la tu ją od mo rza,
Me wa szu ka schro nie nia, so sny szu mią, 

nie bo się chmu rzy,
Wszyst ko nam mó wi, że nad cho dzi bu rza.
Jej za po wiedź do bie ga od lą du i od mo rza,

Lecz pa ste rze śpią, nie sto ją na stra ży.
Ich sta da krą żą po wrzo so wi skach i wzgó rzach,
Mistrz przy szedł, czy nikt te go nie za uwa żył?

Przy szedł, lecz czy ktoś na Pa na cze kać ra czy?
Gdzie, bę dąc na zie mi, lu dzi znaj dzie z wia rą?
Czy wśród pła wią cych się w luk su sie bo ga czy?
Czy wśród bie da ków z nę dzą wal czą cych sta rą?

Lu dzie, po rzuć cie, co nie wa żne, 
zo staw cie przy jem no ści,

Bę dę mó wił o tym, co ma na dejść, słu chaj cie pil nie!
Wi dzę, że rów nie do brze mógł bym mó wić w sa mot no ści

Lub wo łać do fal o brzeg bi ją cych sil nie.

NA D  C I Ą  G A  J Ą  C A  B U R  Z A  

EWAN GE LIA – TYL KO DLA

GRZESZ NI KÓW
„Nie przy sze dłem wzy wać spra wie dli wych, lecz grzesz nych do po ku ty” – Ew. Mar ka 2:17

OKRE ŚLE NIE „cel nik” w cza sach Je zu sa by -
ło sto so wa ne do Ży dów, któ rzy słu ży li

rzym skie mu rzą do wi, ja ko po bor cy po dat ków
w Pa le sty nie. To okre śle nie by ło za rzu tem, po -
nie waż Ży dzi wie rzy li obiet ni com Abra ha mo -
wym, że ca ły świat bę dzie bło go sła wio ny przez
nich, ja ko szcze gól ny lud Bo ga. Oni wie rzy li,
że to ozna cza ło, iż nie tyl ko po win ni być wol ni
od wszyst kich in nych rzą dów, lecz że po win ni
być pa na mi świa ta. Po nad to, gdy by tak by ło,
wszyst kie in ne na ro dy po win ny skła dać im
hołd, na to miast oni nie po win ni kła niać się ni -
ko mu. Dla te go więk szość pa trio tycz nie uspo -
so bio nych Ży dów od ma wia ła przy ję cia funk cji

agen tów rzym skie go rzą du, w kwe stii zbie ra nia
da nin czy po dat ków, a po bor cy po dat ko wi, czy -
li cel ni cy, by li trak to wa ni z po gar dą, ja ko nie -
wier ni swej re li gii i swe mu na ro do wi. 

Okre śle nie „grzesz nik”, czę sto uży wa ne
w tym roz wa ża niu oraz w in nych miej scach
w Ewan ge liach, sto so wa ło się do wszyst kich
Ży dów, któ rzy nie dba li o re li gij ną or to dok sję
swych cza sów, po nie waż tra dy cyj ni Ży dzi
wów czas (i obec nie) by li dum ni ze swej re li gii
i cheł pi li się swo ją świę to ścią – jak, na przy -
kład, sło wo „fa ry ze usz” zna czy „świę ta oso ba”
– ta ka, któ ra skru pu lat nie prze strze ga ła naj -
drob niej szych szcze gó łów Za ko nu. Ist niał sze -



ro ki roz dźwięk po mię dzy ty mi gor li wy mi na -
śla dow ca mi Pra wa Mo jże szo we go oraz ma sa mi
na ro du, któ re, po nie waż nie uczy ni ły te go
szcze gól ne go wy zna nia, by ły ogó łem kla sy fi ko -
wa ne ja ko „grzesz ni cy”, czy li oso by nie wy peł -
nia ją ce or to dok syj nych stan dar dów tro ski
o for my i ce re mo nie. 

Fa ry ze usze to le ro wa li i ja da li po sił ki z sa du -
ce usza mi (choć sa du ce usze by li prak tycz nie
nie wie rzą cy), po nie waż by li oni bo gat szą i dla -
te go bar dziej po wa ża ną kla są, lecz zu peł nie
igno ro wa li i nie ja da li ze swy mi mniej zna czą -
cy mi brać mi, któ rych ogól nie okre śla li ja ko
„grzesz ni ków”, nie za le żnie od ich praw dzi we -
go mo ral ne go sta nu. Pra wie wszy scy ucznio wie
na sze go Pa na by li ze bra ni z tej ni ższej, czy li
mniej or to dok syj nej i mniej wy kształ co nej kla -
sy Ży dów. Z po wo du ta len tów na sze go Pa -
na fa ry ze usze by li by za do wo le ni, gdy by On
był jed nym z nich, oczy wi ście pod wa run kiem,
że stał by po ich stro nie i po pie rał by ich, w ich
mniej lub bar dziej ob łud nych rosz cze niach
świę to ści i do sko na ło ści. Lecz Je zus po tę piał
twier dze nia fa ry ze uszy, ja ko hi po kry zję
i otwar cie mó wił do zwy kłe go lu du, że „nie ma
spra wie dli we go ani jed ne go” – że wszy scy po -
trze bu ją Bo skie go mi ło sier dzia oraz że praw -
dzi wie po kor ni i skru sze ni o wie le bar dziej na -
da ją się do przy ję cia przez Bo ga niż cheł pli wi,
pysz ni i pró żni.

MA TEUSZ – CEL NI KIEM

Obec ne roz wa ża nie opo wia da o po wo ła niu
Ma te usza na jed ne go z dwu na stu Apo sto łów.
Je go pier wot ne imię to Le wi, tak jak Piotr pier -
wot nie miał na imię Szy mon. On na le żał do po -
ko le nia Le wie go, lecz przy ję cie przez nie go słu -
żby po bor cy po dat ko we go u Rzy mian de gra -
do wa ło go spo łecz nie i kla sy fi ko wa ło ja ko „cel -
ni ka”. Być mo że nie za le żność i uni żo ność spo -
wo do wa ły, że ten czło wiek stał się po bor cą po -
dat ko wym i od wa żnie zno sił szy der stwa ro da -
ków i ce chy te na praw dę dzia ła ły na je go ko -
rzyść w związ ku z Bo skim za pro sze niem, by
stał się uczniem Je zu sa. Mo że my być pew ni, że
by ło to praw dą na pod sta wie fak tu, że Je zus
dał mu spe cjal ne za pro sze nie, by stał się Je go
uczniem oraz że w swym sta nie ser ca go tów był
opu ścić wszyst kie ziem skie do bra, by mógł stać
się człon kiem kla sy Chry stu sa. Nie mo że my
przy pusz czać, że Mistrz po wo łał by do ucznio -
stwa ko goś, kto nie miał by szla chet ne go cha -

rak te ru ani nie po win ni śmy przy pusz czać, że
in ne cha rak te ry przy ję ły by we zwa nie, któ re
przy jął Ma te usz. 

Ma te usz był gło wą ro dzi ny i nie zwłocz nie
za pro sił Je zu sa i Je go na śla dow ców na ucztę.
On za pro sił ta kże wie lu swo ich przy ja ciół, któ -
rzy po dob nie jak on by li po za na wia sem spo łe -
czeń stwa – by li cel ni ka mi i grzesz ni ka mi. Ucze -
ni w pi śmie i fa ry ze usze bacz nie ob ser wo wa li Je -
zu sa i kie dy za uwa ży li, że ja dał i ob co wał
z mniej sza no wa ny mi i mniej or to dok syj ny mi,
ta kże prze sta li Go po wa żać i za da li uczniom Je -
zu sa bez po śred nie py ta nie: „Dla cze go On z cel -
ni ka mi i grzesz ni ka mi je i pi je?”.

To da ło Je zu so wi spo sob ność, w któ rej w kil -
ku sło wach chciał udzie lić wiel kiej lek cji. On
od po wie dział im: „Nie po trze bu ją zdro wi le ka -
rza, ale ci, co się źle ma ją; nie przy sze dłem wzy -
wać spra wie dli wych, ale grzesz nych do po ku -
ty”. Tu taj jest klucz błęd ne go zro zu mie nia
Ewan ge lii w tam tych dniach i obec nie. Pierw sza
lek cja, ja kiej wszy scy mu szą się na uczyć, to ta,
że wszel ki grzech jest po tę pio ny przez Bo ga –
ma ły i wiel ki – że ka żda nie spra wie dli wość jest
grze chem i że „nie ma spra wie dli we go ani jed -
ne go” (Rzym. 3:10). 

In ny mi sło wy, ka żdy mu si uznać, że sam
jest grzesz ni kiem znaj du ją cym się pod Bo skim
wy ro kiem i po trze bu je prze ba cze nia, za nim
mo że przyjść do spo łecz no ści z Bo giem lub stać
się uczest ni kiem Bo skiej dro gi do ży cia wiecz -
ne go. Cel ni cy i grzesz ni cy rze czy wi ście by li po -
tę pie ni przez Bo ga, lecz ucze ni w pi śmie i fa ry -
ze usze, człon ko wie te go sa me go nie do sko na łe -
go ro du, ta kże znaj do wa li się pod Bo skim wy -
ro kiem. Jed nak oni nie przy zna wa li się do swej
grzesz no ści i nie do sko na ło ści ani nie szu ka li
Bo skie go prze ba cze nia, pod czas gdy cel ni cy
i grzesz ni cy, uzna jąc swo je grze chy, by li bar -
dziej go to wi na przy ję cie prze ba cze nia. Je zus
zi lu stro wał tę spra wę w jed nej ze Swych przy -
po wie ści, mó wią cej o pew nym fa ry ze uszu, któ -
ry przy szedł do świą ty ni i mo dlił się w swej
za ro zu mia ło ści, dzię ku jąc Bo gu, że nie był jak
in ni lu dzie ani na wet jak ten bied ny cel nik sto -
ją cy bli sko nie go. Cel nik ta kże się mo dlił; lecz
mo dlił się w po ko rze czu jąc, że był grzesz ny
i bła gał o Bo skie prze ba cze nie. Je zus oświad -
czył, że mniej mo ral ny czło wiek, mniej skru pu -
lat ny, cel nik, był bli żej wy peł nie nia Bo skiej
spra wie dli wo ści, niż bar dziej sta ran ny, bar dziej
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uczci wy, bar dziej or to dok syj ny fa ry ze usz, po -
nie waż ten ostat ni nie przy znał się do swo ich
grze chów, swych nie do sko na ło ści, któ re mo -
gły by być prze ba czo ne je dy nie przez wy zna nie
ich. Stąd wy ni ka ło oświad cze nie Je zu sa: „nie
przy sze dłem wzy wać spra wie dli wych, ale
grzesz nych do po ku ty”. Nie by ło tam ani jed ne -
go spra wie dli we go do we zwa nia, po nie waż
wszy scy są grzesz ni ka mi, a ci któ rzy my śle li, że
są spra wie dli wi, mie li przed so bą ba rie rę, któ -
ra prze szka dza ła im w zbli że niu się do Pa -
na na Je go we zwa nie. 

„TWOI UCZ NIO WIE NIE PO SZC ZĄ”

W tam tym cza sie okres po stu był prze strze -
ga ny przez fa ry ze uszy, a ta kże przez tych, któ -
rzy przy ję li na uki Ja na Chrzci cie la; lecz Je zus
nie po wie dział Swym uczniom nic na te mat po -
szcze nia w tym cza sie. Ro dzi się te raz py ta nie,
dla cze go? Wy ja śnie niem Zba wi cie la by ło, że
czas, kie dy On jest z ni mi, po wi nien być uwa ża -
ny bar dziej ja ko czas ra do ści i uczto wa nia niż ja -
ko czas po stu i smut ku. Czy ob lu bie ni ca smu ci
się, pła cze i po ści, kie dy jej ob lu bie niec jest obec -
ny? Nie. Jed nak w póź niej szych dniach, po je -
go odej ściu, w swej sa mot no ści, a szcze gól nie,
gdy bę dzie roz my śla ła o dłu giej zwło ce w je go
po wro cie, aby ją przy jął, by zo sta ła je go żo ną,
bę dzie od czu wa ła smu tek. Je zus dał do zro zu -
mie nia, że po dob nie bę dzie z Je go na śla dow ca -
mi. Oni bę dą mie li licz ne spo sob no ści, by pła kać
i po ścić, gdy On odej dzie, a oni bę dą ocze ki -
wać na Je go po wrót (Mat. 9:14,15). 

Po szcze nie nie po win no być trak to wa ne, ja -
ko obo wią zek lub roz kaz, lecz ra czej ja ko do bro -
wol na re zy gna cja z te raź niej szych i świec kich
do brych rze czy, aby umysł i ser ce mo gło bar -
dziej żar li wie wznieść się po rze czy, któ rych
jesz cze nie wi dzi, a na któ re ma na dzie ję. Przez
osiem na ście stu le ci lud Bo ży po ścił i mo dlił się,
ocze ki wał i tę sk nił do po wro tu Ob lu bień ca.
Lecz w cza sie Je go obec no ści ich spo łecz ność
z Nim, ich ra dość z po wo du uświa do mie nia so -
bie speł nio nej obiet ni cy, osu sza ła ich łzy i da wa -
ła im „ozdo bę za miast po pio łu, ole jek we se la...
za miast du cha przy gnę bie nia”.

KO ŚCIÓŁ NO WYM STWOR ZE NIEM

Słu cha czom Zba wi cie la trud no by ło wła -
ści wie po jąć Je go na uki. Oni by li w sta nie zro -
zu mieć ka za nia Ja na Chrzci cie la o po ku cie
i zmia nie na lep sze, lecz gdy Je zus oświad czył:
„Za kon i pro ro cy aż do Ja na, a od te go cza su

Kró le stwo Bo że opo wia da ne by wa” – by ło to
tak ra dy kal nym twier dze niem, że lud miał
trud no ści by to zro zu mieć. Oni za sta na wia li
się, cóż mo że być wy ższe go od Za ko nu i Pro -
ro ków? Ja kie drzwi mo gły zo stać otwar te dla
na śla dow ców Je zu sa spo śród tych, któ re nie
by ły otwar te dla ich przod ków? Czy ich ży -
dow ski na ród nie był Kró le stwem Bo żym? Czy
Król Da wid nie sie dział „na tro nie Pa na”? Czyż
nie by ło obie ca ne, że Me sjasz usią dzie na tro -
nie Da wi da?

Z życz li wo ścią mu si my przy znać, iż Ży dom
trud no by ło zro zu mieć, że za nim bę dą mo gły
na dejść bło go sła wień stwa dla na tu ral ne go
Izra ela, in ny, du cho wy Izra el mu si zo stać wy -
bra ny. W ce lu pod kre śle nia tej my śli nasz Pan
dał dwie rów no le głe ilu stra cje, mó wiąc: „Nikt
nie przy szy wa ła ty z no we go suk na do sta re go
ubra nia. A je śli to uczy ni, no wa ła ta na cią gnie
sta rą sza tę i zro bi się więk sza dziu ra”. „Nikt
nie le je no we go wi na do sta rych bu kła ków.
A je śli to uczy ni, wi no ro ze rwie bu kła ki i za -
rów no wi no jak i bu kła ki bę dą znisz czo ne”
(Mar. 2:21,22, NIV). Te ilu stra cje wska zu ją, że
po słan nic two Ewan ge lii nie jest ła tą do sta re go
Ży dow skie go Za ko nu, lecz jest no wą kon cep -
cją du cho we go po wo ła nia na zmia nę dys pen -
sa cji. Po wo ła nie do ziem skiej kla sy Sta ro żyt -
nych God nych zo sta ło wów czas za stą pio ne
przez no we dok try ny wy bo ru w Dys pen sa cji
Ewan ge lii, któ re mu sia ły zo stać umiesz czo ne
w no wych na czy niach, aby by ły w sta nie wy -
trzy mać na cisk zmia ny z po wo ła nia ziem skie -
go do po wo ła nia nie biań skie go oraz do nie -
biań skiej na gro dy (Ja na 3:30). Dla tej przy czy -
ny nasz Pan nie pró bo wał za szcze piać Swych
na uk Ży dom, lecz po wo ły wał z ju da izmu
szcze gól ną kla sę, któ ra w Pi śmie Świę tym jest

okre ślo na ja ko „no -
we stwo rze nia
w Chry stu sie”. To
dla nich by ło prze -
zna czo ne no we wi -
no po słan nic twa
Ewan ge lii i oni mie -
li do świad czać fer -
men ta cji w związ -
ku z przy go to wa -
niem do Kró le stwa
– trud no ści, kar
i prób.

BS ‘10,38-39
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Bukłak
Marek 2:22
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CHO CIAŻ PI SMO ŚWIĘ TE mó wi nam, że nie -
wie lu mo żnych, bo ga tych, mą drych i moc nych

jest wy bie ra nych przez Pa na do Je go dzie ła, mo że -
my być pew ni, iż to nie dla te go, że oni nie na da ją się
do przy ję cia, lecz dla te go, że ich mą drość, bo gac twa,
si ła i od wa ga za zwy czaj czy ni ich zbyt ufa ją cy mi so -
bie i nie do sta tecz nie po le ga ją cy mi na Pa nu – nie wy -
star cza ją co po kor ny mi, by być przez Nie go ucze ni
oraz by cie szyć się spo sob no ścia mi słu żby dla Nie -
go. To do Ge de ona, mę żne go mło de go Izra eli ty, zo -
stał po sła ny anioł Pań ski z prze sła niem oraz z za da -
niem. Je go po zdro wie nie brzmia ło: „Pan z to bą, mę -
żu wa lecz ny”. Ge de on od po wie dział ze wspa nia łą
lo gi ką: „Je śli Pan jest z na mi, a cze muż na nas przy -
szło to wszyst ko? Gdzież te raz są wszyst kie cu da Je -
go, któ re nam opo wia da li oj co wie na si?”.

Ma dia ni ci oraz in ne ko czow ni cze ple mio na ze
wscho du, do strze ga jąc że Ka na an był bar dzo uro -
dzaj ny, wie lo krot nie na je żdża li na tę zie mię, kon -
fi sku jąc licz ne jej pro duk ty. Z te go po wo du Ge de -
on młó cił kil ka sno pów psze ni cy, bo jąc się zwy -
cza jo we go młó ce nia, aby Ma dia ni ci nie ukra dli
im wszyst kie go, co po sia da li i nie zwięk szy li
swych łu pów.

Anioł nie przy szedł tam, by roz wa żać o teo lo gii,
lecz by za in spi ro wać Ge de ona i usta no wić go po -
słan ni kiem Pa na do wy zwo le nia Je go lu du. Po ko ra
Ge de ona przy świe ca z je go pro te stu, że je go ro dzi -
na jest naj bied niej sza z po ko le nia Ma nas se sa oraz że
on sam jest naj młod szy ze swych bra ci, w do mu je -
go oj ca. Z pew no ścią po peł nio no błąd w wy bo rze
i po win no się zna leźć bar dziej kom pe tent ną oso bę!
Lecz na to anioł Pań ski od po wie dział: „Po nie waż Ja
bę dę z to bą, prze to po ra zisz Ma dia ni tów, ja ko mę -
ża jed ne go”. 

Kie dy pa mię ta my o Pań skiej obiet ni cy dla Izra -
ela, że On bę dzie ich bro nił i chro nił ich in te re sów –
kie dy pa mię ta my, że ich in te re sy by ły ziem ski mi in -
te re sa mi – to po win ni śmy rów nież pa mię tać, że ta
pro tek cja by ła uza le żnio na od za cho wy wa nia przez
Izra el lo jal no ści ser ca i wier no ści wo bec Bo ga. W tej
sa mej obiet ni cy Pan za pew nił przed tem Swój lud, że
je śli zbo czą w stro nę bał wo chwal stwa, On spro wa -
dzi na nich ró żne prze ciw no ści – że ich wro go wie
bę dą zbie rać ich żni wa itp. Mo że my po znać od po -

wiedź na py ta nie Ge de ona, dla cze go Pan do zwo lił,
by przy szły na nich te udrę ki. To nie dla te go, że Bóg
był nie wier ny Swe mu Przy mie rzu, lecz dla te go, że
Izra eli ci by li nie wier ni. Do wód tej nie wier no ści znaj -
du je my w na szej lek cji oraz w jej kon tek ście. Oj ciec
Ge de ona miał do zór, czy li był opie ku nem ga jów Ba -
ala i Asz tar te. Ich po do bi zny by ły nie da le ko je go do -
mu – wi docz nie na je go po sia dło ści. Te ga je by ły
wiel ki mi po mni ka mi, ozna ka mi czci sta wia ny mi bli -
sko bó stwa i ten zwy czaj był utrzy my wa ny przez lu -
dzi za cza sów Ge de ona, a je go oj ciec był jed ną z wa -
żniej szych osób wśród nich. Tu taj tkwi ta jem ni ca
bez rad no ści Izra eli tów i ich pod dań stwa Ma dia ni -
tom. Choć Ge de on z pew no ścią nie wie dział kim
był je go gość, nie mniej jed nak kon wer sa cja z nim
prze ko na ła go, że był oso bą god ną czci. Przy go to wał
dla nie go po si łek i po sta wił go przed nim. Za miast
zjeść po si łek, anioł po le cił mu, aby po ło żył nie kwa -
szo ne chle by oraz koź ląt ko na ska le i po lał je po -
lew ką; wte dy anioł do tknął swą la ską żyw no ści. Stał
się cud, któ ry ob ja wił, że gość był anio łem Pa na – ze
ska ły wy szedł ogień i zu peł nie stra wił żyw ność, któ -
ra zo sta ła przy ję ta ja ko ofia ra. Anioł na tych miast
znik nął sprzed oczu Ge de ona, po nie waż speł nił cel
swej mi sji. 

USŁU GA ANIO ŁÓW 
Ma my tu taj ko lej ną ilu stra cję fak tu, że je ste śmy

oto cze ni przez du cho we isto ty, nie wi dzial ne dla
na szych na tu ral nych oczu, a ta kże fak tu, że w sta -
ro żyt nych cza sach Bóg w Swej opatrz no ści ko mu ni -
ko wał się z ludz ko ścią przez tych anio łów, o któ rych
czy ta my: „Za ta cza obóz anioł Pań ski wo kół tych,
któ rzy się Go bo ją, i wy ry wa ich”. I da lej: „Iza li
wszy scy nie są du cha mi usłu gu ją cy mi, któ rzy
na po słu gę by wa ją po sła ni dla tych, któ rzy zba wie -
nie odzie dzi czyć ma ją?”. Bez wąt pie nia te raz anio -
ło wie Pa na są obec ni z Je go lu dem, tak jak w prze -
szło ści – w rze czy wi sto ści pod czas Wie ku Ewan ge -
lii, od Pięć dzie siąt ni cy, oni są bar dziej obec ni niż
kie dy kol wiek wcze śniej, po nie waż w tym Wie ku
wśród lu du Bo że go by ły jed nost ki spło dzo ne z Du -
cha, szcze gól nie cen ne przed ob li czem Oj ca (Ps.
34:8; Żyd. 1:14). 

„Anio ło wie ich za wsze pa trzą na ob li cze Oj ca”,
jest to wy po wiedź Pa na Je zu sa od no szą ca się do Je -

G E  D E  O N
LO GICZ NY CZŁO WIEK – SIL NY CHA RAK TER

BRAK ZAU FA NIA DO SIE BIE
PO WSTA JĄ CY PRO ROK PO TRZE BU JE

DO WO DU DO WÓD SPRO WA DZA WIA RĘ



42  —  SZTANDAR BIBLIJNY

go na śla dow ców. Jed ną z funk cji anio łów jest tro ska
o spra wy po świę co nych człon ków Pań skie go lu du
oraz uwal nia nie ich od wszyst kie go, co nie by ło by
dla nich ko rzyst ne, w zgo dzie z za pew nie niem, że
„wszyst kie rze czy dzia ła ją ra zem dla do bra tych,
któ rzy mi łu ją Bo ga”. To od no si się do no we go ser ca,
umy słu i wo li, a nie do cia ła. Ci po słan ni cy by li nie -
wi dzial ni przez ca ły Wiek Ewan ge lii, po nie waż Pan
chciał, by chrze ści ja nie cho dzi li przez wia rę, a nie
przez wi dze nie (2 Kor. 5:7). 

W sta ro żyt nych cza sach, w cza sach Do mu Sług,
Pań scy przed sta wi cie le cza sa mi przyj mo wa li ludz kie
cia ła i w nich uka zy wa li się lu dziom pod czas swych
wi zyt, tak aby mo gli mieć lep szą spo sob ność bez po -
śred niej kon wer sa cji oraz udzie la nia in struk cji pod -
czas prze ka zy wa nia swych wia do mo ści. W ten wła -
śnie spo sób anio ło wie Pań scy uka za li się Abra ha mo -
wi i je dli ra zem z nim. On nie po znał ich, do pó ki nie
ujaw ni li swej to żsa mo ści. 

OD WA GA OKA ZA NA 
W no cy po wi zy cie anio ła Pan na stęp ny raz ob -

ja wił się Ge de ono wi, po le ca jąc mu znisz czyć bó -
stwa w swo jej wła sno ści, zbu rzyć oł tarz Ba ala i za -
miast nie go zbu do wać oł tarz dla Bo ga Je ho wy, za -
bić jed ne go z ciel ców swe go oj ca i uczy nić z nie go
ofia rę ca ło pal ną dla Pa na, uży wa jąc do te go ce lu
drew na, czy li „ga ju”, któ ry wcze śniej czcił Ba ala.
To za da nie zo sta ło wy ko na ne
w no cy, po nie waż gdy by je go oj -
ciec, je go bra cia i lu dzie ze wsi wie -
dzie li o tym, z pew no ścią sprze ci -
wi li by się te mu. Ge de on stał się
bar dzo od wa żny, gdy do wie dział
się, że Pan po wo łał go do wy ko na -
nia te go dzie ła. 

Rze czy wi ście mo że my po wie -
dzieć, że prze ko na nie, iż na sza pra -
ca jest z Bo skie go upo wa żnie nia,
jest mo cą w ser cu ka żde go mę żczy -
zny lub ko bie ty. To jest to, cze go
dzi siaj bra ku je – bra ku je wia ry
w Bo ga i uzna nia, że mi sja po cho -
dzi od Bo ga. Wie le ka zań, mo dlitw
i do brych wy sił ków jest for ma li -
stycz nych, ma ją cych „kształt po bo -
żno ści, bez jej mo cy”. Od ta kich osób ma my się od -
wró cić, ra dzi Apo stoł Pa weł. My pra gnie my być słu -
ga mi Bo ga i na praw dę sta ra my się po zna wać Bo skie
Sło wo. Gdy bę dzie my uzbro je ni w Sło wo Bo że, „je -
den prze go ni ty siąc”. 

Mło dy Żyd stu diu ją cy na uni wer sy te cie w Ha -
rvar dzie po wie dział: „Mam ta lent do mu zy ki i roz -
wi jam go; lecz czu ję się tak, jak gdy bym chciał od -
na leźć pe wien wiel ki cel, war ty mo je go ży cia i od -
dać ży cie dla te go ce lu!” Nie wąt pli wie, ta kie uczu -
cie ma wie lu mło dych lu dzi, szcze gól nie w wie ku
od dwu na stu do dwu dzie stu lat. Szczę śli wi są ci

mło dzi lu dzie, któ rzy w Bo skiej opatrz no ści otrzy -
mu ją mą dre, po moc ne in struk cje, aby mo gli uświa -
do mić so bie, że naj lep szym z mo żli wych spo so bów
wy ko rzy sta nia ży cia, jest od da nie go Bo gu w słu żbie
dla Nie go i w słu żbie dla ludz ko ści! Jed nym z ta kich
lu dzi był Ge de on, cze go do wo dzi ca ła je go hi sto ria.
On miał od wa gę i wia rę, i po trze bo wał je dy nie wie -
dzy o Bo gu oraz upo wa żnie nia, by iść na przód w Je -
go imie niu i czy nić Je go wo lę. 

Kie dy miesz kań cy wsi zo ba czy li, co się sta ło i wy -
śle dzi li, że spraw cą był Ge de on, we zwa li je go oj ca,
by wy dał go na śmierć, lecz oj ciec mą drze od po wie -
dział, że je śli Ba al jest po tę żnym bo giem, nie mu si
być bro nio ny. Je śli Ba al nie mo że obro nić sa me go sie -
bie, to nie mo że bro nić Izra ela. Ar gu ment był su ge -
styw ny. Lu dzie by li przy go to wa ni, by szu kać więk -
sze go Bo ga ja ko swo je go wy zwo li cie la. W mię dzy -
cza sie, gdy Ma dia ni ci gro ma dzi li się, Ge de on, w zgo -
dzie z udzie lo nym mu upo wa żnie niem, wy słał po -
słów do ró żnych po ko leń i w re zul ta cie te go trzy -
dzie ści dwa ty sią ce ochot ni ków od po wie dzia ło
na apel do wal ki z na jeźdź ca mi.

W mię dzy cza sie Ge de on zwró cił się do Pa -
na z proś bą o no we do wo dy, że on czy ni Bo ską wo -
lę. Pierw szym te stem by ło ru no po zo sta wio ne przez
noc, któ re mia ło być zu peł nie zmo czo ne przez ro sę,
na to miast zie mia wo kół nie go mia ła być su cha. Pan

od po wie dział i udzie lił do wo du;
Ge de on wy ci snął z ru na cza szę wo -
dy. Jed nak nie do syć na tym. Kto
mógł by przy znać, że wo da w ru nie
jest szcze gól ną atrak cją? Ge de on
od wró cił test i po pro sił Bo ga by
spra wił, aby ca ła zie mia wo kół ru -
na by ła kom plet nie zmo czo -
na przez ro sę, a ru no po zo sta ło zu -
peł nie su che. Tak też się sta ło.

Lecz nie po win ni śmy my -
śleć, że po nie waż Pan do star czył
do wo dy dla Ge de ona, to by ło by
wła ści we, aby śmy dzi siaj ro bi li
po dob ne te sty. My ma my prze wa -
gę pod ka żdym wzglę dem. Za na -
mi są do świad cze nia Ge de ona

i in nych na prze strze ni kil ku ty się cy lat – do dat ko -
wo ma my za pi sy No we go Te sta men tu o Bo skiej
ła sce wo bec ludz ko ści i Pa na Je zu sa. Ma my
„wspa nia łe sło wa ży wo ta” i przy stęp do Nie biań -
skie go Oj ca przez wpływ Du cha Świę te go, ja ko
re zul tat wia ry w dro go cen ną krew. Na sza sy tu -
acja jest in na. Pan chce, aby śmy kro czy li przez
wia rę w za kre sie tych lek cji, któ rych już nas na -
uczył, a nie przez ma te rial ne wi dze nie i zna ki
w na szym ży ciu.

BS ‘10, 40-41

Sędziów 6:11
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GA MA LIEL DAŁ DO WÓD SWEJ MĄ DRO ŚCI
w ra dzie, ja kiej udzie lił swym ży dow skim

przy ja cio łom z San he dry nu, któ rzy za mie rza li su -
ro wo po stą pić z pierw szy mi ucznia mi. Je go mą -
dre sło wa brzmia ły: „Mę żo wie izra el scy, za sta nów -
cie się, co za mier za cie uczy nić z ty mi ludź mi...
Trzy maj cie się z da le ka od tych lu dzi, wy puść cie
ich; je śli bo wiem ten plan lub to dzie ło po cho dzi
od lu dzi, nie ostoi się; lecz je śli po cho dzi od Bo ga,
nie je ste ście w sta nie go zni we czyć – aby nie oka -
za ło się, że wal czy cie prze ciw Bo gu” (Dz.Ap. 5:35-
39, KJV). Jest god ne po ża ło wa nia, że wie lu z tych,
któ rzy wy zna ją imię Chry stu sa i któ rzy do pew ne -
go stop nia sta li się uczest ni ka mi Du cha Świę te go,
któ rzy są ucze ni w szko le Chry stu so wej i po sia da -
ją mą drość po cho dzą cą z gó ry – przy kro po wie -
dzieć, wy da je się mieć mniej mą dro ści od tej, któ -
ra zo sta ła wy ra żo na w za cy to wa nych sło wach Ga -
ma lie la. 

Nie któ rzy lu dzie z na tu ry ma ją tak ma ło wa -
lecz no ści, że bra ku je im si ły cha rak te ru; oni zbyt ła -
two ule ga ją wpły wom, są „ni ja cy.” Bra ku je im cech
zwy cięz cy i nie ustan nie po win ni sta rać się o ła skę
i po moc z gó ry, aby za jąć od po wied nie sta no wi sko
dla Praw dy i spra wie dli wo ści. Ina czej nie mo gą
ocze ki wać, że zo sta ną uzna ni za wię cej niż zwy -
cięz ców. Pan po szu ku je na człon ków Swe go lu du
tych, któ rzy ma ją sil ne cha rak te ry, któ rzy są sta -
now czy i wy trwa li, jak rów nież ła god ni, ci si, cier pli -
wi i mi łu ją cy. Te go szczę śli we go po łą cze nia, któ re -
go Pan po szu ku je, nie mo żna zna leźć wszę dzie.
Wszy scy, któ rzy przy cho dzą do Nie go, wy ma ga ją
zmia ny, tak aby mo gli nada wać się do przy ję cia.
Z dru giej stro ny, są ta kie oso by, któ re ma ją sil ne
cha rak te ry i ich na tu ral na wa lecz ność jest tak wiel -
ka, że cią gle spro wa dza na nich kło po ty i mu si być
ha mo wa na i ogra ni cza na.

Trud no po wie dzieć, któ ra z tych klas ma prze -
wa gę nad dru gą. Pierw sza kla sa mu si roz wi jać to,
co dru ga po win na ogra ni czać i gdy roz wa ży my
wszyst kie kwe stie, to praw do po dob nie ich szan se
na zwy cię stwo w bie gu są mniej wię cej rów ne. Jed -
nak ci, któ rzy są bar dzo wa lecz ni, agre syw ni, ener -
gicz ni, z po wo du tych cech za zwy czaj przy cią ga ją
więk szą uwa gę wśród lu du Bo że go i zwy kle wzbu -
dza ją więk szą opo zy cję, na wet gdy nie czy nią so bie
wro gów wśród tych, z któ ry mi na wza jem się mi łu -
ją. Ci, któ rzy zbyt ła two ule ga ją wpły wom i są po -
tul ni, skłon ni są my śleć o so bie zbyt przy chyl nie
i jest bar dzo praw do po dob ne, że zbyt przy chyl nie

są oce nia ni przez in nych, pod wzglę dem ich przy -
dat no ści do Kró le stwa. Ci, któ rzy są sil ni i ener gicz -
ni, są skłon ni zbyt su ro wo kry ty ko wać in nych oraz
są za śle pie ni na swo im punk cie. Oby śmy wszy scy
mo gli mieć trzeź we umy sły! Sko ro te raz jest to nie -
mo żli we, oby śmy wszy scy mo gli mieć jak naj wię cej
du cha zdro we go roz sąd ku oraz zdol no ści do oce -
nia nia sa mych sie bie we dług Bo skich wzor ców!

Te sło wa są za mie rzo ne szcze gól nie dla tych
dro gich bra ci i sióstr, któ rzy ma ją trud no ści z po -
wo du zbyt wiel kiej wo jow ni czo ści, któ ra po wo -
du je, że są zbyt agre syw ni. Nasz Pan w szcze gól -
ny spo sób po ka zał Swą mi łość do moc nych cha rak -
te rów, kie dy spo śród dwu na stu wy brał Pio tra, Ja -
ku ba i Ja na, trzech naj bar dziej ra dy kal nych i dy na -
micz nych z Apo sto łów, w pew nych aspek tach, ja -
ko swych ulu bień ców. Ci, któ rzy z na tu ry ma ją ce -
chę agre syw no ści, nie po win ni my śleć, że jest ona
prze szko dą, by usły szeć Pań skie sło wa: „To do -
brze, słu go do bry”, lecz ra czej, że sa ma w so bie
jest ona do brą ce chą, je śli tyl ko bę dzie ogra ni cza -
na i utrzy my wa na we wła ści wych gra ni cach. Ta kie
oso by, po dob nie jak Ga ma liel, po win ny do strze gać
nie bez pie czeń stwo uży wa nia wo jow ni czo ści
i agre syw no ści prze ciw Pa nu, prze ciw Praw dzie
i prze ciw bra ciom.

Nasz Pan mó wi: „Je ste ście słu ga mi te go, ko mu
słu ży cie” (Rzym. 6:16, KJV). Py ta nie nie brzmi: Ko -
mu wy zna je my, że słu ży my? Czy też: Ko mu my -
śli my, że słu ży my? Lecz prze ciw nie: Czy jej spra wie
rze czy wi ście słu ży my? Pa trząc z te go punk tu wi -
dze nia na dzi siej szy chrze ści jań ski świat, py ta my
sa mych sie bie, jak wie lu słu ży Bo gu? Ilu wy obra ża
so bie, że słu ży Bo gu, a w rze czy wi sto ści słu ży prze -
ciw ni ko wi? Oni na praw dę „wal czą prze ciw Bo -
gu”. Do kład nie ob ser wu jąc chrze ści jań stwo, do -
strze ga my ty sią ce wy zna nio wych du chow nych,
mi lio ny wy zna nio wych chrze ści jan wal czą cych
pod ró żny mi sztan da ra mi, me to dy stów, bap ty -
stów, ka to li ków, itd. Py ta my, w czy im in te re sie oni
wal czą? Na rzecz sza ta na? Na rzecz błę du? Po dob -
nie jak w przy pad ku Sau la z Tar su, ich oczy mo gą
zo stać otwar te na fakt, że za miast być żoł nie rza mi
krzy ża, oni wal czą prze ciw ko Bo gu, prze ciw praw -
dzi wym żoł nie rzom krzy ża, praw dzi wym na śla -
dow com Ba ran ka. O, jak gorz kie roz cza ro wa nie
bę dzie ich udzia łem! Pra gnie my już te raz obu dzić
ich do zba da nia roz ka zów wiel kie go Głów ne go
Wo dza, aby mo gli zro zu mieć, że pra cu ją i wal czą
we dług roz ka zów i wska zó wek, któ re nie po cho -

WAL KA PRZE CIW BO GU
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PY TA NIE: By łem ka to li kiem; mam py ta nie od -
no śnie ka pła nów. Nie mo gę zro zu mieć, dla cze go
pa pież ma tak wie lu zwo len ni ków; jak lu dzie mo -
gą to to le ro wać? Ja nie mo gę pa trzeć na nie go ani
na żad ne go in ne go ka pła na w ten spo sób. Czy ja
mu szę im prze ba czyć, czy też o nich za po mnieć?
Ma te ria ły, któ re mi przy sła li ście, da ją du żo do my -
śle nia. Choć bar dzo ma ło o mnie wie cie, po wiedz -
cie, czy na le żę do ka te go rii tych, któ rzy pra gną
czy nić wo lę Bo żą? Ufam, że nie je stem je dy nie po -
szu ki wa czem cie ka wych rze czy. Pra gnę po znać
to wszyst ko lub po znać ty le, ile Bóg ży czy so bie,
abym po znał z wła ści wych po bu dek.

Nasz pa stor wy gła szał ka za nia na te mat Du cha
Świę te go. Mam 61 lat i te raz ro zu miem kwe stię
Du cha Świę te go. By łem bierz mo wa ny w wie ku
13 lat. Czy fakt, że te go nie ro zu mia łem, jest wi ną
ko ścio ła ka to lic kie go, czy mo ją wła sną wi ną? Nie
chcę ob wi niać ko go kol wiek prócz sie bie, lecz to
na pa wa mnie stra chem, iż nie ma lże utra ci łem
szan sę zba wie nia.

OD PO WIEDŹ: Cie szy my się wia do mo ścią od cie -
bie. Na pod sta wie tych nie licz nych in for ma cji, któ -
re od cie bie ma my, my śli my, że na pew no mi łu jesz
Pa na – jest to wy ma ga nie, któ re dał Je zus – by mi -

ło wać bliź nie go jak sa me go sie bie. Je zus do dał
jesz cze trze cie przy ka za nie: „mi łuj cie się wza jem -
nie, tak jak Ja was umi ło wa łem”. To jest pod sta wo -
wa struk tu ra chrze ści jań skie go cha rak te ru.

Je śli cho dzi o pa pie ża i ka pła nów oraz im po -
dob nych: Czy po wi nie neś im wy ba czyć czy za po -
mnieć o nich? Je zus po wie dział rów nież, że po -
win ni śmy mo dlić się ta kże za tych, któ rzy są na -
szy mi wro ga mi, a na wet za tych, któ rzy zło śli wie
nas wy ko rzy stu ją (Mat. 5:43-45). Uwa żam, że te
cha rak te ry na le żą do tej ka te go rii. Dla cze go pa -
pież ma tak wie lu zwo len ni ków? Po wa żne py ta nie
i mo że my za py tać się o to ty się cy lu dzi, któ rzy
w imie niu Bo ga do ko nu ją rze czy tak bar dzo prze -
ciw nych Je go Świę te mu Cha rak te ro wi. Tak wie lu
po stę pu je za nim w du żej czę ści dla te go, że są śle -
pi (sym bo licz nie). 2 Ko ryn tian 4:4 (KJV) mó wi
o tym w ten spo sób: „bóg świa ta te go za śle pił umy -
sły tych, któ rzy nie wie rzą, aby nie świe ci ło im
świa tło wspa nia łej Ewan ge lii Chry stu sa, któ ry jest
ob ra zem Bo ga”. Bo giem te go świa ta jest sza tan
(Ja na 12:31; 14:30; 16:11; Efez. 2:2). Nie dla te go, że
nada no mu ta ką wła dzę, lecz dla te go, że ją so bie
przy własz czył. Bóg do zwa la sza ta no wi i złym lu -
dziom, aby do star czy li ca łe mu świa tu po ucza ją -
ce go do świad cze nia; aby mo gli prze ko nać się

dzą od Nie go, lecz od ludz kich przy wód ców i wo -
dzów, nie któ rych z ciem nych wie ków, mar twych
i po grze ba nych.

Wie rzy my, że gdy by Praw da mo gła za bły snąć
z nie ba, wie le z tych sil nych cha rak te rów obec nie
wal czą cych dla sek ciar stwa, a nie któ rych dla an ty -
chry sta, pa dło by zdu mio nych, upo ko rzo nych u Mi -
strza stóp, wo ła jąc: „Co chcesz, abym czy nił?”.

Pa mię taj my o sło wach Pa na wy po wie dzia nych
przez Apo sto ła: „Bóg się pysz nym sprze ci wia, a po -
kor nym ła skę da je. Uni żaj cie się za tem pod moc ną
rę ką Bo żą, aby was wy wy ższył w słusz nym cza sie”.
Wie rzy my, że te wer se ty są klu czem do zro zu mie -
nia, jak wiel ki błąd tkwi we wska za nej przez nas
kwe stii. Oso by z sil ny mi cha rak te ra mi, do pew ne go
stop nia za ra żo ne py chą, są skłon ne do po dej mo -
wa nia złe go spo so bu po stę po wa nia, z któ re go po -
wrót jest nie ma lże nie mo żli wy. Lecz je śli obec na jest
po ko ra, wów czas si ła, wo jow ni czość, są od po wied -

nio kon tro lo wa ne i ta kim jed nost kom o wie le ła -
twiej jest przyj mo wać wła ści we in struk cje od Pa -
na i po stę po wać zgod nie z ni mi oraz być przy spo -
sa bia ny mi, oczysz cza ny mi i przy go to wy wa ny mi
do ich sta no wi ska w Kró le stwie. Ta sa ma za sa da
sto su je się do tych, któ rzy, ja ko bło go sła wień stwo
od Pa na, już przy ję li świa tło te raź niej szej Praw dy.
Wciąż po trze bu je my po ko ry, któ ra za cho wa na szą
czuj ność wo bec ka żde go na sze go sło wa, czy nu i my -
śli, tak aby one wszyst kie by ły zu peł nie pod da ne
wo li Pa na i aby nie oka za ło się, że wal czy my prze -
ciw Pa nu, Praw dzie czy bra ciom. Jak sta ran ni po -
win ni śmy być w zwa ża niu na kie row nic two
i opatrz no ści Pa na, nie tyl ko w na szych wła snych
do świad cze niach, lecz ta kże w sło wach i do świad -
cze niach in nych, a szcze gól nie w oce nia niu wszyst -
kie go we dług Bo skich stan dar dów, a nie we dług
na szych wła snych opi nii i pre fe ren cji!

BS ‘10,42-43
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o okrop nej grzesz no ści grze chu. „Czy za tem to,
co do bre, sta ło się dla mnie śmier cią? Prze nig dy!
To wła śnie grzech, że by się oka zać grze chem, po -
słu żył się rze czą do brą, by spo wo do wać mo ją
śmierć, aby grzech przez przy ka za nie oka zał
ogrom swo jej grzesz no ści” (Rzym. 7:13, NP).

Co do twe go zro zu mie nia, oczy wi ście to nie
two ja wi na, że nie mia łeś ta kie go do świad cze nia
aż do te go cza su. Czy jest w tym wi na ko ścio ła ka -
to lic kie go? Do pew ne go stop nia ra czej tak, lecz
oni mo gą uczyć tyl ko te go, co wie dzą. O Bo gu
czy Je go pla nie zba wie nia nie wie dzą zbyt wie le.
W rze czy wi sto ści ca ła ludz ka ro dzi na zo sta ła
na po cząt ku po tę pio na w Ada mie i to prze kleń -
stwo jest ni czym przy kry cie lub za sło na za rzu co -
na na wszyst kie na ro dy i lu dzi, a śmierć Je zu sa do -
star cza obiet ni cy, że ona osta tecz nie zo sta nie zdję -
ta (Izaj. 25:7,8). „I ska zi na tej gó rze za sło nę, któ -
ra za sła nia wszyst kich lu dzi, i przy kry cie, któ rym są
przy kry te wszyst kie na ro dy. Po łknie śmierć w zwy -
cię stwie, a PAN pa nu ją cy otrze łzę z ka żde go ob -
li cza; i po hań bie nie lu du Swe go odej mie ze
wszyst kiej zie mi; bo PAN mó wił”. Ob ja wie nie
22:3 wska zu je, że prze kleń stwo, tkwią ce nad ludz -
ko ścią, za któ re daw no te mu zo sta ła zło żo na ce -
na oku pu przez prze la ną krew na sze go Zba wi cie -
la, zo sta nie znie sio ne. Ob ja wie nie 21:4-6 po da je
pew ne wy ja śnie nie: „I otrze Bóg wszel ką łzę
z oczu ich; a śmier ci wię cej nie bę dzie ani smut ku,
ani krzy ku, ani bo le ści nie bę dzie; bo pierw sze
rze czy prze mi nę ły. I rzekł Ten, któ ry sie dział
na sto li cy: Oto wszyst ko no we czy nię. I rzekł mi:
Na pisz, bo te sło wa są wier ne i praw dzi we. I rzekł
mi: Sta ło się. Jam jest Al fa i Ome ga, po czą tek i ko -
niec. Ja pra gną ce mu dam dar mo ze źró dła wo dy
ży wej”. Zau wa żmy, że Je zus przy koń cu Bi blii
wy po wia da te sło wa w cza sie przy szłym... „Ja pra -
gną ce mu dam dar mo”. Rze czy wi ście, w kil ku
ostat nich wer sach tej księ gi Je zus mó wi po now -
nie: „A Duch i ob lu bie ni ca mó wią; Przyjdź! A kto
sły szy, niech rzek nie: Przyjdź! A kto pra gnie,
niech przyj dzie; a kto chce, niech bie rze wo dę ży -
wo ta dar mo”. To w tym ce lu umarł Je zus: by dać
wiecz ne ży cie.

Apo stoł Pa weł, któ ry na pi sał 80% No we go Te -
sta men tu, po wie dział o so bie, że nie mo że uczy nić
nic na praw dę do bre go, lecz czy ni grzesz ne rze -
czy, choć uzna je je ja ko ta kie (Rzym. 7:18-20). „Al -
bo wiem, to jest rzecz do bra i przy jem na przed Bo -
giem, Zba wi cie lem na szym, któ ry chce, aby wszy -
scy lu dzie by li zba wie ni i do zna jo mo ści praw dy
przy szli. Bo je den jest Bóg, je den ta kże Po śred nik
mię dzy Bo giem i ludź mi, czło wiek Chry stus Je -
zus, któ ry dał Sa me go Sie bie na okup za wszyst -

kich, aby o tym świad czo no we wła ści wym cza sie”
(1 Tym. 2:3-6, KJV).

Te raź niej szy zły świat (Gal. 1:4) ma po wa żny pro -
blem ze wszyst ki mi pro po no wa ny mi przez nie go
le kar stwa mi na cho ro bę grze chu. W sa mym chrze -
ści jań stwie, po jed nej stro nie ma my ka to li ków,
któ rzy są po dzie le ni na ko ściół rzym ski, grec ki,
wschod ni or to dok syj ny, ne sto riań ski, kop tyj ski,
sy ryj ski itd., a część pro te stanc ka skła da się z lu te -
ra nów, me to dy stów, bap ty stów, kon gre ga cjo na li -
stów, pre zbi te rian, mor mo nów, zie lo no świąt kow -
ców itd., i wszy scy oni na ucza ją ró żnych po glą -
dów z tej sa mej Księ gi, któ ra tyl ko w Ame ry ce wy -
stę pu je w po nad 900 ró żnych wer sjach i tłu ma -
cze niach, nie wspo mi na jąc już o in nych re li giach,
któ re ma ją du żo mniej do za ofe ro wa nia. Kie dy się
nad tym za sta no wi my, to nie trud no za uwa żyć, że
tak na praw dę wszy scy je ste śmy ofia ra mi sy tu acji,
w któ rej się uro dzi li śmy. Czy to ka to li cy, ate iści czy
bap ty ści, w du żym stop niu je ste śmy zo bo wią za ni,
by wie rzyć tak, jak od dzie ciń stwa nas uczo no.
Nie wie lu w ogó le skła nia się do te go, by prze ko nać
się, co na praw dę jest w Sło wie Bo żym, po nie waż
ufa ją tym, któ rzy ich pro wa dzą. To po czę ści od po -
wia da na two je py ta nie, dla cze go pa pież ma tak
wie lu zwo len ni ków; oni po pro stu nie zna ją nic
lep sze go. Lecz Bóg spo glą da w dół i wy bie ra nie -
licz nych, by oświe cić ich w obec nym cza sie. Ro zu -
mie my to, co Sło wo Bo że mó wi nam, że nikt nie
mo że przyjść do Oj ca, je śli nie przyj dzie przez Sy -
na i nikt nie mo że przyjść przez Sy na, je śli nie zo -
sta nie po cią gnię ty przez Oj ca (Ja na 3:17; 6:44).
Wer set z Ew. Ma te usza 22:14 po twier dza to: „Al bo -
wiem wie le jest we zwa nych, ale ma ło wy bra -
nych”. To są ci, któ rych Oj ciec po cią ga i za uważ, że
ci nie licz ni wy bra ni są wzię ci z wie lu po wo ła nych.

Wie lu z tych, któ rzy sły szą za pro sze nie, nie po stę -
pu je zgod nie z nim aż do koń ca. Lecz na le ży wy -
ja śnić, że to do cze go są po wo ły wa ni, to nie ży cie
wiecz ne, przy naj mniej nie na po cząt ku. My na -
praw dę te go pra gnie my i jest to rzecz o któ rą się
ubie ga my, lecz bi blij na obiet ni ca, któ ra na po cząt -
ku zo sta ła udzie lo na Abra ha mo wi, któ re go Je zus
na zwał oj cem wie rzą cych, brzmia ła: „Bło go sła -
wiąc bło go sła wić ci bę dę, a roz mna ża jąc roz mno -
żę na sie nie two je ja ko gwiaz dy nie bie skie (kró le -
stwo nie biań skie) i ja ko pia sek, któ ry jest na brze -
gu mor skim (kró le stwo ziem skie); a odzie dzi czy
na sie nie two je bra my nie przy ja ciół swo ich. I bło -
go sła wio ne bę dą w na sie niu two im wszyst kie na ro dy
zie mi dla te go, że usłu cha łeś gło su me go” (1 Moj.
22:17,18). To wy ra że nie jest klu czo we i Pa weł użył
go, by wska zać, że Bóg ogło sił Ewan ge lię (do brą
no wi nę) Abra ha mo wi, kie dy wy po wie dział te sło -
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wa. List do Ga la cjan 3:8 (KJV): „A Pi smo, któ re
prze wi dzia ło, że Bóg z wia ry uspra wie dli wia po -
gan, uprzed nio za po wie dzia ło Abra ha mo wi: w to -
bie bę dą bło go sła wio ne wszyst kie na ro dy.” Jest
to pięk na obiet ni ca i ona ofe ru je osta tecz ną na -
dzie ję dla wszyst kich, któ rzy bę dą słu chać jej mą -
dro ści. Zau waż da lej w ostat nim wer se cie te go
roz dzia łu (w.29): „A je śli je ste ście Chry stu so wi, te dy
je ste ście po tom ka mi Abra ha ma, dzie dzi ca mi we dług
obiet ni cy”.

Bóg wy brał szcze gól ną kla sę i umie ścił ją
na nie biań skich sta no wi skach i obec nie ma ona
przy wi lej po mo cy Je zu so wi w udzie la niu Je go bło -
go sła wieństw dla po zo sta łej czę ści ludz ko ści. Je śli
wy do sta nie my się z po glą dów, któ rych je ste śmy
ucze ni od dzie więt na stu stu le ci i wej rzy my bez po -
śred nio w KSIĘ GĘ, to sta nie się ja sne, że ist nie je
wiel ka ró żni ca po mię dzy tym, co jest po wie dzia -
ne o jed nost kach, któ re zy ska ły nie biań ską na tu rę
z Chry stu sem na Je go tro nie oraz o tych, któ rzy zo -
sta ną wzbu dze ni z gro bów, by otrzy mać bło go -
sła wień stwa i sta nąć na są dzie w ziem skim Kró le -
stwie. Bę dzie to czas wiel kie go wzbu dze nia ziem -
skich zmar łych. Ew. Ma te usza 7:12-14 mó wi o zba -
wie niu: „Wszyst ko te dy, co chcie li by ście, aby wam
lu dzie czy ni li, tak i wy czyń cie im; ten bo wiem
jest za kon i pro ro cy. Wchodź cie przez cia sną bra -
mę; al bo wiem prze stron na jest bra ma i sze ro ka
dro ga, któ ra pro wa dzi na za tra ce nie, a wie le ich
jest, któ rzy przez nią prze cho dzą. A cia sna jest bra -
ma i wą ska (ucią żli wa) dro ga, któ ra pro wa dzi do ży wo -
ta; a ma ło ich jest, któ rzy ją znaj du ją. Zaw sze ro bi ły
na mnie wra że nie sło wa Je zu sa z te go frag men tu,
że nie licz ni w ogó le znaj du ją tę bra mę, nie wspo -
mi na jąc już o po dą ża niu ście żką, któ rą On kro -
czył. Na śla do wa nie Je zu sa jest trud ną rze czą.
Więk szość chrze ści jan jest za in te re so wa na wy -
chwa la niem, śpie wa niem i mi łym nie ja snym uczu -
ciem, lecz zbyt ma ło mó wi się o ofie rze. Jed na kże
to jest wszyst ko, co Je zus kie dy kol wiek na ten te -
mat po wie dział, ofia ru jąc rze czy te go świa ta dla
obiet nic przy szłe go świa ta (Rzym. 12:1). Oczy wi -
ście, więk szość ludz ko ści ni gdy nie zo sta ła po wo -
ła na, by zna leźć tę bra mę; lecz obie ca no im, że Je -
zus umarł za ich grze chy. Osta tecz nie oni bę dą
mieć spo sob ność uzy ska nia zba wie nia; lecz naj -
pierw Je zus mu si wy peł nić Swo ją obiet ni cę wo bec
tych, „któ rzy by li prze wi dzia ni” i skom ple to wać
nie biań ską część kla sy Abra ha ma.

Kie dy im pe rium sza ta na bę dzie wstrzą sa ne aż
do je go trzo nu i roz pad nie się, wte dy roz pocz nie
się pro ces zmar twych wsta nia dla świa ta... i wów -
czas dro ga lu dzi, któ rzy za czną na śla do wać Je zu -
sa, bę dzie zu peł nie in na. Iza jasz wy ja śnia to bar -

dzo do brze w roz dzia le 35. Zau waż, że w tych
dzie się ciu krót kich wer se tach on mó wi o na pra -
wie niu te go wszyst kie go, co nie pra wi dło we
w nas... o przy wró ce niu wzro ku nie wi do mym,
słu chu głu chym itd., i na wet zie mia bę dzie bło go -
sła wio na, po nie waż ona ta kże zo sta nie uwol nio -
na od prze kleń stwa. Za miast „wą skiej dro gi” ofia -
ry dla nie licz nych wy bra nych, tu taj sły szy my
o „dro dze świę tej”, któ ra bę dzie prze zna czo na dla
nie świa do mych, wę dru ją cych lu dzi, jak czy ta my
w wer se tach 8 i 9: „I bę dzie tam dro ga bi ta, na zwa -
na dro gą świę tą. Nie bę dzie nią cho dził nie czy sty,
bę dzie ona tyl ko dla Je go piel grzy mów. Na wet
głu pi na niej nie zbłą dzi. Nie bę dzie tam lwa
i zwierz dra pie żny (ta ki jak ko ściół ka to lic ki i je go
ka pła ni) nie bę dzie po niej cho dził, tam się go nie
spo tka. Lecz pój dą nią wy ba wie ni.” Zau waż: wy -
ba wie ni pój dą tą dro gą. Pa mię taj, jak zo sta ło za cy -
to wa ne po wy żej, że Je zus umarł ja ko okup
za WSZYST KICH, o czym bę dzie świad czo ne „we
wła ści wym cza sie” (1 Tym. 2:6). Jest to na stęp ne
klu czo we wy ra że nie, po nie waż ono da je pod sta -
wę do wer se tu 10, któ ry za my ka ten roz dział. Iza -
ja sza 35:10: „I wró cą od ku pie ni przez PA NA, a pój -
dą na Sy jon z ra do snym śpie wem. Wiecz na ra -
dość owio nie ich gło wę, do stą pią we se la i ra do ści,
a tro ska i wzdy cha nie znik ną”.

Od ku pie ni Pa na (Pa weł mó wi, że to obej mu je
WSZYST KICH) skąd po wró cą? Z gro bu – ze sta nu
śmier ci – z po ło że nia, w któ rym by li prze klę ci, jak
po wie dzia no Ada mo wi: „umie ra jąc umrzesz”
(1 Moj. 2:17; 3:17-19). Wszyst kie je go dzie ci (co
obej mu je i nas) zo sta ły prze klę te w je go bio drach,
po nie waż on zgrze szył i wte dy stał się nie do sko -
na ły, a nie do sko na ły oj ciec nie mo że spło dzić do -
sko na łych dzie ci (Psalm 51:7). To dla te go w 1 Ko -
ryn tian 15:45 o Je zu sie mó wi się ja ko o ostat nim
lub Dru gim Ada mie, po nie waż On po wstał i zaj -
mie miej sce Ada ma oraz sta nie się no wym Oj cem
dla upa dłe go, umie ra ją ce go świa ta i do ko na dla
nich te go, cze go Adam nie zdo łał, mia no wi cie,
udzie li im ży cia (1 Kor. 15:45-47).

Mam na dzie ję, że to wszyst ko oka że się dla
cie bie po moc ne. Mam wiel ką na dzie ję co do two -
jej oso by, po nie waż two ja mi łość do Bo ga świe ci
z two ich słów i ob ja wia się w nich. Spo dzie wam
się, że zdo bę dziesz prze ko na nie, któ re Pan chce
abyś miał, że je steś tym, za któ re go umarł Chry stus
i zo sta łeś po cią gnię ty z miej sca, w któ rym sta ra łeś
się wzra stać, lecz nie mo głeś. Duch jest świę tym
uspo so bie niem Bo ga i wzra sta w two im ser cu.
Niech Pan bło go sła wi cię i ochra nia.

BS ‘10, 43-44
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TA BLI CA Z ABY DOS w peł ni zga dza się z 1 Księ -
gą Mo jże szo wą, a czę sto po twier dza ją ją ta kże grec -
cy i rzym scy hi sto ry cy, He ro dot i Ma ne ton. Przed -
sta wia ona Ada ma, ja ko pierw sze go fa ra ona, a No -
ego ja ko dwu dzie ste go, zaś osiem na ście po ko leń
mię dzy ni mi z za dzi wia ją cą do kład no ścią po kry wa
się z opi sem 1 Księ gi Mo jże szo wej. Żo ną Me ny by -
ła Szesz – po he braj sku Isza – ko bie ta. Jej pierw szym
sy nem był Fa ra on II – po grec ku Te ta -Khent – czy -
li wi no waj ca; po he braj sku Ka ni ghi; po ła ci nie
Athos; a po pol sku Ka in. Na to miast Abla ta sa ma ta -
bli ca przed sta wia ja ko te go, któ ry się nie opie rał.

Ta bli ca z Aby dos wy ka zu je ten sam po rzą dek,
któ ry za sto so wał Mo jżesz (1 Moj. 4-6), naj pierw
opi su jąc ro do wód Ka ina aż do Ja ba la, któ rym był
Ka kan. Naj wi docz niej, od te go wła śnie cza su bo go -
wie i pół bo go wie za czę li na peł niać zie mię gwał -
tem. Li sta Se ti po mi ja ich imio na. Wszy scy pół bo go -
wie zo sta li znisz cze ni w po to pie. Na stęp nym w ko -
lej no ści jest Noe z ty tu łem kró lew skim. Po nie waż
jed nak nie po cho dził on z ro dzi ny Ka ina, opis ta bli -
cy z Aby dos wra ca w tym miej scu do po cząt ku,
wspo mi na Abla i Se ta i wy mie nia po tom ków Se ta
do kład nie tak, jak jest po da ne w 1 Księ dze Mo jże -
szo wej (ty le że bez ty tu łów), aż do No ego. Wszy scy
oni ma ją kró lew skie owa le, ale bez pod pi sów. Po -
cząw szy od No ego (Nor fu), Fa ra ona XX, ge ne alo gia
jest pro wa dzo na przez je go sy na Cha ma (Cha mu
Chu fu). In ni sy no wie No ego słusz nie zo sta li po mi -
nię ci, po nie waż Sem i Ja fet po wę dro wa li do Azji
i Eu ro py, pod czas gdy Cham udał się do Egip tu.

Tym spo so bem Bi blia jest wspa nia le po twier -
dzo na przez te sa me źró dła, o któ rych kie dyś są dzo -
no, że się jej sprze ci wia ją.

Mo jżesz był wy uczo ny we wszel kiej mą dro ści
Egip cjan. Po za tym, był on pro ro kiem Bo ga Je ho -
wy, co po świad cza też Je zus. Cho ciaż Mo jżesz żył
dwa ty sią ce lat po Ada mie, to jed nak hi sto ria się -
ga aż do je go cza sów, co wi dać na dia gra mie.
Wy ska lo wa ne li nie przed sta wia ją za cho dzą ce
na sie bie okre sy ży cia: Ada ma – 930 lat, Ma tu za -
le ma – 969 lat, Se ma – 600 lat, Iza aka – 180 lat, Le -

wie go 137 lat, Am ra ma 137 lat oraz Mo jże sza 120
lat. Dłu go ści okre sów, w któ rych ży li oni rów no -
cze śnie wy no si ły od po wied nio 243 la ta, 68, 50,40,
58 i 31 lat.

Py ta nia do lek cji 21
1. Kim by li Ma ne ton i He ro dot? Po daj krót ki

opis ka żde go z nich na pod sta wie en cy klo pe -
dii.

2. Jak oni od no szą się do ta bli cy z Aby dos?
3. Skąd ta ta bli ca wzię ła swą na zwę? Zo bacz ha -

sło „Aby dos” w en cy klo pe dii.
4. Kto był pierw szym fa ra onem? Kto był dwu -

dzie stym?
5. Opo wiedz, jak ta ta bli ca opi su je Ada ma, Ewę

i Ka ina?
6. Ja ki mi imio na mi są oni na zwa ni? Aka pit 1.
7. Jak ten za pis zga dza się z opi sem Mo jże sza

w 1 Księ dze Mo jże szo wej?
8. Dla cze go bo go wie i pół bo go wie zo sta li po mi -

nię ci w ta bli cy, któ rą spo rzą dził Se ti?
9. Kto był na stęp ną po sta cią w tej ta bli cy i jak

pro wa dzo ny jest je go ro do wód?
10. Dla cze go dwóch sy nów No ego, Sem i Ja fet,

zo sta ło po mi nię tych w tym za pi sie?
11. Dla cze go ba da nia tych ta blic są do ko ny wa ne

w łącz no ści z ana li zą Bi blii?
12. Ile lat po Ada mie żył Mo jżesz?
13. Ilu pa triar chów by ło po mię dzy Ada mem

i Mo jże szem?
14. Wy każ, na pod sta -

wie wy kre su u do łu
pierw szej szpal ty,
w ja ki spo sób by ło
mo żli we, by Mo -
jżesz za pi sał po -
praw nie wy da rze -
nia od cza sów Ada -
ma. Aka pit 3.

ADAM (ME NA) BYŁ PIERWS ZYM FA RA ONEM

Adam
Ma tu za lem

Sem
Iza ak Am ram

Le wi Mo jżesz

Korytarz w Abydos
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Ci chy był wie czo ru hymn, świą ty ni dzie dziń ce ciem ne.

Przed świę tą ar ką świecz nik pa lił się przy ćmio ny,

Gdy wtem głos Bo ga roz legł się w ci szy świąt ni cy.

O, daj mi Sa mu ela słuch – uszy otwar te dla Pa na;

Ak tyw ne i by stre, by Twe go Sło wa sły szeć ka żdy szept,

Jak on od po wia dać na Twe o ła nie i tyl ko To bie po słusz nym być.

O, daj mi Sa mu ela ser ce – sa mot ne ser ce, któ re cze ka

Na Cie bie w do mu Two im; czy w bra mach Two ich czu wa;

Ser ce, co dniem i no cą drży na wo li Two jej szept.

O, daj mi Sa mu ela umysł! Pe łen wia ry czy stej, co nie szem rze, 

W ży ciu i w śmier ci To bie po słusz ny i ule gły; 

Bym oczy ma dziec ka czy tać mógł praw dy, co skry te przed mą dry mi.

CCii   cchhyy  hhyymmnn  wwiiee   cczzoo   rruu

... przyszedł Pan, ... stanął i zawołał:
Samuelu, Samuelu! A Samuel rzekł:

Mów, bo sługa Twój słucha.
1 Samuelowa 3: 10.


