
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do
góry Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…)
Patrzcie, abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz
poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo
nie chwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy
Kapłan (…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy
wieczne odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22, 25, 26, 28; 9:11, 12. 
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WY DA JE SIĘ, że więk szość pi szą cych na te ma ty
re li gij ne uzna je tyl ko dwa przy mie rza – Sta re

Przy mie rze, zwa ne też Przy mie rzem Za ko nu, z Moj -
że szem ja ko po śred ni kiem, oraz No we Przy mie rze,
z Chry stu sem ja ko po śred ni kiem. Wy da je się, że nie
wie dzą pra wie nic o Przy mie rzu Abra ha mo wym. Ci
nie licz ni, któ rzy w ogó le uzna ją Przy mie rze Abra ha -
mo we i bio rą je pod uwa gę, utoż sa mia ją je z No -
wym Przy mie rzem. Wszy scy odzie dzi czy li śmy ten
ogól ny spo sób my śle nia z ka zań sły sza nych w szkół -
kach nie dziel nych oraz z ko men ta rzy do Pi sma Świę -
te go. Nie jest za tem ni czym dziw nym, że wszy scy po -
sia da li śmy błęd ne po ję cie o tym te ma cie. Dzię ki świa -
tłu na cza sie dla lu du Bo że go pod ko niec te go Wie ku,
stop nio wo do szli śmy do zro zu mie nia, że są trzy przy -
mie rza, a nie dwa przy mie rza, jak po przed nio przy -
pusz cza li śmy. Do strze gli śmy, że z tych trzech przy -
mie rzy, Przy mie rze Abra ha mo we, bę dą ce pier wot -

nym przy mie rzem, jest naj więk szym, naj lep szym
i naj bar dziej wszech ogar nia ją cym, i że z nie go wy cho -
dzą po zo sta łe dwa. W na szej pu bli ka cji pt. „Cie nie
Przy byt ku Lep szych Ofiar” przed sta wio ne zo sta ło
Bo skie świa tło na te mat te go, że przy mie rza te są po -
ka za ne w sza tach Naj wyż sze go Ka pła na, w dwu czę -
ścio wym efo dzie z klam ra mi na ra mio nach i na pier -
śni ku ozdo bio nym klej no ta mi. Nie do strze ga li śmy
wów czas tak kla row nie, jak wi dzi my to te raz, jak
bar dzo wy raź ne są róż ni ce po mię dzy ty mi trze ma
przy mie rza mi. Czyż nie zga dza się to z ogól nym Bo -
skim spo so bem po stę po wa nia z na mi i ca łym Je go lu -
dem przez ca ły ten Wiek? Czyż to nie On stwier dził,
że: „ścież ka spra wie dli wych ja ko świa tłość ja sna, któ -
ra im da lej tym bar dziej świe ci, aż do dnia do sko na -
łe go”? Wie rzy my, że tak (Przyp. Sal. 4:18).

WZRASTANIE W ŁASCE I WIEDZY
Obec nie wi dzi my jesz cze wy raź niej, że na szym obo -
wiąz kiem i przy wi le jem jest przed sta wia nie te go po -
glą du Do mow ni kom Wia ry. Przy po mi na my, że tak
jak do strze że nie do nio słej wa gi Przy mie rza Abra ha -
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mo we go za bra ło nie któ rym z nas spo ro cza su, tak
obec nie, dal sze roz róż nie nie po mię dzy Przy mie rzem
Abra ha mo wym a No wym Przy mie rzem mo że wy ma -
gać od nas dłuż sze go okre su. Pa mię taj my też, że choć
ja sne zro zu mie nie każ de go szcze gó łu Pla nu Bo że go
jest czymś po żą da nym, jed nak że nie jest nie zbęd nie
ko niecz ne dla na sze go sta no wi ska w zba wie niu.
Na przy kład, wie rzy li śmy w dro go cen ną krew Chry -
stu sa oraz w to, że je ste śmy przez nią uspra wie dli wie -
ni dar mo z grze chu, cho ciaż nie ro zu mie li śmy fi lo -
zo fii po jed na nia ani jej róż nych kon se kwen cji, tak sa -
mo jak więk szość chrze ści jan nie ro zu mie jej na wet
te raz. Wzrost wie dzy nie przy niósł wzro stu uspra wie -
dli wie nia, lecz więk szą oce nę, mi łość, od da nie oraz
moż li wość doj ścia do więk szej har mo nii z Bo ski mi
ce la mi, dzię ki ich lep sze mu zro zu mie niu.

ŁASKA – ZAKON – UCZYNKI
Świę ty Pa weł bar dzo wy raź nie za zna czył, że pier -
wot ne przy mie rze za war te z Abra ha mem i zwią za -
ne przy się gą, jest wyż sze pod każ dym wzglę dem,
a ze wzglę du na to, że jest przy mie rzem jed no stron -
nym – bez wa run ko wą obiet ni cą – nie ma po śred ni -
ka (1 Moj. 2:17-18). Św. Pa weł mó wi nam, że gdy
Bóg zaj mo wał się na ro dem izra el skim, Przy mie rze
Za ko nu zo sta ło „do da ne” do Przy mie rza Abra ha -
mo we go. Jest ono na zy wa ne Przy mie rzem Za ko nu,
po nie waż ko rzy ści wy ni ka ją ce z te go przy mie rza
zo sta ły za ofe ro wa ne wy łącz nie tym, któ rzy w spo -
sób do sko na ły za cho wa li by Za kon z wszyst ki mi
je go wy mo ga mi. Na zy wa je Przy mie rzem Ha gar,
któ re sta ło się nie wo lą dla pod le ga ją ce go mu na ro -
du ży dow skie go. Na ród ten nie mógł odzie dzi czyć
obie ca nych bło go sła wieństw i przy wi le jów, po nie -
waż nie do sko na łość lu dzi unie moż li wia ła speł nie -
nie wy mo gów do sko na łe go Za ko nu. Pa weł mó wi,
że nie uczy ni ło ono ni cze go do sko na łym, że nie
do pro wa dzi ło ni cze go do do sko na ło ści. Cho ciaż
wia ra mia ła swo je miej sce, a ła ska Bo ża w pe wien
spo sób zo sta ła za ma ni fe sto wa na wo bec Izra ela, jed -
nak że ani wia ra, ani ła ska nie mia ły za sto so wa nia
do ich przy mie rza, któ re by ło twar de i nie złom ne
w żą da niu po słu szeń stwa uczyn kom Za ko nu
– „kto by kol wiek te rze czy czy nił, przez nie żyć bę -
dzie”. A po nie waż nikt nie mógł ich czy nić do sko -
na le, to przy mie rze uczyn ków przy nio sło je dy nie
po tę pie nie ich nie do sko na łych uczyn ków. Je go po -
śred ni kiem był Moj żesz, ale nie był on w sta nie
do ko nać ni cze go dla lu du z po wo du odzie dzi czo nej
nie do sko na ło ści wła snej oraz nie do sko na ło ści lu du.
Dla te go wła ści wym jest na zy wa nie te go przy mie rza
Przy mie rzem Za ko nu. 

Apo stoł pod kre śla, że tak jak dziec ko Ha gar uro -
dzi ło się przed Iza akiem, któ ry przed sta wia Chry stu -
sa – Gło wę i Cia ło, „No we Stwo rze nie”, tak na ród
Izra ela, Moj żesz oraz ca ły lud ochrzcze ni w nie go
w mo rzu i w chmu rze – „Dom Sług”, roz wi jał się
przed du cho wym Izra elem – Chry stu sem i wszyst ki -
mi człon ka mi do mu sy nów spło dzo ny mi z Du cha
– No wym Stwo rze niem.

Tak jak Przy mie rze Ła ski (Sa ry) ist nia ło, za nim
Przy mie rze Za ko nu zo sta ło do nie go do da ne, tak też
kon ty nu owa ło swo je ist nie nie po tym, jak Przy mie -
rze Za ko nu zo sta ło znie sio ne, bo wiem na gro da ży cia
wiecz ne go prze zeń ofe ro wa na zo sta ła zdo by ta przez
„czło wie ka Chry stu sa Je zu sa, któ ry dał sie bie na
okup za wszyst kich”. Dla te go też Przy mie rze Ła ski
(Sa ry), któ re po prze dza ło Przy mie rze Za ko nu (Ha gar)
o czte ry sta trzy dzie ści lat, funk cjo no wa ło przez ca -
ły czas obo wią zy wa nia Przy mie rza Za ko nu, lecz nie
mia ło dzie ci, a po tem zro dzi ło Gło wę Na sie nia – Je -
zu sa (2 Moj. 12:40, 41). Przy mie rze Za ko nu zo sta ło
wte dy od rzu co ne: „Wy rzuć nie wol ni cę i sy na jej; al -
bo wiem nie bę dzie dzie dzi czył syn nie wol ni cy z sy -

nem wol nej”, a roz wi jał się Chry stus – Gło wa i Cia -
ło, Dzie dzic pier wot nej obiet ni cy. Z bi blij ne go punk -
tu wi dze nia, zmar twych wsta nie jest na ro dzi na mi,
tak jak na przy kład nasz Pan jest „pier wo rod nym
z umar łych, pier wo rod nym po śród wie lu bra ci”,
a wszy scy „Je go bra cia”, „Je go człon ko wie”, „Je go
Ob lu bie ni ca” (trzy róż ne okre śle nia na „wy bra ny”
Ko ściół), mu sie li zo stać wy pro wa dze ni z umar łych,
wszy scy mu sie li zo stać „prze mie nie ni” do sta nu du -
cho we go, za nim Na sie nie Abra ha ma (Iza ak) zo sta ło
skom ple to wa ne. 

„JEŚLIŚCIE WY CHRYSTUSOWI, TEDY
JESTEŚCIE NASIENIEM ABRAHAMA,

A WEDŁUG OBIETNICY DZIEDZICAMI”.
GALACJAN 3:29

Oto jest ta jem ni ca – wy bór Ko ścio ła ja ko Ob lu -
bie ni cy Chry stu so wej, by miał udział ze swo im Od -
ku pi cie lem w cier pie niach prze cho dzo nych w cza sie
roz wo ju, a tak że w chwa le, ma ją cej po nich na stą pić.
Apo stoł bar dzo pra gnął mieć udział w „Je go zmar -
twych wsta niu”, „zmar twych wsta niu Ko ścio ła”,

Bóg prze ka zu je Moj że szo wi Przy mie rze
Za ko nu – Dzie się cio ro Przy ka zań

2 Moj. 20 rozdz.
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„pierw szym zmar twych wsta niu”. Obec nie „pierw sze
zmar twych wsta nie” jest za koń czo ne, a Na sie nie Przy -
mie rza Sa ry w peł ni się na ro dzi ło. Zu peł nie zga dza
się to ze stwier dze niem pro ro ka: „Czy mam do pro wa -
dzić do po ro du (wy ba wić Gło wę), a nie po zwo lić
na na ro dze nie się (Cia ła)?” (Iz. 66:9). Jest tu su ge stia,
że tak jak Je zus, Gło wa Cia ła, na ro dził się w Swo im
zmar twych wsta niu ja ko pier wo rod ny z umar łych,
tak też wszy scy człon ko wie Je go Cia ła (Ko ściół) mie -
li udział z Nim w Je go chwa leb nej „prze mia nie”
z śmier tel no ści w nie śmier tel ność, z na tu ry ziem -
skiej do nie biań skiej.

A co z Ży da mi, znaj du ją cy mi się pod Przy mie -
rzem Za ko nu (Ha gar)? Czy zo sta li oni z te go po wo -
du od cię ci od tych przy wi le jów i bło go sła wieństw,
któ rych tak bar dzo po żą da li, by być du cho wym Na -
sie niem i dzie dzi ca mi we dług obiet ni cy? Od po wia -
da my, że tak. Apo stoł po ka zu je, że dzie ci nie wol ni -
cy nie mo gą być dzie dzi ca mi z dzieć mi wol nej. A za -
tem w ja ki spo sób Apo sto ło wie oraz in ni, któ rzy
by li z Izra ela we dług cia ła, we szli w re la cję z Chry -
stu sem i Przy mie rzem Ła ski (Sa ry)? Apo stoł mó wi
nam, że tak jak ludz kie mał żeń stwo zo sta je roz wią -
za ne przez śmierć jed nej ze stron, tak ci Ży dzi, któ -
rzy dzię ki wie rze by li w sta nie do strzec, że śmierć
Chry stu sa wy peł ni ła wa run ki Przy mie rza Za ko nu,
do cho dzi li do zro zu mie nia, że ich Przy mie rze jest
mar twe, i że zo sta li uwol nie ni od nie go i mo gą sym -
bo licz nie po ślu bić in ne go – po łą czyć się z Chry stu -
sem. Z dru giej stro ny, każ dy Żyd, któ ry od cza su
śmier ci Je zu sa na krzy żu nie przy jął Chry stu sa
za swo je go oso bi ste go Zba wi cie la, jest wciąż moc no
zwią za ny wa run ka mi Przy mie rza Za ko nu. Nie mniej
jed nak, po to, by uzy skać ży cie wiecz ne w Ty siąc let -
nim Kró le stwie, osta tecz nie każ dy Żyd i każ dy po ga -
nin bę dzie mu siał przy jąć Chry stu sa za swo je go oso -
bi ste go Zba wi cie la i po świę cić się Bo gu Je ho wie.
Po anar chii oraz Uci sku Ja ku ba, Ży dzi ja ko na ród,
z te go po wo du, że Je zus wy ba wi ich w spo sób nie -
zwy kły i nad zwy czaj ny od ich anar chi stycz nych wro -
gów, przyj mą Je zu sa ja ko swo je go Wy ba wi cie la i sta -
ną się w Re sty tu cji głów nym na ro dem na zie mi. 

CHRYSTUS WYPEŁNIŁ WARUNKI
PRZYMIERZA ZAKONU

Apo stoł wy ja śnia, że wszy scy z te go na ro du, któ rym
bra ko wa ło wła ści wej wia ry w Chry stu sa, zo sta li od -
rzu ce ni, „za śle pie ni” nie na za wsze, lecz do skom ple -
to wa nia Do mu Sy nów, No we go Stwo rze nia, du cho -
wych człon ków du cho we go Cia ła du cho we go Izra ela
– Chry stu sa. Jed nak że ktoś mógł by po wie dzieć, że
sko ro zo sta li od rzu ce ni, „za śle pie ni” aż do cza su
skom ple to wa nia wy bor cze go Ko ścio ła, to nie mo gą
mieć w nim udzia łu, a bę dąc pod wa run ka mi Przy -
mie rza Ha gar (Za ko nu), czy nie bę dą w nie za do wa -
la ją cym sta nie pod No wym Przy mie rzem? A pa trząc
na tę spra wę z te go punk tu wi dze nia mo że my za py -
tać, czy Bóg ra czej nie oszu kał na ro du izra el skie go,
kie dy za wie rał z nim Przy mie rze Za ko nu przy gó rze
Sy naj, wie dząc, że Izra eli ci nie są w sta nie go wy peł -

nić i nie mo gą uzy skać ży cia na je go mo cy, a mi mo
to po zwa la jąc im, by ży wi li ta kie mnie ma nie i pod -
da li się tej nie wo li? Czy dro gi Pa na nie są spra wie dli -
we i pra we? Od po wia da my, że są.

Kie dy wi dzi my pe łen za kres Bo skie go ce lu, za -
uwa ża my, wte dy jak chwa leb ny jest w swej har mo nii.
Trud ność w je go zro zu mie niu w prze szło ści po le ga ła
na tym, że wi dzie li śmy jak gdy by przez przy ćmio ne
zwier cia dło, a obec nie wi dzi my twa rzą w twarz. Te -
raz do strze ga my, że Bóg za mie rza uznać dwa na sie nia
Abra ha ma, jed no nie -
biań skie, ja ko gwiaz dy
nie bie skie, a dru  gie
ziem skie, ja ko pia sek
na brze gu mor skim
(1Moj. 22:17, 18). Pró -
ba zro dze nia naj pierw
na sie nia cie le sne go
przez Przy mie rze Za ko -
nu by ła nie uda na,
skoń czy ła się nie po wo -
dze niem. Naj pierw po -
bło go sła wio ne mu sia ło
zo stać na sie nie du cho -
we – Chry stus Gło wa
i Cia ło, bę dą ce uczest -
ni kiem Bo skiej na tu ry
i dzie dzi cem wszech rze czy. Na stęp nie, wy cho dzi we -
zwa nie do roz wi nię cia i zgro ma dze nia dwóch dru go -
rzęd nych klas wy bor czych. A po tem ła ska Bo ża po -
wró ci do cie le sne go Izra ela. Jed nak że z te go po wo du,
że Przy mie rze Za ko nu wy peł ni ło swój cel i do wie -
dzio no, że jest ono dla Izra eli tów nie osią gal ne ze
wzglę du na nie do sko na łość cia ła unie moż li wia ją cą
wy peł nie nie wy mo gów Za ko nu, Bóg za mie rza za -
wrzeć z ich na ro dem No we Przy mie rze. Żad ne stwier -
dze nie Pi sma Świę te go nie utoż sa mia No we go Przy -
mie rza z na ro da mi po gań ski mi. Wprost prze ciw nie,
jest to No we Przy mie rze Izra ela, da ne ce lem za stą pie -
nia Przy mie rza Sta re go (Za ko nu). Zwróć my uwa gę
na to, że więk szość człon ków wcze sne go Ko ścio ła
by ła Ży da mi oraz na to, że wzmian ki Apo sto ła co
do No we go Przy mie rza wy stę pu ją pra wie wy łącz nie
z je go Li ście do Ży dów. Je den wy ją tek znaj du je się
w Rzym. 11:27, gdzie Apo stoł, cho ciaż zwra ca się
do chrze ści jan po cho dzą cych z po gan, mó wi im, że
cie le sny Izra el zo stał od rzu co ny, z cze go dla nich ja -
ko chrze ści jan wy pły nę ły ko rzy ści, lecz że Ży dzi są
wciąż umi ło wa ni przez Bo ga i że z po wro tem ma ją
cie szyć się Bo ską ła ską na mo cy szcze gól ne go przy -
mie rza (Jer. 31:31-34). Kró lew skie Ka płań stwo ma
być za rząd ca mi te go No we go Przy mie rza, gdyż umie -
ra z Chry stu sem ce lem je go za pie czę to wa nia
(Mal. 3:1; 2 Kor. 3:6). 

Im do kład niej ba da my No we Przy mie rze, tym
bar dziej prze ko nu je my się o tym fak cie – o tym, że
na le ży ono przede wszyst kim do Izra ela, włą cza jąc
dwa na ro dy, na ja kie się Izra el po dzie lił przy śmier -
ci Sa lo mo na – Izra el i Ju dę. Zwróć my uwa gę
na oświad cze nie pro ro ka: „Oto idą dni, mó wi Pan,
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a za wrę z do mem Izra ela i z do mem Ju dy przy mie -
rze no we. Nie ta kie przy mie rze [Przy mie rze Za ko nu],
ja kie za war łem z ich oj ca mi w dniu, gdym ujął ich
za rę kę, aby ich wy pro wa dzić z zie mi egip skiej”.
Apo stoł, usi łu jąc do wieść Ży dom, że nic nie mo gą
uzy skać pod Przy mie rzem Za ko nu, wska zu je na to
pro roc two i mó wi im, że fakt, iż Bóg mó wi o tym
przy mie rzu ja ko o No wym Przy mie rzu, su ge ru je, że
po przed nie Przy mie rze Za ko nu sta ło się prze sta rza -
łe, bez war to ścio we i prze mi ja – „Gdy mó wi: No we,
to uznał pierw sze za przedaw nio ne; a to, co się
przedaw nia i sta rze je, bli skie jest za ni ku” (Żyd. 8:13). 

PRZYMIERZE
ZWIĄZANE PRZYSIĘGĄ JEST PEWNE

ŻYD. 6:17-20
No we Przy mie rze ma za jąć miej sce sta re go, nie za do -
wa la ją ce go przy mie rza. By ły dwa sta re przy mie rza:
Przy mie rze Ła ski (Sa ry) oraz Przy mie rze Za ko nu (Ha -
gar). Któ re przy mie rze miał Apo stoł na my śli, gdy
mó wił, że się przedaw ni ło, sta ło bez war to ścio we i że
prze mi nie, ustę pu jąc miej sca No we mu Przy mie rzu?
Z pew no ścią nie mo że być żad nych wąt pli wo ści ani
nie zro zu mie nia na tym punk cie. Miał na my śli Przy -
mie rze Za ko nu, bo sam tak mó wi. Nie miał na my -
śli pier wot ne go Przy mie rza Ła ski (Sa ry), bo wiem
pod kre śla, że pra wo Ko ścio ła do by cia w re la cji z Bo -
giem ja ko człon ko wie Cia ła Chry stu sa, człon ko wie
Ob lu bie ni cy Chry stu so wej i współ dzie dzi ce z Nim
opie ra się na pier wot nym przy mie rzu za war tym
z Abra ha mem. Nasz Pan Je zus dzię ki Swe mu po słu -
szeń stwu stał się dzie dzi cem wszyst kie go, dzie dzi -
cem pier wot ne go przy mie rza, a tak że dzie dzi cem
Przy mie rza Za ko nu. Z lu dzi nie by ło ni ko go, ko go
moż na by po rów nać do Nie go, ani z Ży dów, ani
z po gan. Jed nak że z ła ski Bo żej po czy nio ne zo sta ło
ta kie za bez pie cze nie, by każ dy Żyd do strze ga ją cy, że
Przy mie rze Za ko nu jest mar twe, przy bi te do krzy ża,
mógł za rę czyć się z Chry stu sem. Nie mu sie li cze kać
na No we Przy mie rze, po sta no wie nia któ re go ma ją za -
sto so wa nie wy łącz nie do tych, któ rzy są na ziem skim
po zio mie. Dzię ki uspra wie dli wie niu z wia ry i po -
świę ce niu na śmierć zo sta li uzna ni za god nych spło -
dze nia do no wej na tu ry – za rę cze nia z Chry stu sem.
Po dob nie po ga nie za szczy ce ni przez Bo ga sły szą cy mi
usza mi oraz wi dzą cy mi ocza mi wia ry, otrzy ma li na -
stęp nie przy wi lej przej ścia przez ten sam pro ces,
z tym wy jąt kiem, że nie mu sie li uzna wać się za mar -
twych dla Przy mie rza Za ko nu, bo wiem ni gdy się
pod nim nie znaj do wa li. A po za tym, uzna jąc śmierć
Chry stu sa za uświę ca ją cą krew pier wot ne go Przy -
mie rza, cze go ty pem by ło ofia ro wa nie sy na przez
Abra ha ma, oni tak że by li uzna wa ni za uspra wie dli -
wio nych, a po przed sta wie niu Pa nu swo je go cia ła ja -
ko ofia ry, by li spła dza ni z te go sa me go Du cha Świę -
te go co Apo sto ło wie, by być współ człon ka mi te go sa -
me go Cia ła – Cia ła Chry stu so we go. 

Do cho dzi my obec nie do dru giej czę ści na sze go
py ta nia: Co Bóg prze wi dział dla tych Ży dów, któ rzy
zwią za li się Przy mie rzem Za ko nu od cza sów Moj że -

sza do Pierw szej Obec no ści Chry stu sa oraz dla tych
z nich, któ rzy od cza su Pierw sze go Ad wen tu nie do -
strze gli śmier ci Za ko nu i któ rzy nie uświa do mią so -
bie te go, do pó ki wszy scy wy bra ni nie za koń czą
ziem skie go bie gu? Je śli nie za kwa li fi ko wa li się
do udzia łu w przy wi le jach zwią za nych ze szcze gól -
ny mi kla sa mi wy bie ra ny mi przez Bo ga, to gdzie jest
ich miej sce? Od po wia da my, że Abra ham, Iza ak, Ja -
kub oraz in ni ży ją cy, za nim Przy mie rze Za ko nu zo -
sta ło usta no wio ne, nie by li nim zwią za ni, lecz by li
tym cza so wo uspra wie dli wie ni do ży cia i ocze ki wa -
li cza su, gdy Przy mie rze Abra ha mo we zo sta nie usta -
no wio ne na Kal wa rii (1 Moj. 15:6). A za tem ich
wia ra upraw nia ła ich do udzia łu w za słu gach tej
ofia ry. Po dob nie przez ca ły okres obo wią zy wa nia
Przy mie rza Za ko nu, za nim zo sta ło ono unie waż -
nio ne na krzy żu, by li Sta ro żyt ni God ni, któ rzy ży li
po nad ma sa mi lu dzi ze swo ich cza sów, i któ rzy,
choć zwią za ni Za ko nem, ży li po nad nim, ży wą wia -
rą w pier wot ne Przy mie rze Ła ski (Sa ry) Zwią za ne
Przy się gą. W Bo skich re je strach by li oni upraw nie -
ni do udzia łu w tej ła sce, jak tyl ko za słu ga ofia ry
Chry stu sa na Kal wa rii zo sta ła przed sta wio na
na rzecz wie rzą cych, kie dy Je zus „wstą pił na wy so -
kość, aby się tam wsta wiać te raz za na mi przed ob -
li czem Bo ga”. Cho ciaż ży li w cza sie, gdy ak tyw ne
by ło Przy mie rze Za ko nu, prze wi dy wa li je go śmierć
i po kła da li uf ność nie w nim, lecz w wyż szym Przy -
mie rzu Ła ski. W słusz nym cza sie po wsta ną oni
w zmar twych wsta niu do ży cia nie z po wo du swo ich
związ ków z Przy mie rzem Za ko nu, pod któ rym ży -
li, ani z po wo du związ ków z No wym Przy mie rzem,
o któ rym część z nich nic nie wie dzia ła, ale z po wo -
du swo ich związ ków i wia ry w pier wot ne Przy mie -
rze Ła ski (Sa ry). Pi smo Świę te sta wia tych wier nych
z prze szło ści pod Przy mie rzem Ła ski.

Cóż po wie my za tem o tych cie le snych Izra eli -
tach, któ rzy choć nie ży li na tej wyż szej płasz czyź nie
wia ry, to Apo stoł mó wi o nich ja ko o „dwu na stu na -
szych po ko le niach usta wicz nie dniem i no cą słu żą -
cych Bo gu, ma ją cych na dzie ję do stą pić tej obiet ni cy”
(Dz.Ap. 26:7). Czy oni wszy scy by li zwie dze ni? Od -
po wia da my, że nie. Czy uzy ska ją bło go sła wień stwa?
Od po wia da my, że tak.

BOŻE DARY I POWOŁANIA SĄ PEWNE
RZYM. 11: 29-32

Da ry i po wo ła nie Bo że się nie zmie ni ły. Ten, któ ry
znał ko niec od sa me go po cząt ku, wie dział do kład nie
ja ki bę dzie Izra el, co zro bi i nie był roz cza ro wa ny,
a wszyst kie pla ny i obiet ni ce da ne te mu na ro do wi
zo sta ły udzie lo ne przy uwzględ nie niu tej uprzed niej
wie dzy. Cho ciaż głów ny za rys Przy mie rza Sa ry zo stał
osią gnię ty przez na sze go Pa na Je zu sa ja ko tro feum
za Je go zwy cię stwo nad grze chem i śmier cią, i cho ciaż
zło żył on cał ko wi cie swą ludz ką na tu rę w tym ce lu,
nie mniej jed nak Bo skie za rzą dze nie jest ta kie, że
krew Chry stu sa, za słu ga Je go ofia ry ziem skich rze czy,
mu si przy paść tak że na ko rzyść cie le sne go na sie nia
Abra ha ma, bo wiem ca ła za słu ga idzie na za pie czę to -
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wa nie No we go Przy mie rza, któ re na le ży przede
wszyst kim do cie le sne go Izra ela, a prze zeń do świa -
ta w ogól no ści w Ty siąc le ciu. Spo sob ność udzie lo -
na za rów no Ży dom, jak i po ga nom, by stać się
Współ dzie dzi ca mi z Od ku pi cie lem opie ra ła się
na tym, że od da dzą Mu sa mych sie bie w ofie rze,
a On przyj mie ich ofia rę ja ko Swo ją – bę dzie ich ofia -
ro wy wał przez ca ły Wiek Ewan ge lii ja ko Swo ich
współ uczest ni ków – a Bóg przyj mie ich ja ko No we
Stwo rze nia spło dzo ne z Du cha, ja ko bra ci Chry stu -
sa, za rę czo nych z Chry stu sem i człon ków Je go Cia -
ła. Je dy nie w ten spo sób, po sia da jąc dział z Pa nem,
pi jąc z Je go kie li cha, bę dąc chrzczo nym w Je go
chrzest śmier ci, od da jąc wszyst ko w Je go rę ce, mógł
Ko ściół mieć spo łecz ność z Nim w Je go cier pie niach
i Je go śmier ci, któ ra ra zem ze śmier cią Ko ścio ła pie -
czę tu je No we Przy mie rze w Je go krwi, o któ rej po wie -
dział: „Pij cie z te go wszy scy”. W Je go kie li chu człon -
ko wie „Ma lucz kie go Stad ka” sta li się uczest ni ka mi,
współ o fiar ni ka mi z Nim (1 Kor. 10:16). 

W cza sie gdy cie le sny Izra el był uzna wa ny
za wro ga pod czas po wo ły wa nia Ko ścio ła w Wie ku
Ewan ge lii, by ła to je dy na szan sa dla je go człon ków,
by uzy skać wiel ką na gro dę w związ ku z pie czę  to wa -
niem No we go Przy mie rza po mię dzy Bo giem i Izra -
elem. Jak pięk nie za ry sy Bo skie go Pla nu się rów no -
wa żą! Stra ta Izra ela by ła zy skiem dla kla sy du cho wej,
któ rej Ży dzi by li czę ścią, zaś zysk du cho we go Izra ela,
osią ga ny dzię ki ofia ro wa niu się, osta tecz nie sta je się
zy skiem dla Izra ela we dług cia ła, a wszyst ko to ra -
zem po to, by Pan był wiel bio ny!

Jak już po ka za li śmy, No we Przy mie rze nie mo gło
zo stać za pie czę to wa ne, ra ty fi ko wa ne, do pó ki nie
skoń czy ły się ofia ry Chry stu sa Gło wy i Cia ła. Za koń -
cze nie tych ofiar za my ka dzie ło te go Wiel kie go Dnia
Ofiar i Po jed na nia. Do dat ko wo, w póź niej szym cza -
sie, wszyst kie kla sy wy bor cze bę dą mu sia ły ukoń czyć
swój roz wój po tej stro nie Re sty tu cji, za nim bło go -
sła wień stwa za czną pły nąć do świa ta. Gdy pod ko -

niec te go Wie ku krew Po jed na nia zo sta nie przed sta -
wio na po raz dru gi w Świą t  ni cy Naj święt szej, No we
Przy mie rze z Izra elem zo sta nie za pie czę to wa ne,
a w słusz nym u Pa na cza sie bło go sła wień stwa zo sta -
ną mu udzie lo ne: „A to bę dzie przy mie rze mo je z ni -
mi, gdy odej mę grze chy ich” (Rzym. 11:27).

DWA NASIENIA ABRAHAMA
Pi smo Świę te wy raź nie po ka zu je, że Chry stus i Je go
Ko ściół, du cho we isto ty, mu szą sta no wić nie biań -
ską kla sę Kró le stwa, ale po ka zu je też, że Sta ro żyt ni
God ni, a po przez nich na ród Izra ela pod No wym
Przy mie rzem, sta ną się przed sta wi cie la mi nie biań -
skie go Kró le stwa na zie mi po śród lu dzi. Bło go sła -
wień stwa Pa na z po ran ku Ty siąc le cia za cz ną się
od Sta ro żyt nych God nych. Czy ta my o uci sku Ja ku -
ba, o tym, że Izra el zo sta nie z nie go wyba wio ny, i że
Pan przy wró ci mu sę dziów jak daw niej, a je go pra -
wo daw ców jak na po cząt ku – Sta ro żyt nych God -
nych zmar twych wsta łych na ludz kim po zio mie
(Jer. 30:7; Zach. 12:7). No we Przy mie rze bę dzie po -
now nie pew ne go ro dza ju Przy mie rzem Za ko nu, z tą
róż ni cą, że bę dzie mia ło le p  sze go Po śred ni ka – Chry -
stu sa Gło wę i Cia ło, któ rzy bę dą mieć wzgląd
na odzie dzi czo ną nie do sko na łość Izra ela. Grze chy
z prze szło ści zo sta ną wszy st kie wy ba czo ne, a ska zy
fi zycz ne bę dą ocze ki wać Re sty tu cji. Bę dą trak to wa -
ni od po wied nio do te go, czym są, po trze by każ de go
przy pad ku bę dą in dy wi du al nie uwzględ nia ne, a każ -
dy bę dzie mu siał słu chać gło su an ty ty picz ne go Moj -
że sza: „I sta nie się, że każ da du sza, któ ra by nie słu -
cha ła te go pro ro ka, bę dzie wy gła dzo na z lu du”
(Dz.Ap. 3:23).

NADZIEJA DLA WIELU NARODÓW
Sko ro Bo skie ła ski są prze zna czo ne dla nie biań skie -
go i ziem skie go na sie nia Abra ha ma – ziem skie bło -
go sła wio ne po przez nie biań skie – wy ni ka z te go, że
bło go sła wie nie in nych na ro dów do ko na się po przez
ich przy łą cze nie się do Izra ela. In ny mi sło wy, mo że -
my ro zu mieć, że Bo ski Rząd, usta no wio ny w Izra elu
w rę kach Sta ro żyt nych God nych bę dzie ośrod kiem
Bo skiej ła ski, a lu dzie z in nych na ro dów bę dą mu sie -
li udać się do te go ośrod ka, by za opa trzyć się w praw -
dę i ła skę. Pro rok wy ja śnia tę kwe stię na stę pu ją co:
„I pój dzie wie le na ro dów, mó wiąc: Pójdź cie, a wstąp -
my na gó rę (Kró le stwo) Pań ską, to jest do do mu Bo -
ga Ja ku ba, a bę dzie nas na uczał dróg swo ich, i bę -
dzie my cho dzi li ścież ka mi je go; bo za kon z Sy jo nu
wyj dzie (z du cho we go Kró le stwa), a sło wo Pań skie
z Je ru za le mu” (ośrod ka ziem skie go Kró le stwa)
– Mich. 4:2 

W mia rę jak wszyst kie na ro dy, lu dy, ple mio na i ję -
zy ki bę dą stop nio wo do pro wa dza ne do oce ny Bo -
skie go Pla nu, bę dą bło go sła wio ne przy wi le ja mi i spo -
sob no ścia mi Re sty tu cji oraz oświe ce niem pły ną cym
od pro mie ni „Słoń ca Spra wie dli wo ści” (Mich. 4: 2),
któ re wów czas po przez wy zna czo ne prze wo dy oświe -
ci ca łą zie mię. Wte dy pier wot ne przy mie rze bę dzie
mia ło zu peł ne wy peł nie nie; po pierw sze, Chry stus
Gło wa i Cia ło – du cho wy Izra el; po dru gie, pod No -

„Bo Ja naj le piej wiem my śli, któ re my ślę
o was, mó wi Pan: my śli o po ko ju, a nie

o utra pie niu, abym uczy nił ko niec po żą da ny
bie dom wa szym”
Je re mia sza 29:11
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wym Przy mie rzem z Izra elem we dług cia ła; a po -
przez nich bę dzie bło go sła wić wszyst kie na ro dy zie -
mi, tak by wszy scy chęt ni i po słusz ni mo gli stop nio -
wo osią gnąć po ziom dzie ci Bo żych i zdo być „wol ność
sy nów Bo żych” – wol ność od grze chu, smut ku, bó lu
i śmier ci. Tak jak Sta re Przy mie rze Za ko nu by ło wy -
łącz nie z Izra elem, tak No we Przy mie rze (Za ko nu) bę -
dzie wy łącz nie z Izra elem. In ne na ro dy bę dą mia ły
w nim udział po przez sta nie się Izra eli ta mi, „pro ze -
li ta mi bra my”, nie na mo cy Sta re go, ale na mo cy No -
we go Przy mie rza (Ezech. 16:60, 61). „Kto ma uszy,
nie chaj słu cha” (Obj. 2:7).

Ko ściół przy cho dzi do Chry stu sa ja ko Je go
Człon ko wie, Cia ło i Ob lu bie ni ca. Izra el wej dzie
do ro dzi ny Chry stu sa, Gło wy i Cia ła, ja ko dzie ci.
„Za miast oj ców twych bę dą dzie ci twe”. A ten sam
przy wi lej zo sta nie za ofe ro wa ny wszyst kim, przy wi -
lej od ro dze nia się „w od ro dze niu”, gdy uwiel bio -
na Ob lu bie ni ca za sią dzie z Nim na tro nie
(Obj. 19:6, 7).

PRZYMIERZE WIECZNE
Za rów no Przy mie rze Abra ha mo we, ja ki i No we
Przy mie rze są w Pi śmie Świę tym na zy wa ne „Przy -
mie rzem Wiecz nym” w kon tra ście do Przy mie rza
Za ko nu, któ re prze mi nę ło, nie przy nio sło po żyt ku
z po wo du swej „nie uży tecz no ści” (Żyd. 7:18). Jed -
no zo sta je za cho wa ne w dru gim, tak jak du cho we
Na sie nie (du cho wy Izra el) bę dzie rzą dził i bło go -
sła wił po przez ziem skie Na sie nie (cie le sny Izra el).
Zwróć my uwa gę na świa dec two Pi sma Świę te go
mó wią ce, że pier wot ne Przy mie rze Ła ski (Sa ry)

jest wiecz ne (1 Moj. 17:7, 13, 19; 2 Sam. 23:5; Ps
105:8-10). Zwróć my uwa gę na in ne wer se ty, któ -
re pro ro czo sto su ją to sa mo okre śle nie do No we go
Przy mie rza (Jer. 32:40; 31:31, 32; Ezech. 16:60).
Zwróć my do kład ną uwa gę na kon tekst wska zu ją -
cy na to, że w każ dym przy pad ku mo wa jest o Ty -
siąc le ciu.

KREW PRZYMIERZA WIECZNEGO
Krew Przy mie rza Wiecz ne go jest „krwią Je zu sa”, Je -
go ofia ra za pew ni ła za słu gę, po przez któ rą wie rzą cy
zo sta li na stęp nie „uspra wie dli wie ni z wia ry” na mo -
cy Przy mie rza Ła ski (Sa ry), a nie na pod sta wie No -
we go Przy mie rza, któ re jesz cze nie funk cjo nu je, i któ -
re po cząt ko wo zo sta nie za war te wy łącz nie z Izra -
elem, a osta tecz nie roz cią gnie się na ca ły ro dzaj ludz -
ki. Krew czy też ofia ra Je zu sa jest tak że „krwią No -
we go Przy mie rza”, któ re ma zo stać w przy szło ści
usta no wio ne z cie le snym Izra elem. 

Za uważ my, jak jest to po da ne w Iz. 55:1-3. Wie -
rzą cy Wie ku Ewan ge lii są tu taj opi sa ni ja ko ci, któ -
rzy łak ną i pra gną spra wie dli wo ści. Po cią gnię ci przez
Oj ca przy szli w Wie ku Ewan ge lii do Je zu sa. Nie na -
le żą do tych, któ rzy – śle pi i głu si pod mo cą sza ta -
na – mi łu ją ciem ność bar dziej niż świa tłość i bę dą
po trze bo wać prze pi sów oraz ko rekt Kró le stwa, by się
ugiąć i do te go przy znać pod czas pa no wa nia No we -
go Przy mie rza za war te go z Izra elem, a po śred nio
z wszyst ki mi na ro da mi. 

Pan ofe ru je „tłu stość” czy też śmie tan kę Przy mie -
rza Wiecz ne go mó wiąc, by słu cha li, a ich du sza żyć
bę dzie, zaś On przy zna im pew ne, obie ca ne mi ło sier -
dzia Da wi do we. Da wid zna czy umi ło wa ny i jest ko -
lej nym imie niem Od ku pi cie la – an ty ty picz ne go Kró -
la Izra ela z Bo skie go mia no wa nia.

Naj wy raź niej ni niej sze pro roc two by ło we zwa -
niem z Wie ku Ewan ge lii do te go, by dzie lić z Je zu sem
chwa łę, cześć i nie śmier tel ność Kró le stwa. Zwróć my
uwa gę na kon tekst: „we zwiesz na ród, któ re go nie
znasz, a na ro dy, któ re nie zna ły cie bie, bę dą śpiesz -
nie po dą żać do cie bie” (Iz. 55:5). Bez wąt pie nia jest
tu mo wa o Ko ście le – du cho wym Izra elu, „na ro dzie
świę tym”, lu dzie szcze gól nym, wy bra nym z wszyst -
kich na ro dów do nie biań skie go Kró le stwa. 

Zwróć my uwa gę na opis Chry stu sa Je zu sa i Je go
„Cia ła” w Księ dze Iza ja sza 42:1-7. Za uważ my, że
Me sjasz jest „da wa ny” za Przy mie rze [ofia ro wy wa -
ny na rzecz Przy mie rza] lu do wi (Izra elo wi) i za świa -
tłość na ro dom – po ga nom, aby umoż li wić im wej ście
do tej świa tło ści dzię ki bło go sła wień stwom No we go
Przy mie rza Izra ela.

Obec nie od nie sie my się po krót ce do wszyst kich
wer se tów Pi sma Świę te go, któ re mó wią o No wym
Przy mie rzu, po to, by śmy mo gli za uwa żyć, iż są
w peł nej har mo nii z po wyż szym. Zba da li śmy już
jed no oświad cze nie zwią za ne z na szym wer se tem
i wi dzi my, że ma ono za sto so wa nie do koń ca te go
Wie ku – po trzą śnię cia na ro da mi i wszyst kim tym, co
nie jest w har mo nii z Bo giem, w ra mach przy go to -

„Krew Je zu sa” – Je go ofia ra – za pew ni ła
za słu gę, dzię ki któ rej wie rzą cy zo sta li

uspra wie dli wie ni z wia ry.
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wań do usta no wie nia Kró le stwa, ja ko fun da men tu
bło go sła wieństw No we go Przy mie rza dla świa ta pod -
czas Ty siąc le cia. W No wym Te sta men cie jest tyl ko
osiem in nych wer se tów, któ re mó wią o No wym
Przy mie rzu:

(1) „Ale te raz nasz ka płan tym za cniej sze go urzę -
du do stą pił, im jest po śred ni kiem lep sze go przy mie -
rza [lep sze go od Przy mie rza Za ko nu, lecz nie lep sze -
go od Przy mie rza Ła ski (Sa ry)], któ re lep szy mi obiet -
ni ca mi jest utwier dzo ne” (Żyd. 8:6). Nasz Pan Je zus
już roz po czął pra cę ko niecz ną do te go, by mógł peł -
nić urząd Po śred ni ka No we go Przy mie rza. Po ło żył już
fun da ment, ale jesz cze nie przy jął do Sie bie wszyst -
kich człon ków, któ rych Oj ciec za pla no wał, prze wi -
dział i prze zna czył. Za uwa ża my z kon tek stu, że
wciąż jest pod kre śla ny kon trast po mię dzy Przy mie -
rzem Za ko nu oraz je go po śred ni kiem, Moj że szem,
a No wym Przy mie rzem, wyż szym z po wo du swe go
lep sze go Po śred ni ka – Me sja sza. Moj żesz mógł skła -
dać wy łącz nie nie do sko na łe ofia ry, lecz Chry stus
po przez an ty ty picz ne ofia ry ciel ca i ko zła (Je zu sa
i Ko ścio ła), czy ni za dość uczy nie nie za grze chy ca łe -
go świa ta i przy go to wu je się do po śred ni cze nia w No -
wym Przy mie rzu, któ re, jak obie cał Bóg, bę dzie prze -
wo dem bło go sła wie nia Izra ela i świa ta.

(2) W ko lej nym wer se cie (8) Apo stoł po pie ra
swój ar gu ment, przy ta cza jąc sta ro te sta men to wą
obiet ni cę No we go Przy mie rza udzie lo ną Izra elo -
wi: „Oto dni idą, mó wi Pan, gdy uczy nię z do mem

Izra el skim i z do mem Judz kim przy mie rze no we”.
Oczy wi stym jest, że nie od no si się to do du cho we -
go Izra ela.

(3) Ko lej na wzmian ka o No wym Przy mie rzu,
któ ra jest czę ścią te go sa me go cy ta tu z Jer. 31:31,
tak że nie do ty czy du cho we go Izra ela – „Nie we dług
przy mie rza, któ rem uczy nił z oj ca mi ich (…) Prze toż
toć jest przy mie rze, któ re po sta no wię z do mem Izra -
el skim po tych dniach, mó wi Pan: Dam pra wa mo -
je w myśl ich [przyp. tłum.: ‘w umy sły ich” w an giel -
skim prze kła dzie KJV] i na ser cach ich na pi szę je,
i bę dę Bo giem ich, a oni bę dą lu dem mo im”
(Żyd. 8:8-10).

Dni, o któ rych mo wa w po wyż szych wer se tach
na stę pu ją „po” dniach Wie ku Ewan ge lii. Na stęp nie
Apo stoł stwier dza: „I nie bę dzie uczył ża den bliź nie -
go swe go, i ża den bra ta swe go, mó wiąc: Po znaj Pa na;
al bo wiem wszy scy mię po zna ją, od naj mniej sze go
z nich aż do naj więk sze go z nich. Bo mi ło ściw bę dę
nie pra wo ściom ich, a grze chów ich i nie pra wo ści
ich nie wspo mnę wię cej”. Jest to opis te go, co bę dzie
mia ło miej sce w Ty siąc le ciu, a nie opis te go, co wi -
dzi my do oko ła nas w dniu dzi siej szym. Bóg nie wło -
żył jesz cze Swo ich praw w ser ca do mu Izra ela i nie są
oni jesz cze Je go lu dem w ta kim zna cze niu, w ja kim
stwier dza On, że bę dą w słusz nym cza sie przy koń -
cu te go Wie ku, kie dy No we Przy mie rze bę dzie obo -
wią zy wać (Dz.Ap. 15:15-17).

(4) „Gdy mó wi: No we, to uznał pierw sze za prze -
daw nio ne; a to, co się przedaw nia i sta rze je, bli skie
jest za ni ku” [w prze kła dzie Bi blii War szaw skiej]. Za -
uważ my, że Apo stoł nie wspo mi na ani jed nym sło -
wem o tym, że No we Przy mie rze jest dla Ko ś cio  ła
Chry stu so we go. Je go czy tel ni cy ro zu mie li bar dzo do -
brze, że znaj du ją się pod Przy mie rzem Sa ry. Jed nak -
że pew ni ju da izu ją cy na uczy cie le na le ga li na to, że
tak jak są pod Przy mie rzem Sa ry, mu szą tak że być
pod Przy mie rzem Ha gar. Wła ś nie to kwe stio nu je
Apo stoł. Wy ja śnia on, że Przy mie rze Za ko nu (Ha gar)
nie bę dzie trwać na dal, lecz że za nik nie, a w słusz -
nym u Bo ga cza sie, na dej dzie No we Przy mie rze i zaj -
mie je go miej sce w Izra elu.

(5) By ło ko niecz nym, by Ży dzi zo sta li od ku pie -
ni od „mar twych uczyn ków” Sta re go Przy mie rza
Za ko nu, i by Chry stus – Gło wa i Cia ło – za war li
No we Przy mie rze dla nich. Sta re Przy mie rze zo sta -
ło za pie czę to wa ne krwią ciel ców i ko złów, a No we
Przy mie rze „lep szy mi ofia ra mi”. W an ty ty pie krew
ciel ca zo sta ła już ofia ro wa na, a obec nie przed sta -
wio na zo sta nie krew ko zła (Żyd. 9:14-23).

(6) „Toć jest przy mie rze, któ re po sta no wię z ni mi
po onych dniach, mó wi Pan: Dam pra wa mo je do ser -
ca ich, a na my ślach ich [przyp. tłum.: ‘w umy słach
ich” w an giel skim prze kła dzie KJV] na pi szę je. A grze -
chów ich i nie pra wo ści ich nie wspo mnę wię cej:
A gdzie jest od pusz cze nie ich, już ci wię cej ofia ry nie
po trze ba za grzech” (Żyd. 10:16-18). Apo stoł przed sta -
wia swo ją ar gu men ta cję w ogól ny spo sób. Chciał by,
by je go słu cha cze zro zu mie li, że kie dy Bo gu zo sta ła

Wszyst kie na ro dy, lu dy, ple mio na i ję zy ki
bę dą stop nio wo do pro wa dza ne do oce ny

Bo skie go Pla nu
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zło żo na za do wa la ją ca ofia ra za grze chy, trans ak cja
jest za mknię ta, a ofia ry nie trze ba po wta rzać. Po ka zu -
je, że tak bę dzie dla świa ta w przy szło ści. Kie dy „lep -
sze ofia ry” pie czę tu ją ce No we Przy mie rze zo sta ną zło -
żo ne Bo gu przez na sze go Od ku  pi cie la i zo sta ną przez
Nie go przy ję te, bę dzie to ozna cza ło anu lo wa nie ca łe -
go po tę pie nia. Z ra cji te go dzie  ła na przy szłość Apo -
stoł na le gał na to, by Cia ło Chry stu so we, za któ  re go
grze chy po jed na nia do ko nał nasz Pan, pierw sza ofia -
ra Dnia Po jed na nia (w ty pie cie lec), uzna wa ło swo je
grze chy za cał ko wi cie anu lo wa ne, ta kie, któ re już ni -
gdy nie bę dą przy po mi na ne. „Al bo wiem jed ną ofia rą
do sko na ły mi uczy nił (Chry stus) na wie ki tych, któ rzy
by wa ją po świę ce ni”, wszyst kich uspra wie dli wio nych
z wia ry, któ rzy na stęp nie prze szli do peł ne go po świę -
ce nia i uświę ce nia. Ze wzglę du na to, że zna leź li się oni
wśród uświę co nych, mo że my o nich po wie dzieć, że,
o ile cho dzi o spra wie dli wość, ich grze chy zo sta ły cał -
ko wi cie wy ma za ne z Bo skie go re je stru, a oni otrzy ma -
li no wą kar tę ja ko No we Stwo rze nia, któ re by ły od po -
wie dzial ne wy łącz nie za prze wi nie nia po peł nio ne
wbrew ich przy mie rzu z Pa nem – ich ślu bo wi, dzię ki
któ re mu sta li się człon ka mi Chry stu sa, du cho wym
na sie niem Abra ha ma i dzie dzi ca mi wiel kie go Przy -
mie rza Ła ski (Sa ry). 

(7) „A toć bę dzie przy mie rze mo je z ni mi, gdy
odej mę grze chy ich. A tak we dług Ewan ge lii nie przy -
ja ciół mi są dla was; lecz we dług wy bra nia są mi ły mi
dla oj ców” (Rzym. 11:27, 28). Nie ma na wet cie nia
wąt pli wo ści, że Apo stoł mó wi tu o przy  mie rzu Izra -
ela, No wym Przy mie rzu, któ re Bóg za wrze z nim
po Dniu Ewan ge lii. Apo stoł mó wi, ze przy mie rze to
zo sta nie za war te w tym cza sie, kie dy Pan „odej mie ich
grze chy”. Czas ten jesz cze nie nad szedł. Izra el znaj du -
je się wciąż pod Bo skim po tę pie niem, po mi mo te go,
że obec nie ma my przy wi lej zwra ca nia się do Izra eli -
tów ze sło wa mi po cie chy i za pew nia nia ich, że przy -
bli żył się czas ich wy ba wie nia; czas, kie dy Po śred nik
No we go Przy mie rza przyj mie ostat nich człon ków du -
cho we go Cia ła – Ko ścio ła Wie ku Ewan ge lii, „prze mie -
nio nych” mo cą „pierw sze go zma r  twych wsta nia”;
czas, kie dy bę dzie po śred ni czył w tym No wym Przy -
mie rzu, za spo koi żą da nia Bo skiej spra wie dli wo ści
w od nie  sie niu do świa  ta, tak jak już za spo ko ił w od -
nie sie niu do Ko ścio ła. Wów czas, tak jak zo sta ło
uprzed nio za mie rzo ne i ob wiesz czo ne, zo sta nie On
wiel kim Po śred ni kiem No we go Przy mie rza po mię dzy
Bo giem a ro dza jem ludz kim w ogól no ści – Ko ściół, bę -
dą cy pod Przy mie rzem Ła ski jest wy jąt kiem. Wte dy
roz pocz nie swo je Ty siąc let nie Kró le stwo: „Bo on mu -
si kró lo wać, pó ki by nie po ło żył wszy st kich nie przy -
ja ciół pod no gi je go. A ostat ni nie przy ja ciel, któ ry
bę dzie znisz czo ny, jest śmierć”. Wów czas wszy scy,
któ rzy pi li z je go „kie li cha” krew [ofia rę] No we go
Przy mie rza ja ko człon ko wie du cho we go Na sie nia, bę -
dą pa no wać z Nim (Gal. 3:29).

(8) „Ale ście przy stą pi li do gó ry Sy jon (…), do Je -
ru za lem nie bie skie go, (…) do wal ne go zgro ma dze -
nia, i do ze bra nia pier wo rod nych, (…) i do po śred -
ni ka no we go te sta men tu [przyp. tłum.: ‘po śred ni -
ka no we go przy mie rza” w an giel skim prze kła dzie
KJV], Je zu sa, i do krwi po kro pie nia” (Żyd. 12:22-
24). Du cho wy Izra el jest tu przed sta wio ny ja ko
ma sze ru ją ca ar mia, do strze ga ją ca rze czy na koń cu
swej dro gi, do któ rych ma do trzeć. Je zus do tarł
do koń ca tej dro gi daw no te mu, a Ko ściół Pier wo -
rod nych obec nie otrzy mał w koń cu swą nie biań ską
na gro dę. Je zus jest Po śred ni kiem, lecz przy jął Ko -
ściół za Swo ją Ob lu bie ni cę, Swo je Cia ło, a obec nie
Ob lu bie ni ca już przy by ła. Ob raz po ka zu je, że No -
we Przy mie rze zo sta nie usta no wio ne tak, jak usta -
no wio ne by ło Przy mie rze Za ko nu z tym za strze że -
niem, że bę dzie na wyż szej płasz czyź nie, zo sta nie
za war te po przez więk sze go Po śred ni ka i na mo cy
lep szych ofiar (Dz.Ap. 3:23). 

Żad na z tych wzmia nek o No wym Przy mie rzu
nie po da je na wet naj mniej szej su ge stii, że ma ono za -
sto so wa nie do Ko ścio ła. Wzmian ka o pier wot nym
pro roc twie, z któ re go cy tu je Apo stoł, po ka zu je, że nie
mo gło się ono sto so wać do Ko ścio ła, bo wiem czy ta -
my tam, że Pan „odej mie ser ce ka mien ne z cia ła ich,
a da im ser ce mię si ste”. Do ko na nie te go jest dzie łem
Re sty tu cji, któ re roz pocz nie się od Izra ela i roz cią gnie
się na wszyst kie na ro dy zie mi, lecz w Wie ku Ewan -
ge lii nie jest dzie łem Ko ścio ła, któ re już się za koń czy -

Tyl ko dwu na stu zo sta ło w spo sób szcze gól ny
wy zna czo nych do apo stol stwa, by być

rzecz ni ka mi Je zu sa i Ko ścio ła. Na stęp nie,
ci, któ rzy otrzy ma li Du cha Bo że go zo sta li

upo waż nie ni do na ucza nia.

Piotr gło szą cy w Dzień Pięć dzie siąt ni cy
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ło. Pan dał „Ma lucz kie mu
Stad ku” uspra wie dli wia ją -
cą wia rę, któ ra po zwo li ła
im po świe cić swo je czło -
wie czeń stwo i spło dził ich
do no wej na tu ry, chwa leb -
ne go na sie nia Abra ha ma,
po przez któ re bę dą bło go -
sła wio ne wszyst kie na ro dy
zie mi dzię ki in au gu ra cji
No we go Przy mie rza, za pie -
czę to wa ne go i funk cjo nu -
ją ce go przez za słu gę krwi
Chry stu sa.

Nie tyl ko pier wot na
obiet ni ca wska zy wa ła na
dwa na sie nia Abra ha ma
– jed no ja ko gwiaz dy na
nie bie, a dru gie ja ko pia -
sek na brze gu mor skim
– lecz św. Pa weł roz wi ja tę
myśl, mó wiąc o obiet ni cy:
„Prze to z wia ry jest dzie -
dzic two, aby by ło z ła ski,
i że by by ła wa row na obiet ni ca wszyst kie mu na sie -
niu, nie tyl ko te mu, któ re jest z za ko nu, ale i te mu,
któ re jest z wia ry Abra ha mo wej, któ ry jest oj cem nas
wszyst kich (włącz nie z wa mi, któ rzy je ste ście Rzy -
mia na mi); ja ko na pi sa no: Oj cem wie lu na ro dów wy -
sta wi łem cię” (Rzym. 4:16). Wi dzie li śmy już, jak
Abra ham, ja ko typ na Bo ga, jest Oj cem du cho we go
Na sie nia i jak przez Chry stu sa Oj ciec przy go to wał
No we Przy mie rze dla na ro du ży dow skie go, któ ry był
mar twy pod Przy mie rzem Za ko nu, lecz ma zo stać
od ro dzo ny przez Chry stu sa Gło wę i Cia ło – Po śred -
ni ka No we go Przy mie rza; oraz to, że od ro dze nie to
roz pocz nie się przy koń cu Wie ku Ewan ge lii
przy otwar ciu Wie ku Ty siąc le cia. Jed nak że są to tyl -
ko dwa na ro dy – „świę ty na ród (Ko ściół)” oraz na -
ród wy bra ny (ży dow ski). Jak wcho dzą wszyst kie na -
ro dy? Nie wy star czy po wie dzieć, że Cia ło Chry stu -
sa, kla sa Ob lu bie ni cy, wy peł nia to pro roc two, bo -
wiem cho ciaż zo sta ła ona wy bra na z wie lu na ro -
dów, nie jest ona wszyst ki mi na ro da mi, ani na wet
nie re pre zen tu je wszyst kich na ro dów. Każ dy czło -
nek kla sy Ko ścio ła naj pierw umarł dla swe go ziem -
skie go sta nu i na ro du, za nim zo stał spło dzo ny z Du -
cha Świę te go do te go, by być człon kiem świę te go
na ro du – No we go Stwo rze nia.

Za pew ne war to za dać py ta nie o to, czy Wszech -
moc ny w ogó le po czy nił ja kieś przy go to wa nia dla
wszyst kich na ro dów, lu dów i ję zy ków, by mo gły sko -
rzy stać ze zba wie nia, a je śli tak, to ja kie? Bi blia jest
peł na ob szer nych oświad czeń ze stro ny pro ro ków,
Apo sto łów i na sze go Pa na, do ty czą cych te go, co Bóg
ma przy go to wa ne dla ca łej ra sy ludz kiej. Moż na to
pod su mo wać jed nym sło wem RESTYTUCJA, wy po -
wie dzia nym przez Apo sto ła w Dz.Ap. 3:19-21: „Po śle
wam Je zu sa Chry stu sa, któ ry już wcze śniej był wam
gło szo ny, a któ re go nie bio sa za trzy mać mu szą aż do

cza sów re sty tu cji wszyst -
kich rze czy, co Bóg prze po -
wia dał przez usta wszyst -
kich świę tych swo ich pro -
ro ków od po cząt ku świa -
ta” [przyp. tłum.: do słow -
ne tłu ma cze nie z an giel -
skie go prze kła du uży wa ne -
go przez au to ra ar ty ku łu].
Po sel stwo to by ło gło szo ne
przez pro ro ków za rów no
Sta re go, jak i No we go Te -
sta men tu. Sło wo Re sty tu -
cja ozna cza od no wie nie i
od no si się do pro gra mu
na pra wy w cza sie ty siąc -
let nie go pa no wa nia Chry -
stu sa. Bę dzie to wspa nia ła
oka zja do od zy ska nia do -
sko na ło ści umy słu oraz
isto ty utra co nych przez na -
szych pierw szych ro dzi ców
przez grzech po peł nio ny w
ogro dzie Eden. Wszy scy ci,

któ rzy nie są z nie biań skie go zba wie nia, czy li przy tła -
cza ją ca więk szość ludz kiej ro dzi ny, bę dzie mia ła wów -
czas szan sę uzy ska nia ży cia wiecz ne go na ludz kiej
płasz czyź nie by tu.
Ta wiel ka na gro da nie jest przy zna wa na tak po pro -
stu, bez wy sił ku, lecz każ dy bę dzie mu siał jej bar dzo
pra gnąć, jak rów nież przy ło żyć się do prze zwy cię że -
nia grzesz nych wpły wów świa ta i cia ła. Kró le stwo
Chry stu sa za pew ni czas na do ko na nie te go dzie ła
pod no sze nia się z upad ku. God ni otrzy mu ją cy „lep -
sze zmar twych wsta nie” oraz po świę ca ją cy się obec -
nie bę dą po moc ni ka mi tych, któ rzy bę dą usi ło wa li
do ko nać po stę pu w kie run ku do sko na ło ści i ży cia
wiecz ne go (Żyd. 11:35; 1 Kor 15:24-28).  

PT ‘13, 2-10

Spra wie dli wość jest pod sta wą tro nu Bo ga.
(Ps. 89:15)

„A ma łe dzie cię je po pro wa dzi” Iz. 11:6
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NASZ PAN mógł się wydawać trochę roz czaro -
wany wynikami Swojej służby, zwłaszcza

w Kapernaum, gdzie zamieszkiwał przez znaczny
okres, a nasz werset rozpoczyna się od ostrzeżenia
udzielanego mieszkańcom Kapernaum, Chorazynu
i Betsaidy, mówiącego, że z tego powodu, iż zostali
uprzywilejowani wieloma cudami i licznymi dowo -
dami Mesjaństwa Jezusa, że Królestwo było im ofe -
ro wane, itd., poniosą odpowiednią do tego odpowie -
dzialność. Skutkiem tego, że Kapernaum zostało
bardzo  pobłogosławione, wielce wywyż szo ne, prze -
no ś nie mówiąc „wywyższone aż do nieba” w swoich
przywilejach i sposobnościach, miała być większa
degradacja, a ostatecznie miało
zostać obró cone w proch –
zniszczone, „strącone do piek -
ła”, jak mówi nasz werset, co
oznacza strącenie do hadesu –
stanu śmierci. Znalazło to wy pe -
ł nienie w tym, że miasto zostało
tak zniszczone, że nawet miejsce
jego położenia nie jest znane.
Chociaż nasz Pan był rozcza ro -
wany tym, że jest tak powszech -
nie odrzu cany, nie mógł się
spodziewać, że zostanie serdecz -
nie przyjęty przez sze ro kie kręgi
społeczeństwa. Musiał wiedzieć,
że zostanie odrzucony przez
Żydów, a ofer ta Królestwa ich
pominie, bowiem w innym
miejscu mówi o tym Swoim
uczniom, cytując z proroctw.
W rzeczy samej, odrzucenie Go
przez nich pozwoliło przy okazji
na skierowanie łaski powołania
do zaszczytów Królestwa do
wierzących spośród pogan,
i obe cnie to oni są uprzywile -
jowani. Kontrast, jaki Mistrz na -
kreśla pomiędzy Betsaidą i Cho -
razynem a Tyrem i Sydo nem jest jaskrawy. Te dwa
ostatnie były prosperu jącymi miastami pogańskimi,
jednakże, jak było normą w takich przypadkach,
roiło się w nich od niegodziwości i niemoralności,
tak że najwyraźniej ich nazwy były synonimem dla
tego, co jest bez bożne, lubieżne, nieczyste. Dlatego
wypowie dzenie przez naszego Pana słów, że gdyby
Jego cuda działy się w tych bezbożnych miastach,

dawno by w worze i popiele pokutowały – okazały
głęboką skruchę – było powiedzeniem, że ludność
Betsaidy i Chorazynu jest w dużo gorszym stanie
serca niż wzmiankowani poganie, że więcej brakuje
jej do takiego stanu, jaki Bóg może pobłogosławić. 

Możemy z tego wywnioskować, że Bóg patrzy na
takie rzeczy z innego punktu widzenia niż większość
ludzi. Bóg nie pyta jedynie: Czy to jest moralne, czy
niemoralne miasto? Czy ci ludzie są przyzwoici, czy
nieprzyzwoici? Kwestią, jaką Pan chciałby raczej
zbadać, jest to, jaki jest stan serca tego ludu czy też
tych ludzi, tej lub tamtej jednostki. Jakie są jej dążenia
i aspiracje? Jak by to na nią wpły nęło, gdyby otrzy ma -

ła jaśniejsze światło na temat
Boskiej woli? To dobrze, jeśli
spojrzymy na siebie i stwier -
dzimy, że nie jesteśmy niemo -
ralni, ordynarni, zmysłowi,
zwy rodniali, lecz jesteśmy bar -
dziej wytworni niż wielu
innych; wziąwszy pod uwagę
nasze korzyści, przywileje i łas -
ki, takimi powinniśmy być.
Lecz mamy pamiętać, że mimo
to może nam wciąż wiele bra -
ko wać do tego, co podobałoby
się Panu, jak również mamy nie
zapominać o tym, że gdyby Bóg
zaszczycił nas pewnymi przywi -
le jami, błogosławień stwami
i spo so bnościami, a my byśmy
je odrzucili, nasza postawa
w Jego oczach mogłaby być
gorsza niż ludzi nie moralnych.
Zwracając się do Kapernaum,
najbardziej uprzywilejowanego
ze wszystkich, nasz Pan kon -
trastuje je z Sodomą, której nie -
godziwość by ła tak wielka, że
ściągnęła na nią gwałtowne
znisz czenie od Pana. Kaper -

naum zostaje jasno powiedzia ne, że z Boskiego
punktu widzenia, jego ludność jest niegodziwa i mniej
zasługuje na Boską łaskę a bardziej na karę niż
ludność Sodomy. Była to bardzo ostra krytyka,
a przecież, jak widzimy, słusz na, bowiem bie d ni
Sodomici, kroczący drogą grze chu, nie zna jomości
Boga itd., stopniowo coraz bardziej się pogrążali,
zgodnie z biegiem upadłej natury, podczas gdy

Lot z rodziną opuszcza Sodomę –
niegodziwość Sodomy była wielka

i ściągnęła zniszczenie od Pana
(1 Moj. 19:24)
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mieszkańcy Kapernaum pod każdym względem mieli
nad nimi wielką przewagę jako Żydzi, których Pan
pobłogosławił znajomością Siebie, i do których
ostatecznie wysłał Mesjasza; wielokrotnie widzieli
Jego cuda, mieli też sporo kontaktu z Jego pięknym
charakterem i naukami, na skutek tego, że mieszkał
pośród nich. Można powiedzieć, że wziąw szy pod
uwagę ich przywileje i łaski, odrzucenie przez nich
Mesjasza oraz niesko rzystanie z przyznanych im
sposobności ukazuje ich jako gorszych od Sodo mitów
w ocenie sprawiedli wości i prawdy, bowiem nasz Pan
oświadcza, że mieszkańców Sodomy nie spotkałby
taki koniec, gdyby obdarzono ich podob nymi
przywilejami i łaskami.

W naturalny sposób rodzi się pytanie, dlaczego Pan
nie dał Sodomitom tak korzystnych sposobności,
jakie dał ludności Kapernaum i dlaczego nie dał
mieszkańcom Tyru i Sydonu, którzy wciąż jeszcze
byli przy życiu, tak dogodnych sposobności, jakich
udzielił mieszkańcom Chorazynu i Betsaidy? Odpo -
wiadamy, że nikt z nich nie otrzymał próby do życia
wiecznego. Sodomici nie mieli takiej próby;
mieszkańcy Tyru i Sydonu nie mieli jakiejkolwiek
próby, a ludność Palestyny też nie była na próbie do
życia wiecznego. Próba, na której znajdowali się
wówczas Żydzi, była próbą dotyczącą ich miłości do
Pana i Jego sprawiedliwości oraz ich gotowości do
tego, by być Jego ludem i zwolennikami Jego
Królestwa. Wynik próby pokazał, że nie miłują
wystarczająco sprawiedliwości, by ocenić Królestwo
Pana, ani by zostać jego przyjaciółmi i sługami;
w wyniku czego ich miasto, ich ziemia oraz oni sami
jako lud zostali odrzuceni przez Pana od tego, by być
Jego narzędziami w związku z ustanowieniem Jego
Królestwa. To, że żadna indywidualna próba do życia
wiecznego nie przyszła jeszcze na żadnego z tych
ludzi, jest oczywiste z kilku faktów: (1) cały świat był
pod potępieniem w wyniku występku Adama; (2)
nikt nie mógł zostać uwolniony spod tego
potępienia, tak by mieć nową indywidualną próbę
do życia, dopóki cena okupu nie została złożona;
a to wówczas nie było jeszcze zakończone; (3)
wynika to ponadto z oświadczenia naszego Pana w
Mat. 11:24 mówiącego o tym, że będzie przyszły
dzień sądu, dzień próbowania, dzień mający
pokazać, kto jest godny, a kto niegodny życia
wiecznego (Dz. Ap. 17:31). W owym dniu sądu –
w Wieku Tysiąclecia – wszyscy mają mieć szansę
na życie wieczne, bowiem przyznanie tej szansy
całej rasie Adama było celem śmierci Odkupiciela.
W międzyczasie, pomimo tego, że ludność Betsaidy,
Chorazynu i Kapernaum odrzuciła Pana i sama zos -
tała przez Niego odrzucona, znalazł On pewne
jednostki ze szczególnej klasy, którą powołał do
współdziedzic twa z Sobą w Tysiącletnim Królestwie,
pod którego dobrotliwym panowaniem sprawiedli -
wości wszys tkim przyznany zostanie pełen oraz
bezstronny sąd – próba do życia. Jednakże chciał, by

Jego słuchacze zrozumieli, że w tej przyszłej próbie
ludność Tyru i Sydonu oraz Sodomy zostanie
potraktowana z większymi względami i ulgami niż
ci, którzy mając więcej przywilejów, zatwardzili
swoje serca na to, co widzieli oraz wiedzieli. „Lżej
będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie”,
Kapernaum.

OSTRA NAGANA
Jakże ostre były słowa tej nagany, mówiącej, że kiedy
Pan rozpocznie dzieło sądzenia rodzaju ludzkiego,
ludność Sodomy, ciesząca się złą sławą z powodu
swej niegodziwości, lubieżności, itd., znajdzie więcej
łaski oraz wyrozumiałości u Pana niż Izrael, który
był uprzywilejowanym ludem Boga, ale który nie
ocenił Jego łaskawości, a wręcz sprzeniewierzał się
Jego dobroci. Jednakże wielkim błędem byłoby
zakładać na tej podstawie, że ludność Kapernaum,
kiedy znajdzie się na próbie do życia podczas Wieku
Tysiąclecia, zostanie źle potraktowana, bowiem
Słowo Pana wyraźnie mówi, że świat będzie „sądzo -
ny w sprawie dliwości” – nie w gniewie ani złości,
ani po to, by wyrządzić mu krzywdę, lecz po to, by
świa d czyć lu dziom wszelkie dobro – tak więc
warunki będą możliwe do wytrzymania dla
mieszkańców Kaper naum w owym dniu, będzie to
dla nich wspa niała i błogosławiona okazja do tego,
by dojść do pełnego i jasnego poznania Pana; lecz
mieszkańcom Sodomy i Gomory będzie i tak lżej,
ponieważ ich grzechy, choć w pewnych aspektach
większe, były mniej niegodziwe w oczach Boga –
były w mniejszym stopniu przeciwko charakterowi,
a w większym stopniu były grzechami wynikającymi
z ignorancji oraz słabości. A zatem możemy założyć,
że podczas dyscyplinowania Wieku Tysiąclecia
mieszkańcy takich miejsc, jak Tyr i Sydon oraz
Sodoma, którzy nigdy w żadnym stopniu nie znali
Boga, którzy nigdy nie znali Jego praw, będą w stanie
serca dużo łatwiej poddającym się wpływom i wy -

mo gom owego czasu, niż niektórzy inni – miesz -
kańcy Chorazynu, Betsaidy i Kapernaum, którzy
wiedząc więcej o Bogu, źle wykorzystali sposobności
obecnego życia, którzy zamiast podnieść swoje
charaktery na wyższy poziom, zepsuli je. Są to
jedynie przykłady, bowiem wiemy, iż wszyscy, którzy

Wszyscy dojdą do rozdroża i będą musieli
dokonać wyboru, Słowo Pana mówi, że świat
będzie „sądzony w sprawiedliwości” Ps. 9:9
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są w gro bach, usłyszą głos Syna Człowieczego
i wyjdą – „ci, którzy dobrze czynili [Wybrani –
zwycięzcy], na powstanie żywota; ale ci, którzy źle
czynili [cały rodzaj ludzki z wy jątkiem Wybranych],
na powstanie sądu” (Jana 5:28, 29).

Z łatwością dostrzegamy zgodnie z oświad cze -
niem Pana w naszym wersecie, iż wielu z tych,
którzy w obecnym życiu nie mają wiedzy ani
sposobności, nie będzie w niekorzystnej sytuacji
w owym czasie sądu. Wprost przeciwnie, mogą
być bardziej podatni na dobre wpływy Królestwa
i jego praw niż inni, którzy w pewnej mierze mieli
kontakt ze światłem w obecnym życiu, ale je od -
rzu cili. Jakże błogą jest ta obietnica przyszłego
sądu – przyszłej próby! Ileż to oznacza dla całego
wzdy cha jącego stworzenia, że Bóg, który pozwolił,
by wyrok Adama spadł na wszystkich bez udziela -
nia każdemu indywidualnej próby, zapewnił dla
wszystkich odkupienie z tego pier wszego wyroku
i postanowił, że w słusznym czasie każdy członek
rasy ludzkiej będzie miał indywidualną próbą i sąd
z rąk Tego, który umarł za wszystkich. O, jak bar -
dzo korzystne warunki będą panować podczas tej
próby! Szatan ma być związany, a ziemia ma być
napełniona znajomością Pana i Jego dobroci oraz
Jego pełnych łaski przy gotowań na rzecz Jego
upadłych stworzeń, co do których pragnie, by nie
zginęły, lecz jeśli opowiedzą się za lepszym życiem,
by miały życie wieczne przez Chrystusa. Jednakże,
jak nasz Pan wyraźnie zaznacza w Mat. 11:25,
rzeczy te, dotyczące nadchodzącego sądu i błogich
sposobności, jakie otrzyma każdy członek rasy
Adama, są ukryte przed większością – wydają się
być szczególnie ukryte przed mądrymi i roztrop -
nymi tego świata, którzy zamiast przyjąć tak
łaskawy plan, są raczej skłonni nauczać ludzi, że
biedni Sodomici poszli na wieczne męki, nigdy
nie otrzymawszy szan sy i nie mają widoku na
otrzy ma nie szansy kiedy kolwiek w przyszłości.
Jednakże nasz Pan oświadcza, że gdyby mieli tak
dobre spo sobności jak mieszkańcy Kapernaum,
pokuto waliby i okazaliby głęboką skruchę.
Mądrzy i rozważni są także skłonni mówić nam,
że ludność Tyru i Sydonu, chociaż nie została
zaszczycona błogosławieństwami naszego Pana,
ma także być uważana za skazaną na wieczne
męki, chociaż pokutowałaby, gdyby miała tak
dobre sposobności jak mieszkańcy Palestyny; a na
koniec mówią nam, że ludność Palestyny, odrzu -
ciwszy naszego Pana, nie tylko utraciła Królestwo,
ale musi cierpieć wieczne męki. Oni nie widzą, są
ślepi na Prawdę– zaślepieni tradycjami swoich
religijnych nauczycieli.

Następnie, powiększając jeszcze powstały
zamęt, usiłują zastosować słowa naszego Pana
dotyczące sądu i oczywiście interpretują je tak, by
zamiast dnia próby oznaczały dzień potępienia.
Nie zauważają, że kiedy nasz Pan wypowiedział te

słowa, to według ich nauk Sodomici byli w piekle
i przechodzili najsroższe męki już prawie przez
dwa tysiące lat. Czy uważają, że Sodomici mogliby
cierpieć więcej po Dniu Sądu, niż według ich
opisów cierpią obecnie? A tak w ogóle, co rozu -
mieją poprzez słowa „dzień sądu”? Najwyraźniej
nie mają właś ciwego pojęcia o zna cze niu tych
słów. Rozumieją, że nasz Pan odnosił je do jakie -
goś przyszłego czasu, ale beznadziejnie się pogubili
i zupełnie nie są w stanie podać żadnego logicz -
nego wyjaśnienia tej kwestii, ani w harmonii
z charakterem Boga, ani w harmonii ze swoimi
wła snymi, żałosnymi teoriami, przyno szącymi
ujmę Bogu. Jak pocieszające są słowa naszego Pana
odnośnie tej cennej prawdy, którą Bóg objawił
niemowlątkom, tym, którzy nie są wielcy, ani
mąd  rzy według tego świata; tym, którzy są
pokornego umysłu i gotowi są uczyć się od Pana,
zamiast usi łować uczyć Pana. To wielkie błogosła -
wieństwo, drogo umiłowani, jest naszym, dlatego
też dołóżmy starań, by zachować postawę dzie -
cięctwa i prostoty, byśmy nadal mogli być uczeni
od Boga i „wiedzieli, które rzeczy nam są od Boga
daro wa ne”. Radujmy się w nich, korzystajmy
z nich i pozwólmy światłu świecić także innym.
Wyjaśnie niem tego, że Boski plan jest ukryty przed
przy tłaczającą większością uczonych, doktorów
teologii, itd., jest to, że upodo ba ło się Ojcu „po -
chwycić mądrych w chytrości ich”, a swoje cele
objawić tym, którzy są pokornego umysłu.
„Zaprawdę, Ojcze! tak się upodobało tobie” (Mat.
11:26). Ojciec pociągnął ku Synowi, przy pier -
wszym adwencie, nie doktorów Zakonu, uczo nych
w Piśmie i notabli, lecz pewnych „prawdziwych
Izraelitów”, w których nie było fałszu, chociaż
byli oni nielicznymi pokornymi. A taka sama klasa
otrzymuje błogosławieństwo przez cały Wiek. 

Mistrz zdawał sobie sprawę, że Jego szczególne
instrukcje muszą być dla tych, których Ojciec Mu
dał, a nie dla niegotowych i niechętnych, którzy
nie chcieli przyjąć Jego świadectwa, bowiem nie
byli we właściwym stanie serca, by je ocenić.
A zatem, swo im wiernym uczniom oraz wszystkim
z tej samej klasy od tamtego czasu oświadczył, że
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wszystkie rzeczy, jakie posiada, otrzymał od Ojca;
Jezus nie utrzymywał, że cokolwiek ma z siebie
samego; a ponadto utrzymywał, że nikt Go nie
zna prawdzi wie, w pełni, zażyle, jak tylko Ojciec,
oraz że nikt nie zna Ojca, wyjąwszy Go i tych,
którym Syn Go objawił. Przeciętny czytelnik na
początku nie widzi większego znaczenia w tym
fragmencie. Chrześci ja nin, który dokonuje postępu
od wielu lat, wzrastając w łasce i znajomości Pana,
potrafi go ocenić znacznie bardziej. Jest świadomy
tego, że chociaż od samego początku bycia
chrześcijaninem posiadał pewną wiedzę o Jezusie
oraz o Ojcu, to jednak inną rzeczą jest dojście do
poznania Ojca i poznania Syna w znaczeniu
zażyłego zaznajomienia się z Nimi, poznania Ich
myśli, tak jak zna się myśli i uczucia bliskiego
przyjaciela. Przywilejem jest zawarcie takiej
znajomości. Nie każdy może Go dostąpić; wymaga
to szukania i pukania, a takie szukanie i pukanie
ozna cza żarliwe pragnienie posiadania zażyłej
społeczności i duchowej bliskości. Do takiego
wzrostu w łasce powinni gorliwie dążyć wszyscy
prawdziwi naśladowcy Pana, którzy starają się być
takimi, jakim On jest w Królestwie, bowiem bez
tego nie mogą czynić postępu. Proporcjonalnie do
tego, jak znamy Ojca i znamy Syna, będziemy Ich
miłować i coraz bardziej starać się czynić to, co jest
przyjemne w Ich oczach.

ZAPROSZENIE DLA WSZYSTKICH
OBCIĄŻONYCH

Wciąż zwracając się do tej samej klasy i dając do
zro zu mienia, że wśród słuchaczy znajdują się
pewne jednostki o właściwym usposobieniu, które
jeszcze nie stały się Jego uczniami, nasz Pan
zaapelował do Swoich słuchaczy indywidualnie:
„Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani
i obciążeni, a Ja wam sprawię odpocznienie”, Mat.
11:28. Problem z wię kszością ludzi polega na tym,
że nie wydają się być ani znużeni, ani obciążeni,
lecz wprost prze ciwnie, cał kiem z siebie zado -
woleni. Nie możemy przypusz czać, że nasz Pan
miał na myśli znużenie fizyczne i ciężary fizyczne,
lecz że raczej chodziło Mu o ob ciążenie serca
i znużenie grzechem, co odczuwać musieli wszyscy
prawdziwi Izraelici, jeśli byli uczciwi sami z sobą.
Musimy pamiętać, że zna jdowali się oni pod
Przymierzem Zakonu, którego wymagania były
bardzo rygory s ty czne, i który nie uwzględniał
słabości, niedoskonałości, błędów, itd.; w wyniku
czego wszyscy z tych Żydów, kiedy podej mowali
wysiłki uniesienia ciężaru Zakonu z Synaju,
powin ni byli czuć się ustawicznie potępiani. Rzecz
nie w tym, że Zakon był niesprawiedliwy, ani
w tym, że dosko nały czło wiek nie mógł go zacho -
wać, lecz w tym, że wszyscy, bę dąc niedoskonali
i upadli, nie byli w stanie za cho wać Przymierza
Zakonu. Tak więc możemy przypusz czać, że
pomimo tego, iż większość wyznawała, że jest

święta, przestrzega Zakonu i nie grzeszy, pośród
Żydów w owym czasie były jed nostki, które ucz -
ciwie przyznawały się przed sobą i przed innymi,
że nie za chowują, nie są w stanie za cho wać
Zakonu w sposób doskonały, i które dlatego czuły
się obciążone i znu żone swoimi bezowocnymi
wysiłkami. Czuli oni, że potrzebują kogoś, kto
poniósłby ich ciężary; czuli, że ich dusza jest chora
i odczuwali potrzebę dobre go Lekarza. I do takich
zwracał się Jezus, zapra sza jąc ich, by przyszli do
Niego i otrzymali odpo cz nie nie – ulgę. To przyjście
do Chrystusa po odpo cznienie jest pierwszym
krokiem w stronę chrześcijańskiego życia; jest
uspra wiedliwieniem, przyjęciem Go jako zadość -
uczy nienie za nasze grzechy; a od czasu, kiedy Go
przyj miemy, jak oświadcza Apostoł, mamy radość
i po kój poprzez wiarę (Rzym. 5:1; 15:13). Kiedy
zostaniemy już tak przyjęci i ubłogo sławieni,
pozostaje nam jeszcze jedna rzecz do zrobie nia,
a mianowicie dowiedzenie się, że istnieje inny
ciężar oraz inne jarzmo, jakie dobrowolnie powin -
niśmy przyjąć na siebie.

Jarzmo jest symbolem niewoli, tak więc nasz
Pan daje do zrozumienia, że ci, którzy zostają
uwolnieni (albo z jarzma Przymierza Zakonu, tak
jak miało to miejsce w przypadku wierzących
Żydów, lub z jarzma szatana w przypadku wie -
rzących pogan), powinni zostać Jego sługami,
powinni wziąć Jego jarzmo, powinni nauczyć się
czynić Jego wolę. Jarzmo jest zazwyczaj przezna -
czone dla dwóch, a nasz Pan mówi o nim jako
o Swoim jarzmie, przez co mamy rozu mieć, że On

także jest sługą. Przyszedłszy, by czynić wolę Ojca
i wziąwszy jarzmo niewoli, zaprasza nas, byśmy
zostali jego prawdziwymi towarzyszami jarzma
w czynieniu woli Ojca, współpracownikami
z Chry stusem w wielkim dziele wybawiania świata
z grzechu i śmierci. Sekret umiejętności noszenia
tego jarzma i posiadania towarzystwa Chrystusa

Nie ciągnijcież nierównego
jarzma z niewiernymi;
bo cóż za społeczność

sprawiedliwości
z nieprawością?

albo co za społeczność
światłości z ciemnością?

2 Kor. 6:14
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w Jego służbie, a w wyniku tego posiadania
wielkiego błogo sła wień stwa w sercu, odpoczynku
dla duszy, tkwi w tym, by nauczyć się być cichym
i uniżonego serca, tak jak On był. Dla tych, którzy
są dumni, wyniośli, samowolni, ambitni, mądrzy
według tego świata, itd. rzeczą niemożliwą będzie
chodzić w tym samym jarzmie z Jezusem, ani
znaleźć praw dziwy odpoczynek duszy, którego
słusznie szukamy. Jednakże jeśli jes teśmy cisi,
pokornego umysłu, dajemy się pouczyć oraz
jesteśmy gotowi poznawać i czynić wolę Pana za
wszelką cenę, wtedy praw dziwie znajdziemy pokój
ku zado wo leniu duszy – pokój Boży, który
przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie panować
w naszym sercu.

Zauważamy różnicę pomiędzy dwoma odpo cz -
nie niami z Mat. 11:28 i 29. O pierwszym jest
powie dziane, że Pan da go temu, który przyjdzie
do Niego w wierze; o drugim jest powiedziane, że
znajduje się go poprzez zostanie towarzyszem
Jezusa w jarzmie. Tak też jest: są dwa błogosła -
wieństwa, pierwszym z nich jest błogosławieństwo
usprawiedliwienia – radość z przebaczenia
grzechów, uświadomienia sobie, że już nie
jesteśmy obcymi dla naszego niebiańskiego Ojca,
lecz zostaliśmy przyprowadzeni blisko do Niego
poprzez krew Chrystusa; a drugą jest radość, która
przychodzi bardziej stopniowo, jako owoc, łaska,
rozwój w sercu, rosnący i nieprzemijają cy pokój
i radość Ducha Świętego. Jednakże to drugie
błogosławieństwo jest osiągane przez bardzo nie -
licz- nych, większość nominalnych chrześcijan nic
o nim nie wie; a mimo to jest ono głównym celem
powoła nia Wieku Ewangelii, a ci, którzy nie
przychodzą do Pana i nie biorą Jego jarzma oraz
nie uczą się od Niego po to, by stać się „kopiami
drogiego syna Bo żego”, zupełnie nie osiągną
szczególnego celu i powo łania tego Wieku, i nie
będą mieć ani części, ani działu w Królestwie.
Błogosławieństwo usprawiedli wie nia z wiary jest
jedynie po to, by przygotować nas do wzięcia
jarzma i zostania współpracownikiem z Panem
w służbie Ojca.

Jarzmo, do wzięcia którego zaprasza nas Jezus,
jest straszną rzeczą z punktu widzenia świata: im

się wydaje to bardzo nierozsądnym jarzmem,
bardzo okropnym ciężarem – by poświęcić życie,
czas, środki, wszystko w służbie Bogu, lecz
z punktu widzenia tych, którzy przyszli do Jezusa,
i którym udzielił pokoju i odpocz nie nia poprzez
usprawiedli wienie, sprawa wygląda całkowicie
odmiennie. Tym musi to wydawać się „rozsądną
służbą”, skoro Pan w Swej łaskawości od ku pił
nasze życie i nasze wszys tko, powinniśmy wyko -
rzystać to, co pozostaje z tego życia na Jego chwałę
i część; a po tym, jak weźmiemy już to jarzmo na
siebie stwierdzamy, że jest ono wdzięczne, i że
z nim każdy ciężar, każdy obowiązek, każda
próba, każda trudność, każde utrapienie ducha,
każdy ciężar jakiegokolwiek rodzaju, jaki na nas
spada, jest prawdziwie lekki z powodu tego
jarzma. Dlaczego? Ponieważ ci, którzy noszą to
jarz mo, posiadają zapewnienie Słowa Bożego, że
wszys tkie rzeczy współdziałają dla ich dobra; że
im cięższe brzemię staje się ich udziałem, tym
większe będzie błogosła wieństwo i nagroda, jaką
wkrótce otrzymają; im sroższe doświadczenia
obecnego czasu, tym jaśniejsza chwała i tym
jaśniejszy będzie ich charak ter, i tym bardziej
będą pewni tego, że są dopasowy wani i pole -
rowani do Królestwa. Z tego punktu widzenia
każde brzemię jest lekkie, ponieważ cenimy sobie
nasze jarzmo, a ono jest takie wdzięczne, takie
rozsądne; a ponadto jest ono takie lekkie, ponie -
waż Pan jest z nami w tym jarzmie. On jest
wielkim Nosicielem brzemion i nie pozwoli na
to, byśmy byli kuszeni lub uciśnieni większymi
brzemionami życia, niż prawdo podobnie bylibyś -
my w stanie znieść. On czuwa nad sprawami
wszystkich tych, którzy biorą Jego jarzmo na
siebie. Ich brzemiona są Jego brzemionami, ich
próby są Jego próbami, ich sprawy są Jego sprawa -
mi; o tak, wszystkie rzeczy będą współdziałać dla
ich dobra, ponieważ oni Go miłują. Jednakże
pamiętajmy, że Pan nie bierze żadnych niewolni -
ków w ten sposób; On nikomu nie nakłada
jarzma; On jedynie zaprasza nas, byśmy przyszli,
a następnie sami nałożyli sobie Jego jarzmo,
byśmy dokonali pełnego poświęcenia siebie Jemu
i Jego służbie. 

PT ‘13, 10-15

Co ozna cza by cie uspra wie dli wio nym z wia ry?
Ozna cza ono sta nie się spra wie dli wym u Bo ga
po przez wia rę. Przed rze czy wi stym uspra wie -
dli wie niem [przy pis tłu ma cza: ‘uspra wie dli wie -
nie rze czy wi ste’ by ło czę sto w prze szło ści w Te -
raź  niej szej Praw dzie na zy wa ne ‘uspra wie dli wie -

niem ak tu al nym’] każ de go, kto ze chce z ra sy
ludz kiej, Bóg wy bie ra kla sę wia ry, tych, któ rzy
są chęt ni „kro czyć wia rą, a nie wi dze niem”
(2 Kor. 5:7), ufać Mu tam, gdzie nie mo gą Go
od na leźć. Tak też „Abra ham uwie rzył Bo gu
i przy czy ta no mu to [je go wia rę] ku spra wie dli -
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wo ści“ (Gal. 3:6). In nym w cza sach Sta re go Te -
sta men tu, ca łej resz cie Sta ro żyt nych God nych
(patrz np. 11 rozdz. Li stu do Ży dów), tak że po -
czy ta no ich wia rę za uspra wie dli wie nie. Jed nak -
że Abra ham i resz ta Sta ro żyt nych God nych nie
mo gła osią gnąć sta nu peł ne go, zu peł ne go uspra -
wie dli wie nia – nie mo gli zo stać sy na mi Bo ga
(Ja na 1:12), po nie waż Je zus jesz cze nie przy -
szedł i nie do star czył za słu gi Swo jej oku po wej
ofia ry, któ ra mo gła by to umoż li wić – cho ciaż
przez swo ją wia rę zo sta li wpro wa dze ni w stan
przy jaź ni z Bo giem (Jak. 2:25).

Bóg zga dza się, by tych, któ rzy pod czas Wie -
ku Ewan ge lii, cho ciaż są „dzieć mi gnie wu, ja ko
i dru dzy” (Ef. 2:3), sły szą prze sła nie ła ski i mi ło -
sier dzia po przez Chry stu sa i do cho dzą do ta kiej
zgod no ści z mą dro ścią z gó ry, że wy zna ją swój zły
stan, a wie rząc w prze sła nie Pa na, od da ją się Mu,
po ku tu jąc za grzech, i na ty le na ile to moż li we
do ko nu ją za dość uczy nie nia za wy rzą dzo ne zło –
tych, za miast przy wra ca nia do sta nu rze czy wi stej
ludz kiej do sko na ło ści – On uzna za ma ją cych
swo je ska zy przy kry te przy pi sa ną im za słu gą
Chry stu sa. Ma jąc z ni mi do czy nie nia, Bóg po czy -
ta ich, czy li uzna ich, po mi mo te go, że w rze czy -
wi sto ści są na dal nie do sko na li, za do sko na łych,
pra wych, uspra wie dli wia jąc ich po przez ich wia -
rę. Bę dą oni po sia dać peł ne, zu peł ne uspra wie dli -
wie nie z wia ry. To po czy ta ne uspra wie dli wie nie,
czy li uspra wie dli wie nie z wia ry, obo wią zu je tak
dłu go, jak trwa wia ra i sto ją za nim wy sił ki czy -
nie nia wo li Bo ga. Je śli wia ra i po słu szeń stwo usta -
ją, uspra wie dli wie nie prze sta je być przy pi sy wa ne.
„Prze to te raz żad ne go po tę pie nia nie masz tym,

któ rzy bę dąc w Chry stu sie Je zu sie nie we dług cia -
ła cho dzą, ale we dług Du cha” (Rzym. 8:1).

Po świę co na kla sa wia ry Wie ku Ewan ge lii cie -
szy ła się spo łecz no ścią z Bo giem po przez Chry -
stu sa i Je go za słu gą przy pi sy wa ną im przed Bo -
giem dla ich uspra wie dli wie nia, a jej człon ko wie
mo gli z bo jaź nią i drże niem spra wo wać swo je
zba wie nie oraz czy nić swo je po wo ła nie i wy -
bra nie moc nym (Fil. 2:12; 2 Pio. 1:10), osią ga jąc
wyż sze zba wie nie i zmar twych wsta nie, jak rów -
nież więk sze spo sob no ści niż te, któ re zo sta ną
za ofe ro wa ne ro dza jo wi ludz kie mu w ogól no ści
(Żyd. 3:1; Obj. 20:6; Ef. 1:18, 19; 2:4-8). Ja ko na -
sie nie Abra ha ma oraz „dzie dzi ce [z Chry stu sem]
we dług obiet ni cy” (Gal. 3:16, 29) ma ją oni bło -
go sła wić wszyst kie na ro dy zie mi – nie wy bra -
nych, kla sę nie wia ry – udzie la jąc im Ty siąc let nią
spo sob ność uzy ska nia zba wie nia i po ma ga jąc
chęt nym i po słusz nym w Re sty tu cji w doj ściu
do do sko na ło ści w ra ju, ja ki zo sta nie utwo rzo -
ny na zie mi.

Ci wie rzą cy w Je zu sa z Wie ku Ewan ge lii, któ -
rzy się nie po świę ci li, któ rzy nie od da li się w peł -
ni czy nie niu wo li Bo ga za miast swo jej wła snej,
nie po sia da ją te go peł ne go, zu peł ne go uspra wie -
dli wie nia z wia ry, ja kie otrzy ma li po świę ce ni.
Ich uspra wie dli wie nie, tak sa mo jak uspra wie dli -
wie nie Sta ro żyt nych God nych, jest ra czej uspra -
wie dli wie niem prób nym. Je śli nie wy ko rzy sta ją
go do ce lu, do któ re go zo sta ło im da ne, tj. po to,
by tak jak Sta ro żyt ni God ni mo gli przy stą pić do
po świę ce nia, osta tecz nie je utra cą, a ła skę Bo żą
przy ję li nada rem no (2 Kor. 6:1, 2).

O G Ł O S Z E N I E

Uwa ga! Ni niej szym zwra ca my uwa gę bra ter stwa, że pan Mi chał Ło tysz za miesz ku ją cy w Pol sce jest zdję -
ty ze sta no wi ska piel grzy ma po sił ko we go ŚRME od li sto pa da 2010 r. z po wo du nie do zwo lo ne go za cho -
wa nia wśród bra ci. Obec nie po in for mo wa no mnie, że od pew ne go cza su wy po wia da się oso bi ście i wy -
sy ła ma ilem zwod ni cze wia do mo ści do jed no stek i zbo rów w Pol sce oraz w po bli skich kra jach; kry ty -
ku je ŚRME oraz mnie ja ko Opie ku na Wy ko naw cze go Ru chu i Wo dza lu du Pań skie go. Pro szę, bądź cie
świa do mi te go, że pro wa dzi on dzia łal ność prze sie waw czą, usi łu jąc wpły nąć na nie ostroż nych tak, by
uwie rzy li je go kłam stwom i po szli za je go błęd ny mi na uka mi (2 Pio 2:3, 14).

Wasz w służ bie Mi strza, br. Ralph He rzig
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