SZTANDAR BIBLIJNY a NASZYM JEDYNYM SZTANDAREM
Podniecie chor¹giew do narodów  Izajasz 62:10;
Izajasz 8:20; £ukasz 11:28.
Tedy wyszed³ g³os z stolicy, mówi¹cy: Chwalcie Boga naszego
wszyscy s³udzy jego, i którzy siê go boicie, i mali i wielcy. I s³ysza³em g³os jako ludu wielkiego, i jako g³os wielu wód, i jako g³os
mocnych gromów, mówi¹cych: Halleluja! i¿ uj¹³ Królestwo Pan Bóg
wszechmog¹cy  Obj. 19:5,6.
Dziêkujemy tobie, Panie Bo¿e wszechmog¹cy, który jest,
i który by³, i który masz przyjæ! ¿e wzi¹³ moc swoj¹ wielk¹, i uj¹³e królestwo; I rozgniewa³y siê narody, i przyszed³
gniew twój i czas umar³ych, aby byli s¹dzeni, i aby odda³
zap³atê s³ugom twoim, prorokom i wiêtym, i boj¹cym siê
imienia twego, ma³ym i wielkim, i aby wytraci³ tych, co psuj¹ ziemiê  Obj. 11:17,18.
Bo tak mówi Pan zastêpów: Oto Ja jeszcze raz, a to po
ma³ym czasie, poruszê niebem i ziemi¹, i morzem i such¹;
Poruszê, mówiê, wszystkie narody, i przyjd¹ do Po¿¹danego
od wszystkich narodów; i nape³niê ten dom chwa³¹, mówi
Pan zastêpów  Agg. 2:7,8.
Albowiem oto Ja tworzê niebiosa nowe, i ziemiê now¹, a
nie bêd¹ wspominane rzeczy pierwsze, ani wst¹pi¹ na serce
 Izaj. 65:17.
Lecz nowych niebios i nowej ziemi wed³ug obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwoæ mieszka
 2 Piotra 3:13.

I zatr¹bi³ Anio³ siódmy, i sta³y siê g³osy wielkie na niebie mówi¹ce: Królestwa wiata sta³y siê królestwami
Pana naszego i Chrystusa jego, i królowaæ bêdzie na wieki wieków  Obj. 11:15.
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D

ANIEL musia³ byæ prawie dziewiêædziesiêcioletnim starcem w czasie tej Biblijnej relacji. Nabuchodonozor ju¿ nie ¿y³; Nabonid, jego
syn, prawdopodobnie te¿ ju¿ nie ¿y³, a Balsazar,
wnuk Nabuchodozora, w³anie zasiad³ na tronie
Babilonii. Babilon by³ miastem sto³ecznym, a jak
wynika z wszystkich opisów by³ bez w¹tpienia
najwspanialszym miastem, jakie istnia³o do tego
czasu. By³o to bardzo bogate, pe³ne przepychu
miasto, wzbogacone nie tylko grabie¿¹ pa³aców i
wi¹tyñ podbitych okolicznych narodów, lecz dodatkowo wzbogacane corocznymi daninami p³aconymi przez te narody i dochodami z handlu z
wszystkimi narodami wiata.
BABILON, POTÊ¯NE MIASTO
Babilon by³ nie tylko najwiêkszym miastem
na wiecie, ale tak¿e najsilniejsz¹ fortec¹. Wielka równina na której le¿a³, raj ¿yznoci i upraw,
by³ poprzecinany niezliczon¹ liczb¹ kana³ów, zarówno wielkich jak i ma³ych, które s³u¿y³y do nawadniania i ¿eglugi.
Miasto zbudowane na tej ¿yznej równinie
mia³o, wed³ug niektórych róde³, 22,5 km z pó³nocy na po³udnie i 22,5 km z wschodu na zachód.
Otacza³y je wysokie mury. Miasto mia³o 100
bram. Przep³ywa³a przez nie rzeka Eufrates. Na
obu jej brzegach zosta³y wzniesione solidne, masywne mury, w których by³y powstawiane bramy
wodne zrobione z br¹zu.
Kiedy zosta³o opisane jako najsilniejsza forteca na wiecie, któr¹ nawet ma³y oddzia³ móg³by broniæ przez lata. Naturalnym wynikiem po-

siadania w swoim rêku takich bogactw i si³y by³o
powstanie w sercu króla Balsazara pychy i pewnoci siebie.
OBLÊ¯ENIE BABILONU
Nasza lekcja odnosi siê do czasu, gdy armia
Medów i Persów, pod dowództwem króla Cyrusa, oblega³a Babilon. By³ to ten Cyrus, o którym Pan powiedzia³ przez jednego ze swoich
proroków, i¿ wyzwoli jego lud, Hebrajczyków
(Iz. 44:28).
Patrz¹c z ludzkiego punktu widzenia obleganie Babilonu by³o beznadziejnym zadaniem,
przegran¹, tak potê¿na by³a ta forteca. Jednak
Pan wyznaczy³ czas upadku imperium Nabuchodonozora i bez w¹tpienia tak opatrznociowo pokierowa³ sprawami, by nast¹pi³o to w zamierzonym czasie.
Tak wiêc kiedy Balsazar i lud Babilonu oddawali siê ucztom, bankietom, itd., przekonani o
swoim bezpieczeñstwie i pewni tego, i¿ miasto
jest nie do zdobycia, Cyrus i jego armia kopali
rów poza miastem, do którego w s³usznym czasie zosta³y skierowane wody rzeki Eufrates, a
wtedy, w ciemnoci nocy, ¿o³nierze przemaszerowali przez koryto rzeki i weszli do miasta, podczas gdy jego nic nie podejrzewaj¹cy obroñcy
biesiadowali.
PRÓ¯NOÆ I WIÊTOKRADZTWO
Tej samej nocy król wyda³ bankiet w swoim
g³ównym pa³acu dla tysi¹ca swoich dostojników,
lordów i dam imperium przebywaj¹cych w miecie. O wrogu niewiele mylano. Wprost prze-
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ciwnie, Balsazar przechwala³ siê si³¹ fortecy nie
do zdobycia, a tak¿e owiadczy³, ¿e bogowie Babiloñczyków przewy¿szaj¹ wszystkich innych bogów. Jako dowód tego wskaza³ na okoliczne narody podbite przez Babilon i dla pomiewiska za¿¹da³ wiêtych naczyñ, które jego dziadek Nabuchodonozor sprowadzi³ z ¯ydowskiej wi¹tyni,
by on sam i jego mo¿now³adcy mogli z nich piæ,
oddaj¹c czeæ bogom Babilonu.
TAJEMNICZY NAPIS
To w³anie poród tego blunierstwa i profanacji wiêtych naczyñ ze wi¹tyni Jehowy ukaza³a siê d³oñ i napisa³a ognistymi literami na cianie pa³acu s³owa Mene, Mene, Tekel, Upharsin.
Król, jego doradcy, dostojnicy, arystokracja wiata, zdumieli siê i zdrêtwieli. Zjawa przekona³a ich
od razu, ¿e nadchodzi jaka straszna klêska.
Uznano, ¿e jest ona nadludzkiego pochodzenia.
Wys³ano po mêdrców, astrologów, itd., by podali
wyjanienie i interpretacjê tego znaku. Ci przybyli, lecz nie spe³nili swojego zadania.
Matka króla przypomnia³a sobie o Danielu i
jego zwi¹zku z Nabuchodonozorem. Prawdopodobnie s³ysza³a o wspania³ej interpretacji wizji
Nabuchodonozora danej przez Daniela wtedy,
kiedy wszyscy inni zawiedli. Jest widoczne, i¿
prorok by³ postaci¹ dobrze znan¹, znajdowa³ siê
niezbyt daleko, prawdopodobnie ca³y czas pracowa³ jeszcze jako urzêdnik w jednym z rz¹dowych ministerstw, i to blisko pa³acu. Wkrótce
przyby³, a jego odwaga przy tej okazji jest godna podkrelenia.
DANIEL ZWRACA SIÊ DO KRÓLA
Daniel mia³ bardzo nieprzyjemny obowi¹zek
do wykonania wzglêdem swoich prze³o¿onych król, jako autokrata, móg³ jednym s³owem pozbawiæ go ¿ycia.
Król zaoferowa³ zarówno bogactwa jak i zaszczyty mêdrcowi bêd¹cemu w stanie wyjaniæ
znaczenie niezwyk³ego napisu, lecz prorok Pañski pokaza³, ¿e nie jest najemnikiem i ¿e ¿adne
takie wzglêdy nie bêd¹ mia³y wp³ywu na jego interpretacjê. Jego odpowied brzmia³a: Upominki twoje niech tobie zostan¹, a dary twoje daj innemu; wszak¿e pismo przeczytam królowi, i wyk³ad mu oznajmiê.
Daniel zwiêle powtórzy³ królowi znan¹ mu
historiê dowiadczeñ jego dziadka - jego wielk¹ czeæ, godnoæ i sukcesy, a nastêpnie jego
utratê rozumu, kiedy to przez siedem lat by³ wyrzutkiem spo³eczeñstwa i zosta³ zdegradowany
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do poziomu zwierz¹t, jak potem Pan ulitowa³ siê
nad nim i przywróci³ mu rozum, a on wyzna³, i¿
Jehowa jest jedynym prawdziwym Bogiem. A
tak teraz ja Nabuchodonozor chwalê, i wywy¿szam i wys³awiam króla niebieskiego, którego
wszystkie sprawy s¹ prawd¹, a cie¿ki jego s¹dem, a który chodz¹cych w hardoci poni¿yæ
mo¿e (Dan. 4:33-37).
Król Balsazar wiedz¹c o tym powinien by³
ukorzyæ siê i oddaæ czeæ Bogu Jehowie. Napis
na cianie oznajmiaj¹cy mu koniec jego panowania jako karê za jego wiêtokradztwo by³ w takiej mierze przes³aniem od Jehowy, w jakiej król
przeciwstawi³ siê Jemu i che³pliwie oraz wiadomie Go zniewa¿y³.
Jak wspaniale w czasie ta ca³a sprawa by³a
zaplanowana! Gdy zachodzi³y te wydarzenia armia Cyrusa wkracza³a do miasta. Kiedy Daniel
wyjania³, ¿e napis na cianie oznacza: Zwa¿ony na wadze, a znaleziony lekki, ¿o³nierze
przyst¹pili ju¿ do wymierzania kary.
Król Balsazar widocznie uzna³ prawdziwoæ
s³ów proroka i s³usznoæ Boskiej decyzji. Na jego
korzyæ przemawia to, ¿e nie usi³owa³ uczyniæ
krzywdy Danielowi, lecz obdarzy³ go zaszczytami i uczyni³ go trzeci¹ osob¹ u w³adzy w królestwie. Niewiele póniej nieprzyjaciel by³ ju¿ w
pa³acu, król zosta³ zabity, zarz¹dzanie pañstwem
zosta³o przekazane Cyrusowi, a obdarzony zaszczytami ¯yd, Daniel, otrzyma³ stanowisko powierzane tylko ludziom zaufanym. Zosta³ urzêdnikiem w nowym rz¹dzie Medo-Persji, która na
skutek obalenia Babilonii sta³a siê drugim uniwersalnym imperium wiata reprezentowanym
we nie Nabuchodonozora o pos¹gu, w jego ramionach ze srebra.
WYP£YWAJ¥CE Z TEGO LEKCJE
Pewna lekcja wynikaj¹ca z tej opowieci
wskazuje, ¿e chocia¿ Bóg nie zawar³ przymierza z ¿adnym innym narodem tylko z Izraelem, jednak sprawowa³ ogólny nadzór nad
innymi narodami - nie w takiej mierze, aby je
karaæ i przemieszczaæ w taki sam sposób, jak
to uczyni³ swemu ludowi, z którym zawar³
przymierze, z nasieniem Abrahama, lecz w takiej mierze, by mia³y przynajmniej ogólne
lekcje o ogólnych sprawach, by mog³y us³yszeæ o Jego imieniu, mimo ¿e te narody nigdy
nie nazwano Jego ludem i nie wystosowano do
nich zaproszenia ani nie zaproponowano im
przymierza ³aski lub pokoju.
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By³y one, jak póniej opisa³ to Aposto³: nadziei nie maj¹cy i bez Boga na wiecie, cudzoziemcy, obcy, oddaleni od wspólnoty Izraelskiej.
Przez ca³y ten czas Pan ukrywa³ przed poganami
i wszystkimi ludmi ostateczne cele swojej ³aski,
b³ogos³awienie wszystkich narodów ziemi. Nie
by³ wtedy jeszcze w³aciwy czas na odkupienie
wiata ani poinformowanie go o b³ogos³awieñstwach, jakie ostatecznie wynikn¹ z wielkiego
odkupienia, jakie w Boskim planie mia³o dokonaæ siê na Kalwarii.
Inn¹ lekcj¹ jest, i¿ Bóg rzeczywicie bilansuje,
wa¿y postêpowanie ludzi, ¿e chocia¿ ³aska jest podstaw¹ wszystkich Jego dzia³añ, niemniej jednak ta
³aska jest udzielana wed³ug pewnych zasad sprawiedliwoci, zasadnoci i pos³uszeñstwa warunkom,
gdy kara jest wykonywana na przeciwnej klasie, na
tych, którzy zaniedbuj¹ lub ignoruj¹ Boskie instrukcje. Tak by³o z Balsazarem i ostatecznie tak bêdzie
z wszystkimi innymi.
BOSKIE POSTÊPOWANIE
Z NARODAMI W DNIU DZISIEJSZYM
Pañskie postêpowanie z narodami w dniu
dzisiejszym bez w¹tpienia w znacznej mierze
przebiega wed³ug tych zasad, jakie zosta³y zilustrowane w dowiadczeniach Balsazara, a jeszcze
bardziej w ziemi Kanaan, kiedy Pan wypêdzi³
Kanaanitów i inne ludy, dopiero wtedy, gdy ich
kielich nieprawoci siê dope³ni³, lecz nie wczeniej. Niew¹tpliwie Pan nadal postêpuje z tymi
narodami wed³ug pewnych zasad. Co wiêcej,
wszystkie narody, które postêpuj¹ niesprawiedliwie z narodem ¯ydowskim zostan¹ ostatecznie
ukarane.
Gdyby Pan zajmowa³ siê jednostkami rodzaju ludzkiego - gdyby s¹dzi³ ka¿d¹ jednostkê, karz¹c z³oczyñców i bezzw³ocznie nagradzaj¹c czyni¹cych dobro, do jakich zmian by to doprowadzi³o na wiecie, i jak szybko zosta³yby one dokonane. Jak widzimy nie ma to miejsca w obecnym czasie ani, jak mówi Pismo wiête, nie mia³o miejsca w przesz³oci (Ps. 50:16-21).
Prorok wskazuje na fakt, i¿ oczy niepobo¿nych wystêpuj¹ od t³ustoci, i ¿e maj¹ wiêcej ni¿
serce mog³oby sobie ¿yczyæ, podczas gdy niektórym z Pañskich wiernych dozwolono znaleæ siê
w k³opotach finansowych, w trudnociach, prawie ¿e w niedostatku.
Taka kolej rzeczy jest konieczna do wykonania Boskiego planu w obecnym czasie po to, by
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Pañski lud musia³ kroczyæ wiar¹, a nie widzeniem
- po to, by ci, którzy nie mi³uj¹ Pana ca³ym sercem, dusz¹, myl¹ i si³¹ nie zostali poci¹gniêci
do Niego jedynie nadziej¹ ucieczki przed kar¹ lub
nadziej¹ otrzymania doczesnych nagród. Teraz
Pan stara siê zaj¹æ takimi, którzy s¹ w stanie i
chc¹ przejawiaæ wiarê w Jego ³askawe obietnice
przysz³ego ¿ycia.
Ju¿ wkrótce, gdy Królestwo zostanie ustanowione i wola Pañska bêdzie wykonywana na ziemi tak jak w niebie, wszystko siê zmieni. Wtedy,
jak mówi nam Aposto³, ten, który bêdzie czyni³
sprawiedliwoæ, bêdzie ¿y³, a ten, który wiadomie bêdzie czyni³ niesprawiedliwoæ, bêdzie cierpia³, i jeli nie zmieni swojego postêpowania, zostanie ostatecznie zniszczony we wtórej mierci.
BOSKIE POSTÊPOWANIE
WOBEC DUCHOWYCH IZRAELITÓW
£aska Pañska, która pozwoli³a Danielowi
zdobyæ wysokie stanowisko w imperiach Babiloñskim i nastêpnie Medo-Perskim, jest odmienna w Jego poczynaniach z duchowym Izraelem
dnia dzisiejszego. On postêpuje z nami nie wed³ug cia³a, ale wed³ug ducha. W wyniku tego nagrody jakie otrzymujemy za wiernoæ Jemu s¹
duchowymi nagrodami.
Ostatecznie, jeli bêdziemy wierni, otrzymamy przywilej s³u¿enia Jemu w Jego królestwie i
radowania siê z ogólnego podniesienia siê ludzkoci.
Na zakoñczenie cytujemy niemieckiego poetê, Heinricha Heinego (1797-1856), który w nastêpuj¹cy sposób wyobra¿a³ sobie sceny bêd¹ce
przedmiotem naszego badania:
Na policzkach monarchy dziki ogieñ p³on¹³,
A wino budzi³o w nim zuchwa³oæ.
Zuchwa³¹ d³oni¹, w dzikim szale,
Król chwyci³ puchar i nape³ni³ go po brzegi,
I a¿ do dna wypi³ z wiêtego kielicha,
I pieni¹c siê zawo³a³ pij¹c z kielicha:
Jehowo, na wieki pogardzam tob¹ - Jam
Monarch¹ Babilonu.
Wyj¹cy miech ucich³, a wszyscy
Zamarli jak w mierci w królewskiej sali.
I patrzcie! I patrzcie! na bia³ej cianie wysoko
Kszta³t rêki przesuwa³ siê powoli,
I pisa³, i pisa³, na szerokiej bia³ej cianie,
Ogniste litery, i rozp³yn¹³ siê w noc.
BS `97,57-60
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DRZEWO ZASADZONE NAD STRUMIENIAMI WÓD
B³ogos³awiony m¹¿, który nie chodzi w radzie niepobo¿nych, a na drodze grzeszników nie stoi, i na stolicy
namiewców nie siedzi. Ale w zakonie PAÑSKIM jest kochanie jego, a w zakonie jego rozmyla we dnie i
w nocy. Albowiem bêdzie [ten m¹¿ Bo¿y, o którym mówi psalmista] jako drzewo nad strumieniem wód
wsadzone, które owoc swój wydaje czasu swego, a liæ jego nie opada; i wszystko, cokolwiek czyniæ
bêdzie, poszczêci siê. - Psalm 1:1-3.
[Przypis wydawcy: Ten artyku³ autorstwa szkockiego brata i pielgrzyma Dr Johna Edgara (zmar³ego w czerwcu
1910 roku) jest przedrukowany z dodatkiem nag³ówków. Znaki interpunkcyjne i pisownia pozostaj¹ takie same
jak w oryginale. Zauwa¿one b³êdy drukarskie zosta³y poprawione. Reszta artyku³u uka¿e siê w nastêpnym
numerze czasopisma.]

I

M BARDZIEJ wnikamy w prawa rz¹dz¹ce wiatem naturalnym i duchowym, tym bardziej przekonujemy siê, i¿ s¹ one ze sob¹ w harmonii. St¹d
te¿ wyci¹gamy wniosek, ¿e zawdziêczaj¹ swoje
istnienie temu samemu autorowi. Cielesny cz³owiek jest sk³onny stawiaæ prawa natury na pierwszym miejscu, lecz cz³owiek Bo¿y wie, ¿e duchowe prawa maj¹ wiêksz¹ wagê. W istocie mog³oby
siê wydawaæ, ¿e Bóg po to tak urz¹dzi³ ka¿d¹
rzecz w przyrodzie, by przybli¿yæ naszemu zrozumieniu wielkie duchowe prawdy, które w przeciwnym razie by³yby poza naszymi mo¿liwociami
pojmowania.
Wiele takich przyk³adów znajdujemy w Pimie wiêtym. Na przyk³ad naród Izraelski jest
wielokrotnie symbolizowany przez winorol, która jest u¿yteczna wy³¹cznie do jednego celu - przynoszenia owoców. Otwórzcie 15-ty rozdzia³ Ezechiela i zobaczcie, co mówi prorok: Tedy siê sta³o s³owo Pañskie do mnie, mówi¹c: Synu cz³owieczy! có¿ jest drzewo macicy winnej przeciwko
wszelkiemu innemu drzewu, albo przeciwko latorolom drzewa lenego? Izali wezm¹ z niego drzewo ku urobieniu czego? Komu by przysz³o do
g³owy wzi¹æ drzewo winoroli, by z niego cokolwiek zrobiæ! - Izali urobi¹ z niego ko³ek do zawieszania na nim jakiego naczynia? Oto ogniowi
podane bywa na strawienie; gdy oba koñce jego
ogieñ strawi, a porodek jego ogore, aza¿ siê na
co przyda? Przeto¿ tak mówi panuj¹cy Pan: Jako
jest drzewo macicy miêdzy drzewem lenem, którem poda³ ogniowi na strawienie, takem poda³
obywateli Jeruzalemskich. Pan móg³ uczyniæ
winn¹ macicê wielkim drzewem, takim jak jod³a lub cedr, ale nie tak postanowi³, bez w¹tpienia
po to, by zilustrowaæ swój cel odnonie narodu
Izraelskiego, mianowicie, i¿ jedynym, wy³¹cznym
celem dla którego go wybra³, by³o przynoszenie
owoców wiêtoci: A teraz, Izraelu, czego¿ Pan,

Bóg twój, ¿¹da od ciebie? jedno aby ba³ siê Pana,
Boga twego, a chodzi³ we wszystkich drogach
jego; aby go mi³owa³ i s³u¿y³ Panu, Bogu twemu,
ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy
twojej. Strzeg¹c przykazañ Pañskich i ustaw jego,
które ja dzi rozkazujê tobie, abyæ siê dobrze dzia³o (5 Moj. 10:12,13).
WYPE£NIENIE PROROCTWA EZECHIELA

Proroctwo Ezechiela wype³ni³o siê w 70 roku
naszej ery, kiedy naród Izraelski zosta³ wrzucony
do ognia ucisku i zniszczony. Nasz Pan wyjania
powód w 21. rozdziale Mateusza, 43. wersecie:
Przeto¿ powiadam wam: i¿ od was odjête bêdzie
Królestwo Bo¿e, i bêdzie dane narodowi, czyni¹cemu po¿ytki jego - owoce wiêtoci.
Chrzecijañstwo w tym wzglêdzie pope³ni³o
ten sam b³¹d, jaki pope³ni³ cielesny Izrael. Tak jak
naród Izraelski, narody chrzecijañskie polega³y
na swojej w³asnej sile i swojej w³asnej m¹droci
zamiast na Pañskiej i sta³y siê wielkie w oczach
tego wiata. Nie dostrzegli, ¿e jedynym, wy³¹cznym celem, dla którego Pan ich wybra³ jest przynoszenie owoców wiêtoci, jak to wyjania Aposto³: Albowiem ta jest wola Bo¿a, to jest powiêcenie wasze (1 Tes. 4:3). Z tego powodu
Pan ich odrzuca i daje Królestwo narodowi przynosz¹cemu jego owoce, wiêtemu narodowi, wykupionemu z ka¿dego ludu, narodu i jêzyka, pogardzanemu i odrzuconemu przez ludzi, lecz wybranemu przez Boga. Widzicie zaiste powo³anie
wasze, bracia! i¿ niewiele m¹drych wed³ug cia³a,
niewiele mo¿nych,niewiele zacnego rodu; Ale co
g³upiego jest u wiata tego, to wybra³ Bóg, aby
zawstydzi³ m¹drych; a co md³ego u wiata wybra³ Bóg, aby zawstydzi³ mocnych. A pod³ego
rodu u wiata i wzgardzone wybra³ Bóg, owszem
te rzeczy, których nie masz, aby te, które s¹,
zniszczy³. Aby siê nie chlubi³o ¿adne cia³o przed
obliczem jego (1 Kor. 1:26-29).
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Aby byæ ludem Bo¿ym, musimy nie tylko
wierzyæ w Pana, lecz musimy tak¿e dla niego
cierpieæ (Fil. 1:29); musimy zaprzeæ samych
siebie, wzi¹æ swój krzy¿ i naladowaæ go. Ci,
którzy tak czyni¹, s¹ prawdziwym Izraelem,
prawdziw¹ winorol¹. S¹ narodem, który
odziedziczy Królestwo niebieskie. Dlaczego?
Poniewa¿ oni dostrzegli, ¿e nie wolno im polegaæ na wiatowej m¹droci, wiatowej sile,
wiatowym stanowisku, ani na czymkolwiek
innym z tych rzeczy, które mo¿e zaofiarowaæ
wiat, lecz oni maj¹ polegaæ ca³kowicie na
Panu; oni usi³uj¹ z Jego pomoc¹ rozwijaæ owoce wiêtoci. To dlatego, ¿e Jezus ze swoimi
uczniami postêpowa³ w ten sposób móg³ powiedzieæ: Jam jest ona winna macica prawdziwa, a Ojciec mój jestci winiarzem, Jam jest
winna macica, a wycie latorole (Jan 15:1,5).
DRZEWO ZASADZONE
NAD STRUMIENIAMI WÓD
W przeciwieñstwie do winnej macicy
wzmiankowanej przez Jezusa i Ezechiela, drzewo opisane w pierwszym Psalmie nie odnosi
siê do narodu izraelskiego, lecz do jednostki
oddanej Bogu. Z pocz¹tku mo¿e siê wydawaæ
dziwne, ¿e Bóg porównuje cz³owieka do drzewa; jest jednak oczywiste ze sposobu, w jaki
Psalmista u¿ywa tej ilustracji, ¿e musi tu kryæ
siê pewna prawda. Jeli tylko bêdziemy w stanie odkryæ, co to za prawda, bez w¹tpienia zostaniemy przez ni¹ duchowo wzbogaceni.
Drzewo zasadzone nad wodami rzek z regu³y ma
w sobie wiele ¿ycia, poniewa¿ ma dostêp do wody i
du¿o jej wch³ania. To samo drzewo, jeli zosta³oby
przesadzone na pustyniê, szybko by usch³o z braku
wody. Tak te¿ jest z mê¿em Bo¿ym. Tylko wtedy, kiedy ma dostêp do rzecznych wód prawdy, ksi¹g Biblii, mo¿e duchowo wzrastaæ, a im wiêcej prawdy
wch³ania i u¿ywa, tym wiêcej uzyskuje witalnoci.
NASIENIE DRZEWA
Zanim wyronie drzewo, musi byæ nasienie, a to nasienie musi byæ zasiane w przygotowan¹ ziemiê. Jeli ziemia jest twarda, bêdzie
wymaga³a przeorania, lecz nie zawsze trzeba
nad ni¹ pracowaæ w ten wymagaj¹cy wysi³ku
sposób. W przypowieci o siewcy nasz Pan
mówi³ o ró¿nych rodzajach ziemi i powiedzia³,
¿e dobr¹ ziemi¹ jest czyste i uczciwe serce.
Przygotowywanie ziemi oznacza proces, dziêki któremu uwiadamiamy sobie, ¿e nie mo¿emy siê podobaæ Panu i dlatego potrzebujemy
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Zbawiciela. Je¿eli, w takiej postawie serca i
umys³u, oka¿emy wiarê w Boga przez Jezusa
Chrystusa, i bêd¹c usprawiedliwieni z wiary
mamy pokój z Bogiem, wtedy jestemy gotowi
na przyjêcie nasienia, s³owa Królestwa, do naszych serc, i staæ siê Nowymi Stworzeniami w
Jezusie Chrystusie. Tak wiêc ziemi¹, w któr¹
nasienie jest siane, jest usprawiedliwiony
umys³ i serce.
Nasieniem, jak wyjani³ Jezus (Mat.
13:19), jest s³owo Królestwa, weso³a nowina,
¿e królestwo Chrystusa ma byæ ustanowione na
ziemi, i ¿e jeli tylko zaprzemy samych siebie
i codziennie bêdziemy braæ swój krzy¿ i iæ za
Chrystusem, bêdziemy wspó³dziedzicami z nim
w tym Królestwie dla wspania³ego celu b³ogos³awienia wszystkich narodów ziemi na chwa³ê Boga Ojca i Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jeli nasienie zostanie przyjête do czystego i
uczciwego serca, od razu zaczyna zapuszczaæ
korzenie i kie³kowaæ. Korzeñ przedstawia wiarê Nowego Stworzenia.
DWA AKTY WIARY
S¹ dwa akty wiary: wiara usprawiedliwienia i wiara powiêcenia. Nasz Pan Jezus nie
musia³ podejmowaæ pierwszego kroku, poniewa¿ zawsze by³ sprawiedliwy, lecz powiêci³
siê przez wiarê. Mia³ tak wielk¹ wiarê w swojego ojca w niebie, ¿e znajdowa³ upodobanie
w pe³nieniu Jego woli, chocia¿ wiedzia³, ¿e
oznacza to oddanie wszystkich swoich praw
¿yciowych jako ludzkiej istoty, ¿e przestanie
istnieæ i ¿e u¿ycie potê¿nej mocy Bo¿ej bêdzie
konieczne, aby wzbudziæ Go z martwych do
nowej natury, do Boskiej Natury (Efez.
1:19,20). Od nas tak wielka wiara nie jest wymagana, poniewa¿ Chrystus by³ pierwszym,
który powsta³ z martwych (Dz.Ap. 26:23). On
zapocz¹tkowa³ tê drogê, a my wiemy, ¿e to, co
Niebiañski Ojciec uczyni³ dla Niego, z ³atwoci¹ mo¿e i chce uczyniæ dla nas.
Te dwa akty wiary s¹ pokazane w pi¹tym
rozdziale Listu do Rzymian. W pierwszym
wersecie jest powiedziane, ¿e to w³anie przez
wiarê jestemy usprawiedliwieni, i dziêki temu
mamy pokój z Bogiem; a potem w nastêpnym
wersecie Aposto³ dodaje, ¿e równie¿ przez wiarê mamy dostêp do tej ³aski, w której stoimy,
³aski uwiêcenia, i w taki sposób mamy nadziejê chwa³y Bo¿ej. Pierwszy akt wiary przez który jestemy usprawiedliwiani jest przygotowa-
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niem ziemi, czyli serca. Jeli nasienie, s³owo,
weso³a nowina Królestwa zostanie w³aciwie
przyjêta do takiego serca i zapuci tam korzeñ,
nastêpuje sp³odzenie Nowego Stworzenia. Korzeñ jest wiar¹ Nowego Stworzenia, drugim
aktem wiary, wiary powiêcaj¹cej. Jest to ma³y
pocz¹tek, który, jeli siê na to pozwoli, rozwinie siê w dojrza³e drzewo owocowe, cz³owieka Bo¿ego, Nowe Stworzenie w Jezusie Chrystusie.
Kiedy nasienie drzewa owocowego zostanie zasiane, wypuszcza z korzenia malutkie odrola, aby wch³ania³y wodê i ró¿ne minera³y,
czy elementy ziemi, które zosta³y rozpuszczone przez wodê. Wkrótce ponad ziemi¹ ukazuje
siê niewielka ³ody¿ka. Ta niewielka ³ody¿ka
wypuszcza ma³e ga³¹zki, które, tak jak korzeñ
i ³ody¿ka, staj¹ siê z roku na rok coraz grubsze
i silniejsze. Kiedy ga³êzie wypuszczaj¹ licie i
ostatecznie p¹ki, kwiaty i owoce, mamy dojrza³e drzewo owocowe.
NOWE STWORZENIE
PRZYRÓWNANE DO DRZEWA
Rozwa¿my teraz szczegó³owo ró¿ne czêci drzewa i porównajmy je z ró¿nymi etapami w rozwoju Nowego Stworzenia, jak zosta³o to naszkicowane w 2 Piotra 1:5-7, a uderzy
nas wspania³a trafnoæ tej ilustracji, któr¹
Psalmista kierowany Duchem wiêtym u¿ywa
w naszym tekcie. S³owa Aposto³a brzmi¹:
Ku temu tedy samemu wszelkiej pilnoci
przyk³adaj¹c, przydajcie do wiary waszej cnotê, a do cnoty umiejêtnoæ; A do umiejêtnoci
powci¹gliwoæ, a do powci¹gliwoci cierpliwoæ, a do cierpliwoci pobo¿noæ; A do pobo¿noci bratersk¹ mi³oæ, a do mi³oci braterskiej ³askê.
KORZEÑ WIARY
Pierwsz¹ z ³ask jest korzeñ wiary. Tak
samo jak z korzeniem drzewa, jego odrola na
pocz¹tku s¹ ma³e i delikatne, lecz rozrastaj¹ siê
i rozszerzaj¹ we wszystkich kierunkach w miarê, jak Nowe Stworzenie wzrasta.
Korzeñ drzewa ma dwie funkcje:
(1) Jest t¹ czêci¹ drzewa, która trzyma siê
ziemi. Na pocz¹tku trzyma siê bardzo s³abo,
tak, ¿e nawet dziecko mo¿e je wyrwaæ; lecz w
nied³ugim czasie, wtedy, kiedy drzewo jest ju¿
du¿e, mo¿e siê oprzeæ po³¹czonym wysi³kom
wielu si³aczy, którzy nie s¹ w stanie wyrwaæ go
z korzeniami. Tak samo jest z nasz¹ wiar¹ jako
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Nowych Stworzeñ. Wiara jest t¹ czêci¹, która
trzyma siê ziemi - usprawiedliwionego serca,
czyli woli. Na pocz¹tku, kiedy wiara jest ma³a,
s³aba, z ³atwoci¹ moglibymy byæ z niej wykorzenieni, gdyby Pan nie troszczy³ siê o nas
na tym, tak jak na ka¿dym innym etapie. Wraz
z naszym duchowym rozwojem stopniowo ró¿ne ga³êzie naszej wiary rozrastaj¹ siê i rozci¹gaj¹ tak, aby mocniej uchwyciæ siê naszych
serc. Niektóre z nich chwytaj¹ siê tej czêci naszego serca, czyli woli, która reguluje nasze
myli tak, ¿e coraz bardziej mylimy tak, jak
myla³ Jezus; inne chwytaj¹ siê tych czêci naszego serca, czyli woli, które reguluj¹ nasz¹
mowê i ogólne postêpowanie tak, ¿e stopniowo zaczynamy mówiæ tak jak mówi³ Jezus i
kroczyæ tak jak on kroczy³. Im bardziej
wzrasta nasza wiara i im mocniej chwyta siê
naszego serca, tym lepiej jestemy w stanie
oprzeæ siê atakowi przeciwnika. Wiara jest fundamentaln¹ wielk¹ ³ask¹, bez której niemo¿liwy by³by nasz wzrost. Bez wiary nie mo¿na
podobaæ siê Bogu.
(2) Nastêpn¹ funkcj¹ korzenia drzewa jest
wch³anianie wody z ziemi oraz ró¿nych ziemskich, czyli mineralnych, pierwiastków zawartych w ziemi, które mog¹ byæ rozpuszczone
przez wodê i u¿yteczne do wzrostu drzewa.
Woda stanowi 3/4 masy wiêkszoci rolin, a
tym samym jest niezbêdna. Jeli drzewo zosta³oby jej pozbawione nawet na jeden dzieñ, zaczê³oby usychaæ. Pochodz¹c ze strumieni
wód, nad którymi drzewo jest zasadzone,
woda s¹czy siê przez ziemiê wyszukuj¹c ró¿ne
ziemskie pierwiastki, które w niej siê znajduj¹
i je rozpuszcza po trochu, a potem zostaje
wch³oniêta przez korzeñ. Wszystka woda, jaka
bierze udzia³ w budowie drzewa przenika przez
korzeñ; ¿adna jej czêæ nie przenika ¿adnym
innym sposobem, nawet przez licie.
KSIÊGI BIBLII
Rzecznymi wodami, nad którymi Nowe
Stworzenie jest zasadzone, s¹ ró¿ne ksiêgi Biblii, a woda prawdy s¹czy siê z nich do naszych
serc przez rodki przekazu, którymi s¹ nasze
oczy i uszy. Kiedy przeniknie do naszych serc,
wyszukuje naturalne pierwiastki znajduj¹ce siê
w nich i stopniowo je rozpuszcza. Jednym z
tych pierwiastków jest ambicja, która doprowadza doczesnego cz³owieka do starania siê byæ
wielkim w oczach tego wiata, zdobyæ dla sie-
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bie dobre imiê, zgromadziæ bogactwa, itd. Jakkolwiek mog³oby to byæ upragnione z wiatowego punktu widzenia, to jest z³¹ zasad¹, gdy dotyczy mê¿a Bo¿ego; lecz kiedy prawda dostanie
siê do jego serca, naturalny pierwiastek ambicji
zostaje stopniowo rozpuszczony i podczas przenikania razem z wod¹ przeradza siê z ziemskiej
ambicji w duchow¹ ambicjê, niebiañsk¹ ambicjê. Ta duchowa ambicja pobudza Nowe Stworzenie do wysi³ków podobania siê Bogu, bez
wzglêdu na to, co ludzie mog¹ sobie pomyleæ;
pobudza je do sk³adania skarbu dla siebie w niebie, powoduje, ¿e stara siê ono usilnie o lepsze
dary, aby mog³o byæ uznane za godne stania siê
wspó³dziedzicem z Jezusem Chrystusem i w ten
sposób daæ mo¿noæ zaspokojenia pragnienia
swego serca w wielbieniu Boga i pomaganiu w
b³ogos³awieniu wszystkich narodów ziemi.
Innym naturalnym pierwiastkiem, jaki wielu z nas posiada w mniejszym lub wiêkszym
stopniu jest wojowniczoæ. Doczesny cz³owiek,
który ma cechê wojowniczoci mo¿e byæ bardzo
nieprzyjemny, lecz kiedy taki cz³owiek staje siê
Nowym Stworzeniem w Chrystusie, prawda wyszukuje naturaln¹ wojowniczoæ w jego sercu i
stopniowo j¹ rozpuszcza, a kiedy zostaje wch³aniana przez wiarê Nowego Stworzenia przeradza siê w duchow¹ wojowniczoæ. Ta zaleta jest
jedn¹ z najwspanialszych cech, jakie cz³owiek
Bo¿y mo¿e posi¹æ, bowiem w³aciwie skierowana umo¿liwia mu walczenie ze wiatem, szatanem i cia³em, a wiêc prowadzenie dobrego
boju wiary.
Doczesny cz³owiek u¿ywa swojej wojowniczoci do walki z drugimi we w³asnym interesie; cz³owiek Bo¿y u¿ywa swojej wojowniczoci do walki ze sob¹ dla dobra drugich. Wszyscy musimy posi¹æ tê cechê przynajmniej w
pewnej mierze. Jeli jej nie posiadamy z natury,
modlimy siê do naszego Niebiañskiego Ojca, by
nas wspomóg³. Wiecie, jak wprawny ogrodnik
dodaje do ziemi te wszystkie pierwiastki, których w niej brak, jeli s¹ one konieczne do wzro-
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stu drzewa. Jestem pewny, ¿e Pan nam da
wszystkie pierwiastki potrzebne do duchowego
wzrostu.
A zatem, korzeñ przedstawia nasz¹ wiarê, i
w³anie tak jak korzeñ jest jedyn¹ czêci¹ drzewa, która wch³ania wodê, tak samo cz³owiek
Bo¿y przyjmuje prawdê tylko w jeden sposób, a
mianowicie, przez swoj¹ wiarê. Jeli komu brakuje wiary, nie bêdzie w stanie przyj¹æ prawdy.
To wyjania, dlaczego tak wielu mówi nam, ¿e
Boski Plan Wieków jest najtrudniejsz¹ ksi¹¿k¹
jak¹ kiedykolwiek czytali. Nie maj¹ korzenia
wiary w swoich sercach. Nowe Stworzenie natomiast mo¿e, a nawet musi, przez swoj¹ wiarê
piæ wodê prawdy. Jeli zostanie pozbawione jej
chocia¿ przez jeden dzieñ, zaczyna usychaæ.
KORZEÑ PRZEDSTAWIA NASZ¥ WIARÊ
Có¿ jest takiego w korzeniu, co umo¿liwia
mu wch³anianie wody wraz z rozpuszczonymi
ziemskimi pierwiastkami? S¹ to soki rolin, a
proces wch³aniania nazywa siê endosmoz¹. Endosmoza to naturalne prawo, dziêki któremu,
kiedy rzadsz¹ ciecz oddziela od gêstszej porowata przegroda, gêstsza wch³ania tê rzadsz¹.
Soki s¹ gêstsze ni¿ woda w ziemi i dlatego przez
korzeñ wch³aniaj¹ rozpuszczone ziemskie pierwiastki. Podobnie Duch wiêty (w moim rozumieniu reprezentowany przez soki), przez duchowy proces odpowiadaj¹cy endosmozie
wch³ania wodê prawdy razem z naturalnymi
pierwiastkami rozpuszczonymi przez prawdê;
wch³anianie to odbywa siê przez nasz¹ wiarê,
korzeñ Nowego Stworzenia. W ten sposób miara Ducha wiêtego stopniowo wzrasta w Nowym Stworzeniu, i tak jak soki nie tylko karmi¹
korzeñ, lecz wstêpuj¹ wy¿ej do innych czêci
drzewa, pnia, ga³êzi, lici, itd. karmi¹c je tak¿e,
tak samo Duch wiêty w ten sposób wzmocniony w odpowiedniej mierze i sile rozwija nie tylko wiarê Nowego Stworzenia, lecz równoczenie inne ³aski, których rozwa¿enie jest wci¹¿
jeszcze przed nami. (cdn.)
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