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Zwiastun Chystusowego Królestwa

Powrót BOGA,
Ulitowanie
i Restytucja
PSALM 90
MODLITWA MOJ¯ESZA, MÊ¯A BO¯EGO
1

Panie ty bywa³ ucieczk¹ nasz¹ od narodu do narodu. 2 Pierwej nili góry stanê³y,
i nili wykszta³towa³ ziemiê, i okr¹g wiata, oto zaraz od wieku a¿ na wieki ty jest
Bogiem. 3 Ty znowu cz³owieka w proch obracasz, a mówisz: Nawróæcie siê synowie
ludzcy. 4 Albowiem tysi¹c lat przed oczyma twemi s¹ jako dzieñ wczorajszy, który
przemin¹³, i jako stra¿ nocna. 5 Powodzi¹ porywasz ich; s¹ jako sen, jako trawa,
która z poranku ronie. 6 Z poranku kwitnie i ronie; ale w wieczór bywa pokoszona,
i usycha. 7 Albowiem od gniewu twego giniemy, a popêdliwoci¹ twoj¹ jestemy
przestraszeni. 8 Po³o¿y³e nieprawoci nasze przed sob¹, tajne wystêpki nasze przed
jasnoci¹ oblicza twego. 9 Sk¹d wszystkie dni nasze nagle przemijaj¹ dla gniewu
twego; jako s³owa niszczej¹ lata nasze. 10 Dni wieku naszego jest lat siedemdziesi¹t,
a jeli kto d³u¿szy, lat osiemdziesi¹t, a to, co najlepszego w nich, tylko k³opot i
nêdza, a gdy to pominie, tedy prêdko odlatujemy. 11 Ale któ¿ zna srogoæ gniewu
twego? Albo kto boj¹c siê ciebie zna zapalczywoæ twojê? 12 Naucz¿e nas obliczaæ
dni naszych, abymy przywiedli serce do m¹droci. 13 Nawróæ¿e siê, Panie!
Dok¹d¿e odw³aczasz? Zlituj¿e siê nad s³ugami twymi. 14 Nasyæ¿e nas z poranku
mi³osierdziem twoim; tak, abymy weso³o piewaæ i radowaæ siê mogli po wszystkie dni nasze. 15 Rozwesel¿e nas wed³ug dni, któryche nas utrapi³, wed³ug lat,
którychemy doznali z³ego. 16 Niech bêdzie znaczna przy s³ugach twoich sprawa
twoja, a chwa³a twoja przy synach ich. 17 Niech bêdzie przyjemnoæ Pana, Boga
naszego, przy nas, a sprawê r¹k naszych utwierd miêdzy nami, sprawê r¹k naszych
utwierd, Panie!
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£OWO BO¯E uczy o dwóch rodzajach
dowiadczenia dla nie wybranych  dla tych,
którzy w tym ¿yciu nie mieli sposobnoci uzyskania zbawienia wyborczego. Ono mówi nam o
Boskim celu w pos³aniu Jezusa na ten wiat, aby
wiat by³ zbawiony przez Niego. Nie nale¿y tego
myliæ ze zbawieniem Kocio³a przez Koció³; to
jest specjalny zarys planu Bo¿ego.
Zgodnie z Bibli¹, wszyscy w tym ¿yciu maj¹
dowiadczenie ze z³em, przez które dojd¹ do
dok³adnego poznania czym jest grzech i jakie s¹
jego skutki. Biblia uczy nas równie¿, ¿e w przysz³ym ¿yciu, podczas Restytucji, nie wybranym
bêdzie dane dowiadczenie z dobrem, które ich
nauczy czym jest sprawiedliwoæ i jakie s¹ jej
skutki. Przestudiujemy Psalm 90, który porusza
oba rodzaje dowiadczeñ.
DOWIADCZENIE ZE Z£EM
Dowiadczenie ze z³em dotyka ca³¹ ludzkoæ.
OBECNIE
1. Grzech
2. B³¹d
3. W³adza szatana nad ludzkimi sprawami
4. Ziemia pod przekleñstwem
5. Zamêt w naturze
6. Ból
7. Smutek
8. Niedostatek
9. Straty
10. Niewygody
11. Braki
12. Wrogoæ
13. Rozczarowania
14. Nudna praca
15. Wypadki
16. Klêski
17. Religijna niewiedza
18. Despotyczne rz¹dy
19. Nierównoci spo³eczne
20. Bezprawie
21. Spo³eczne z³a
22. Przeladowanie
23. Wojny
24. Powszechna nienawiæ
25. Samolubstwo
26. Okrucieñstwo
27. Choroby
28. mieræ
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Ono jest wynikiem niepos³uszeñstwa Adama i
jest udzia³em ludzkoci w czasie panowania
przekleñstwa Adamowego. Dowiadczenie z dobrem, zagwarantowane wszystkim przez okupow¹
ofiarê Chrystusa, nast¹pi po zniesieniu wyroku
mierci podczas Wieku Tysi¹clecia.
Boskie S³owo uczy, ¿e tym dwom dowiadczeniom towarzysz¹ przeciwstawne warunki. Za
pomoc¹ tych rodków Bóg nauczy ludzkoæ nienawidzenia grzechu, przez dowiadczenie jego
natury i skutków, a, przez kontrast, nauczy j¹
mi³owania sprawiedliwoci.
DOWÓD Z PISMA WIÊTEGO
W Licie do Rzymian 8:19-22 czytamy: Bo
troskliwe wygl¹danie stworzenia oczekuje objawienia synów Bo¿ych. Gdy¿ stworzenie marnoci jest poddane, nie dobrowolnie, ale dla tego,
który je podda³. Pod nadziej¹, ¿e i samo stworzenie bêdzie uwolnione z niewoli ska¿enia na wolW PRZYSZ£OCI
1. Sprawiedliwoæ
2. Prawda
3. W³adza Chrystusa nad ludzkimi sprawami
4. Ziemski raj
5. Zharmonizowana natura
6. Przyjemnoæ
7. Radoæ
8. Pomylnoæ
9. Zyski
10. Beztroska
11. Obfitoæ
12. Przyjañ
13. Spe³nienie sprawiedliwych nadziei
14. Praca pozbawiona trudu
15. Doskona³e bezpieczeñstwo
16. Pewnoæ
17. Prawdziwa religia
18. ¯yczliwa w³adza pod nadzorem Chrystusa
19. Dobroczynna równoæ i braterstwo
20. Postêpowanie zgodne z prawem
21. Publiczne dobro
22. Nagroda sprawiedliwych
23. Pokój
24. Niewyczerpana braterska mi³oæ
25. Powszechna wielkodusznoæ
26. Ogólnowiatowa ¿yczliwoæ
27. Zdrowie
28. Doskona³e i nie koñcz¹ce siê ¿ycie
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noæ chwa³y dziatek Bo¿ych. Bo wiemy, i¿
wszystko stworzenie wespó³ wzdycha, i wespó³
boleje a¿ dot¹d.
Ludzka rodzina, nie z w³asnej winy, lecz
przez grzech Adamowy, który by³ pogwa³ceniem
Boskiego prawa, zosta³a poddana przekleñstwu,
które w w.20 jest nazwane marnoci¹. Ludzkoæ pod przekleñstwem nie jest pozostawiona
bez nadziei, lecz, jak pokazuje w.21, ma byæ
uwolniona  zupe³nie wyzwolona z tego przekleñstwa z³a. To nast¹pi przez jej dowiadczenie
ze sprawiedliwoci¹, tak ¿e przez pos³uszeñstwo
ludzkoæ wtedy bêdzie mog³a zyskaæ ¿ycie.
Psalm 76:11 mówi nam: Zaiste i gniew
cz³owieczy chwaliæ ciê musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Czym jest gniew cz³owieczy?
W szczególnoci jest nim grzesznoæ
cz³owieka, jego bunt przeciw Boskiemu Prawu.
Zupe³nie naturalnie zastanawiamy siê, w jaki
sposób to mo¿e przynosiæ Bogu chwa³ê? Jak
gniew cz³owieka mo¿e chwaliæ Boga?
Gniew s³u¿y jako g³osiciel pokuty i reformator, umo¿liwiaj¹cy cz³owiekowi powrót do
sprawiedliwoci  czy w ten sposób on naprawdê
przynosi Bogu chwa³ê? Jeli Jego gniew tak le
traktuje i karze ludzkoæ, aby obrzydziæ jej grzech
i ostatecznie spowoduje porzucenie go, w podobny sposób jak alkoholik jest przestraszony
atakiem ob³êdu opilczego lub ¿ar³ok niestrawnoci¹  jeli grzech tak zniechêci ludzkoæ, wtedy
rzeczywicie przyniesie to Bogu chwa³ê.
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wielkich proroków staro¿ytnoci. Ten Psalm zawiera wspania³¹ perspektywê dla tych, którzy w
tym ¿yciu nie otrzymali zbawienia wyborczego!
Radujemy siê, ¿e oni nie s¹ straceni, o czym tak
wielu uczy. Jak cudowne jest obfituj¹ce mi³osierdzie i ³aska Jehowy, naszego Boga, pokazane
w tym Psalmie.
Z uwagi na fakt, ¿e Pieñ Baranka jest pos³annictwem zbawienia wyborczego, streszczonym w Przymierzu zwi¹zanym przysiêg¹, w 1
Moj¿. 22:16-18, to Pieñ Moj¿esza, z drugiej
strony, jest pos³annictwem zbawienia skierowanym do nie wybranych, jak czytamy w Obj.
15:3: A piewali pieñ Moj¿esza, s³ugi Bo¿ego,
i pieñ Barankow¹, mówi¹c: Wielkie i dziwne s¹
sprawy twoje, Panie Bo¿e wszechmog¹cy!
Sprawiedliwe i prawdziwe s¹ drogi twoje, o królu
wiêtych!
Rzeczywicie, Pieñ Baranka jest g³ównym,
lecz z ca³¹ pewnoci¹ nie jedynym, tematem
Nowego Testamentu. Pieñ Moj¿esza za jest
g³ównym, lecz nie wy³¹cznym, tematem Starego
Testamentu. Naprawdê, S³owo Bo¿e jest ród³em
zbawienia wype³nionym Wod¹ ¯ycia.
PIEÑ MOJ¯ESZA

Lecz to jeszcze nie przyczynia siê do Boskiej
chwa³y. O, nie! To nast¹pi podczas wielkiego
Tysi¹clecia, w Królestwie, kiedy cz³owiek w
rzeczowy sposób przemyli i rozwa¿y te dwa
przeciwstawne dowiadczenia.

Pieñ Moj¿esza jest pos³annictwem niewyborczego zbawienia, g³ówn¹ treci¹ Starego
Testamentu. Ta pieñ zawiera szeæ g³ównych
znamiennych cech:
1. Stworzenie cz³owieka w ziemskiej doskona³oci
2. Jego upadek od doskona³oci i przekleñstwo
3. Jego dowiadczenie pod przekleñstwem i
mieræ
4. Dozwolenie z³a
5. Odkupienie cz³owieka z przekleñstwa i
mierci
6. Jego powrót do ziemskiej doskona³oci
przez dowiadczenie ze sprawiedliwoci¹.

Psalm 90 jest zatem najobszerniejszym w
ca³ej Biblii fragmentem, traktuj¹cym o tych
dwóch dowiadczeniach i ich celach. Moj¿esz,
daj¹c nam ten Psalm, dowiód³, ¿e jest jednym z

Ten Psalm jest poezj¹ liryczn¹, dlatego mo¿e
byæ piewany przy akompaniamencie harfy. Jest
zatytu³owany: Modlitwa, lub Pieñ, Moj¿esza,
mê¿a Bo¿ego.

Boska m¹droæ wie jak pokierowaæ warunkami, aby grzech, przez nieszczêcia, jakimi dotyka
tych, którzy z nim igraj¹, mia³ reformuj¹cy
wp³yw.
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PSALM 90  JEGO WYJANIENIE
Psalm 90 jest klasycznym i zasadniczym fragmentem biblijnym udowadniaj¹cym dozwolenie
z³a, lecz dodatkowo przedstawiaj¹cym wiele
innych cennych i niezwykle wa¿nych, zwi¹zanych z tym lekcji. Rozwa¿ymy go werset po
wersecie.

Psalm 90 zawiera wspania³e widoki na
przysz³oæ dla tych, którzy w tym ¿yciu
nie otrzymali zbawienia wyborczego!
Radujemy siê, ¿e oni nie s¹ straceni, o
czym tak wielu uczy.
Wersety 1 - 2
Jehowa jest tutaj przedstawiony w Jego
przesz³ej i przysz³ej wiecznoci. Izaj. 57:15 mówi
o Boskim majestacie: Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwy¿szy, który mieszka w wiecznoci,
a wiête jest imiê jego: Ja, który mieszkam na
wysokoci na miejscu wiêtem, mieszkam i z
tym, który jest skruszonego i uni¿onego ducha,
o¿ywiaj¹c ducha pokornych, o¿ywiaj¹c serce
skruszonych. W Psalmie 93:2 czytamy: Utwierdzona jest stolica twoja przed wszystkimi czasy;
ty jest od wiecznoci.
Wiecznoæ i wszechw³adza Jehowy jako
Stworzyciela i Króla wszechwiata, przeciwstawiona ciê¿kiemu po³o¿eniu jego stworzeñ, jest pokazana w wersetach 112 i kszta³tuje podstawê odwo³ania siê, które siê rozpoczyna w wersecie 13.
Werset 3
Ten werset jest ró¿nie t³umaczony przez biblistów. Wersja KJV oddaje go nastêpuj¹co:
Kierujesz cz³owieka na zniszczenie i mówisz,
nawróæcie siê synowie ludzcy. S³owa kierujesz i nawróæcie siê s¹ przet³umaczone z tego
samego hebrajskiego s³owa shuwb (czyt. szub),
u¿ytego w Starym Testamencie ponad 400 razy, w
kilku odcieniach znaczeniowych, od negatywnych do pozytywnych, mianowicie odnowiæ,
o¿ywiæ, itp.
A oto t³umaczenie podane w Nowej Miê-
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dzynarodowej Wersji (NIV): Ty znowu cz³owieka obracasz w proch, mówi¹c, powróæcie do
prochu, synowie ludzcy [zob. tak¿e uwagê na
marginesie w Amerykañskiej Wersji Standardowej (ASV)]. Septuaginta (Bagster) t³umaczy
ten werset w formie pytaj¹cej: Czy nie kierujesz
cz³owieka z powrotem do jego niskiego miejsca,
podczas gdy mówisz, nawróæcie siê, synowie
ludzcy? daj¹c w ten sposób nadziejê na mo¿liwoæ powrotu ze stanu mierci.
Ten ostatni pogl¹d podziela w swoim komentarzu Adam Clark:
Kierujesz cz³owieka na zniszczenie [literalnie obracasz umieraj¹cego cz³owieka,
enosh, w marny py³, dacca], lecz powiesz,
nawróæcie siê, dzieci Adama. To zdaje siê
wskazywaæ na wyran¹ i pewn¹ nadziejê
zmartwychwstania ludzkiego cia³a, po
d³ugim nie, kiedy by³o zmieszane z
prochem ziemi.
Osobliwie, kilka stron dalej w swojej
analizie, Clark rezygnuje z tego wyjanienia na
korzyæ myli bo proch, i w proch siê obrócisz.
Trudnoæ interpretacji jest rzetelnie potwierdzona w Komentarzu Biblijnym, zredagowanym przez F.C. Cooka, M.A., Canon of Exeter
(W. Brytania), a wydanym przez Scribnera
(Nowy Jork, 1896 rok), który prezentuje trzeci¹
mo¿liwoæ:
Wyra¿enie Ty obracasz, tak¿e odnosi
siê do 1 Moj¿. 3:19 i w tym przypadku jego
znaczenie jest nastêpuj¹ce: Kierujesz cz³owieka na zniszczenie (tzn. w proch i zepsucie) i mówisz, powróæcie do prochu, wy,
dzieci prochu lub: Ty obracasz cz³owieka
w proch i mówisz do innego pokolenia,
powróæ do ¿ycia i zatrzymaj je na pewien
czas. To drugie t³umaczenie (zobacz Kazn.
1:4) w najbardziej wyranym wietle
ukazuje kontrast pomiêdzy wiecznoci¹
Boga i przemijaj¹c¹ egzystencj¹ cz³owieka,
lecz to pierwsze wydaje siê najlepsze,
poniewa¿ zdaje siê cytowaæ s³owa z 1
Moj¿eszowej. Zobacz tak¿e Kazn.Sal.12:7.
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Kontekst tych wersetów dobitnie podkrela,
¿e Bóg, jako Stworzyciel, ma prawo do rozporz¹dzania swoimi stworzeniami zgodnie ze
swoj¹ wol¹. Za porednictwem przekleñstwa
Adamowego (gniewu  w. 7,9,11), Bóg faktycznie odrzuci³ roszczenia cz³owieka do egzystencji, posy³aj¹c go  po krótkim ¿yciu  do stanu
mierci, prochu, zamiast do miejsca wiecznych
m¹k, jak wielu naucza. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e po
dowiadczeniu cz³owieka ze z³em, nast¹pi zmartwychwstanie i restytucja. Ta mo¿liwoæ jest
niezawodnie przedstawiona w nastêpnych wersetach, o czym siê przekonamy.
Werset 4
Boski punkt widzenia na czas ró¿ni siê zupe³nie od naszego (w. 4). Do Adama powiedziano, ¿e umrze w ci¹gu jednego dnia. Jego
¿ycie trwa³o 930 lat, a wiêc mniej ni¿ jeden z
Boskich dni (1 Moj¿. 2:17; 2 Piotra 3:8 uzupe³nia
tê myl).
Bóg trwa w wiecznoci i realizuje swoj¹
wszechw³adn¹ wolê zgodnie z w³asnymi nakazami. To, co dla cz³owieka wydaje siê d³ugim okresem, dla Boga jest zaledwie dniem wczorajszym
w posuwaniu naprzód Jego Planu. Jego drogi s¹
sprawiedliwe (2 Sam. 23:3). W Jego Planie jest
cel. I, chwa³a Bogu, ¿e jest w tym Planie wspó³czucie. Cierpienia cz³owieka s¹ szko³¹ nauki zarz¹dzon¹ przez Mistrza Nauczyciela. On chce,
aby wszyscy ludzie byli zbawieni (1 Tym. 2:3,4)
i ten zarys Jego Planu zmierza do tego celu.
Tysi¹c lat tutaj wspomnianych stanowi kontekst czasu z Boskiego punktu widzenia. Z 2 Listu
Piotra 3:8 wiemy, ¿e u Pana tysi¹c lat [jest], jako
jeden dzieñ. Wed³ug komentarzy Clarkea i
Meyera, Piotr powtarza tutaj Ps. 90:4. Ten werset
dostarcza wskazówki co do d³ugoci okresu, który
Aposto³ Piotr wspomina w 2 Piotra 3:13.
Rozumiemy, ¿e czasy Restytucji (Dz.Ap.3:
19-21, zob. tekst w ramce w nastêpnej szpalcie)
nastan¹ w wielkim 1000-letnim Dniu  w Wieku
Tysi¹clecia, podczas powrotu naszego Pana.
Zwa¿ywszy, ¿e okres opisany w Ps. 90:4 jest
stra¿¹ nocn¹, wielkie Tysi¹clecie, bêdzie ni-
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czym jasny s³oneczny Dzieñ, przynosz¹cy odwie¿enie i uzdrowienie dla cierpi¹cej ludzkoci.
Wersety 5-12
Tak wiêc cz³owiek jest porywany  niczym
przez powód, jak uschniêta trawa  pozostawiaj¹c niewielki lad w ka¿dym pokoleniu (w.
5,6). Cz³owiek jest jako opowiastka opowiedziana i przemija. Czym jest 70 czy 80 lat dla
Boga (w.10)? Moj¿esz dobrze uczyni³ modl¹c siê
w imieniu swego ludu  i ludzkoci w ogólnoci
 prosz¹c o m¹droæ, aby uczyniæ jak najlepszy
u¿ytek z czasu, jakim dysponujemy w tym
Przeto¿ pokutujcie, a nawróæcie siê, aby
by³y zg³adzone grzechy wasze. Gdyby
przysz³y czasy och³ody od oblicznoci
Pañskiej, a pos³a³by onego, który wam
opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa. Który
zaiste niebiosa ma obj¹æ [którego niebiosa
musz¹ zatrzymaæ  Diaglott] a¿ do czasu
naprawienia wszystkich rzeczy, co by³
przepowiedzia³ Bóg przez usta wszystkich
wiêtych swoich proroków od wieków
 Dz.Ap. 3:19-21
krótkim ¿yciu (w.12).
Zatem te wersety przedstawiaj¹ g³ówne rodzaje z³a wynikaj¹ce z przekleñstwa, pod dzia³aniem których ludzkoæ przechodzi dowiadczenie ze z³em (patrz opracowanie Hioba na podobne tematy  rozdz. 14).
Dozwolenie na z³o daje nadziejê
Jak dot¹d, pos³annictwo tego Psalmu jest
smutne. Jednak fakt inspekcji z³ych rzeczy przychodz¹cych na ludzkoæ sam w sobie pobudza
nadziejê, o czym jest mowa od 13 a¿ do ostatniego wersetu.
Chocia¿ Moj¿esz u³o¿y³ ten Psalm pod
Boskim natchnieniem, jednak nie rozumia³ dok³adnie ca³ego tematu. On mówi³ proroczo.
W ksiêdze Kaznodziei Salomonowego widzimy wiernych s³ug staro¿ytnoci, Staro¿ytnych
Godnych, którzy doæ dobrze rozumieli sprawê
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dozwolenia z³a, aby zrozumieæ, ¿e dowiadczenie
cz³owieka pod przekleñstwem mia³o nauczyæ go
poznawania marnoci  przemijaj¹cego charakteru  ziemskich spraw i zajêæ. Z tych dowiadczeñ cz³owiek móg³by siê
nauczyæ czci dla Boga i
przestrzegaæ Jego przykazañ.

pragnie, aby Bóg przywróci³ sw¹ ³askê i mia³
wspó³czucie dla swych s³ug (Rotherham). W
krótkoci, treci¹ modlitwy wersetu 13 jest, aby
Bóg zakoñczy³ dowiadczenie ze z³em i wprowadzi³ dowiadczenie ze
sprawiedliwoci¹ i ¿yciem.

D³ugowiecznoæ Izraelitów by³a uwarunkowana pos³uszeñstwem wobec Boskich przykazañ
(5 Moj¿. 4:39,40). W szerszym znaczeniu, czeæ
dla Boga zmniejsza skutki przekleñstwa. Ona nie
³agodzi jego fizycznych skutków; raczej, czeæ
wierz¹cych dla Boga i poddanie siê Jego woli,
które w kontekcie zawiera cierpienie, czyni¹ je
mo¿liwym do zniesienia i przemieniaj¹ je w
uwiêcone dobro. W przypadku nie wybranych
przekleñstwo wytworzy czeæ dla ich Stworzyciela. W rezultacie ludzkoæ ostatecznie znienawidzi grzech i bêdzie go unikaæ.

Te wersety stosuj¹ siê do sprawiedliwych
dni, które nadejd¹. Porównajmy je z wersetami
9 i 10, które odnosz¹ siê do dni pod przekleñstwem. Pierwsza czêæ dni i lat jest spêdzona w
warunkach Boskiego gniewu, w pracy i smutku, a
druga jest pe³na radoci i zadowolenia.

Bóg nie ¿a³uje tak, jak to
czyni cz³owiek. W jêzyku
rednioangielskim s³owo
W wersecie 11 Moj¿a³owaæ znaczy³o zmie¿esz skutecznie pyta (i odniaæ siê lub obróciæ siê.
powiada) Dlaczego z³o
Bóg w swojej wszechmocy
zosta³o dozwolone? Parai wszechwiedzy, znaj¹c kofrazuj¹c jego s³owa pytaniec na pocz¹tku, nigdy nie
my: Kto mo¿e wyt³umazmienia swoich decyzji,
czyæ dlaczego przekleñstlecz On przechodzi od jedwo, jako wyra¿enie Bosnej metody lub procedury
kiego niezadowolenia z
postêpowania do napowodu grzechu, ci¹¿y na
stêpnej. Kiedy jeden zarys
ludzkiej rodzinie? Co
Wznijdzie s³oñce sprawiedliwoci, a zdrowie bêdzie na
skrzyd³ach jego ... Mal.4:2
Jego planu jest wype³niony,
znaczy to wszystko?
Zwiêz³a odpowied pojawia siê w nastêpnym On kieruje sw¹ uwagê na nastêpny zarys.
zdaniu kto boj¹c siê ciebie zna gniew Twój.
Wersety 14 i 15

To jest tym sednem dozwolenia na z³o. Jest to
myl, któr¹ powinno siê mieæ na uwadze, aby
zrozumieæ sens ¿yciowych dowiadczeñ. Pan odpowie na modlitwê wersetu 12 w sposób, który
oka¿e siê wiecznym dobrem dla ludzkoci w
Prawdzie i Sprawiedliwoci.
Werset 13
W wersecie 13 jest skierowana do Pana proba nawróæ¿e siê. Tutaj jest u¿yte to samo hebrajskie s³owo shuwb, co w wersecie 3. Moj¿esz

Wyra¿enie z poranku z wersetu 14 oznacza
dos³ownie rano i skupia nasz¹ uwagê na Wieku
Tysi¹clecia, który w porównaniu z ciemn¹ noc¹
Boskiego gniewu jest jak b³yskawica na niebie.
W tym poranku rozpocznie siê restytucja,
przynosz¹ca radoæ i zadowolenie.
Dawid proroczo pisze o tym czasie w Ps.
35:10: Tedy wszystkie koci moje rzek¹:
PANIE! Któ¿ podobny tobie? Który wyrywasz
utrapionego od mocniejszego [szatana] nadeñ, a
nêdznego i ubogiego od drapie¿cy jego.
U Izajasza 29:19,23 czytamy: Ale cisi nader
siê rozwesel¹ w PANU, a ubodzy ludzie rozraduj¹
siê w wiêtym Izraelskim. ... Albowiem gdy ujrzy
synów swoich, dzie³o r¹k moich, w porodku
siebie, powiêcaj¹cych imiê moje; tedy bêd¹ po-
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wiêcaæ wiêtego Jakubowego, a Boga Izraelskiego baæ siê [czciæ] bêd¹. Zobacz tak¿e Ps.
72:6,7. O, jak¿e dziêkujemy Bogu za te bardzo
zachêcaj¹ce wersety!
Werset 16
Nie wybrani restytucjonici, wiat ludzkoci,
modl¹ siê, aby Jezus i Jego chwalebna Oblubienica  Chrystus  jako s³udzy Bo¿y, podjêli
wspania³e i zachwycaj¹ce dzie³o restytucji w dowiadczeniu sprawiedliwoci, tak aby chwa³a
Boga  Jego M¹droæ, Sprawiedliwoæ, Mi³oæ i
Moc  mog³a oddzia³ywaæ na nich (jako dzieci)
b³ogos³awieñstwem restytucji.
Dalsze potwierdzenie tego znajdujemy u Izaj.
40:5, wersecie, który sta³ siê s³awny w oratorium
Haendla Mesjasz: Bo siê objawi chwa³a Pañska,
a ujrzy wszelkie cia³o spo³em, i¿ usta Pañskie mówi³y. To objawienie bêdzie dane w Tysi¹cletnim
Królestwie.
Werset 17
Tutaj restytucjonici modl¹ siê, aby piêkno
wiêtoci  charakter podobny do Boskiego i
Chrystusowego  mog³o byæ rozwiniête równie¿
w nich, tak¿e jako wynik ich dowiadczenia ze
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z³em. Na koniec, oni pragn¹ przywrócenia do
stanowiska, jakie mia³ doskona³y Adam  sprawiedliwej i dobroczynnej w³adzy nad ziemi¹ i
wszystkimi jej stworzeniami. Powtórzenie podkrela ¿arliwoæ ich modlitwy. Porównaj Psalmy
72:17-19; 79:13; 145:1,2.
***
Oczywicie, jako rodzaj ludzki nie znaczymy
wiele, lecz Bóg zamanifestowa³ swoj¹ mi³oæ
wobec ludzkoci w pos³aniu swego Syna, Który
dowiadczy³ wiele z³a na tym wiecie, chocia¿
by³ bez grzechu. On, tak¿e, z tego, co cierpia³,
nauczy³ siê pos³uszeñstwa (¯yd. 5:8).
Znaczenie dozwolenia z³a jest trudne do
zrozumienia przez naturalny umys³ cz³owieka, a
Boskie sposoby postêpowania s¹ le zrozumiane i
w wyniku tego oczerniane. Modlimy siê, aby
przedstawienie tego Psalmu przyczyni³o siê do
zrozumienia trudnego aspektu nauki biblijnej.
Po dalsze informacje na temat dozwolenia
z³a, odsy³amy do naszej broszury pt. Dlaczego
kochaj¹cy Bóg dozwala na klêski?
Inne ród³a: rozdzia³y 6,7 i 9 ksi¹¿ki pt. Boski
Plan Wieków.

BS 99,65-69.

BIBLIA JAKO BOSKIE OBJAWIENIE ROZPATRYWANA W WIETLE ROZUMU
UPOWA¯NIENI PRZEZ BOGA
ROROCY I WIESZCZE
ALE¯Y pamiêtaæ, ¿e prorocy ci g³ównie byli
ludmi wieckimi nie pobieraj¹cymi zasi³ku z
dziesiêciny pokolenia kap³añskiego. Gdy do tego
dodamy fakt, i¿ czêsto gromili oni nie tylko królów i
sêdziów, lecz tak¿e kap³anów (nie strofowali oni urzêdu, ale osobiste grzechy ludzi, którzy je pope³niali),
staje siê oczywistym, ¿e nie mo¿emy twierdziæ w
oparciu o rozum, i¿ ci prorocy byli zwolennikami
jakiegokolwiek porozumienia z kap³anami lub kim
innym, aby móc fabrykowaæ k³amstwo w imieniu
Boga. Rozum w wietle faktów zaprzecza takiemu
podejrzeniu.
Jeli zatem nie znajdujemy powodu, by podawaæ
w w¹tpliwoæ motywy ró¿nych pisarzy Biblii, a
stwierdzamy, i¿ duch sprawiedliwoci i prawdy wystêpuje w rozmaitych czêciach ich pism, starajmy siê
nastêpnie zdobyæ informacje, czy istnieje jakie ogniwo lub wiê, miêdzy tym, co pisa³ Moj¿esz i inni prorocy oraz pisarze Nowego Testamentu. Jeli stwierdzi-

N

my, ¿e istnieje jedna wspólna linia myli przebiegaj¹ca przez pisma Zakonu, Proroków i Nowego
Testamentu, która obejmuje okres tysi¹ca piêciuset lat,
i wemiemy pod uwagê razem z charakterem tych pisarzy, to bêdzie s³usznym powodem przyznania racji
ich twierdzeniu, i¿ s¹ przez Boga natchnione,
szczególnie wtedy, gdy wspólny ich temat jest wielki
i szlachetny, odpowiadaj¹cy temu, czego uwiêcony
zdrowy rozs¹dek naucza o charakterze i przymiotach
Boga.
Dostrzegamy, ¿e jeden plan, duch, cel i zamiar
przenika ca³¹ tê Ksiêgê. Pierwsze jej stronice zawieraj¹ informacje o stworzeniu i upadku cz³owieka,
ostatnie mówi¹ o uleczeniu cz³owieka z tego upadku.
rodkowe zapisy wskazuj¹ kolejne etapy Boskiego
planu zmierzaj¹ce do spe³nienia tego celu. Harmonia i
kontrast zarazem pierwszych trzech i ostatnich trzech
rozdzia³ów Biblii s¹ uderzaj¹ce. Jedne przedstawiaj¹
pierwsze stworzenie, drugie odnowione lub uzdrowione stworzenie oraz usuniêcie grzechu i zakoñczenie dzia³ania kary kl¹twy. Pierwsze pokazuj¹ szatana i
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z³o wkraczaj¹ce na wiat, by zwodziæ i niszczyæ,
ostatnie pokazuj¹ nie spe³nione dzie³o szatana a ludzi
zgubionych przez niego przywróconych do ¿ycia, z³o
wytêpione i szatana zniszczonego. Jedne pokazuj¹
pierwsze panowanie utracone przez Adama, te drugie
natomiast mówi¹ o panowaniu odzyskanym i utwierdzonym przez Chrystusa oraz Boskiej woli wykonywanej na ziemi, tak jak jest wykonywana w niebie.
Pierwsze rozdzia³y pokazuj¹ grzech jako przyczynê
degradacji, hañby i mierci, ostatnie rozdzia³y
pokazuj¹, ¿e nagrod¹ sprawiedliwoci jest chwa³a,
czeæ i ¿ycie.
Biblia, choæ pisana przez wielu w ró¿nych czasach, w odmiennych okolicznociach, jest nie tylko
zbiorem przepisów na temat moralnoci, m¹drych sentencji i s³ów pociechy. Biblia jest czym wiêcej, bo
jest racjonaln¹, filozoficzn¹ i harmonijn¹ wypowiedzi¹ na temat przyczyn obecnego z³a w wiecie,
jedynego lekarstwa i ostatecznych wyników, tak jak je
widzi Boska m¹droæ, która ów plan opracowa³a zanim zacz¹³ byæ realizowany, wyznaczaj¹c w nim
zarazem cie¿kê dla ludu Bo¿ego, podtrzymuj¹c i
wzmacniaj¹c go nadzwyczaj wielkimi i cennymi
obietnicami, które we w³aciwym czasie mia³y byæ
zrealizowane.
Nauka Ksiêgi Rodzaju, ¿e cz³owiek by³ próbowany w stanie pierwotnej doskona³oci w jednym
przedstawicielu, który upad³, ¿e obecna niedoskona³oæ, choroby i mieræ s¹ rezultatem tego upadku, ¿e Bóg cz³owieka nie opuci³ i ostatecznie zbawi
go przez odkupiciela, urodzonego z niewiasty (1
Moj.3:15), przewija siê przez ca³¹ Ksiêgê. Nieodzownoæ mierci odkupiciela jako ofiary za grzechy
oraz zwrócenie uwagi na jego sprawiedliwoæ jako
przykrycie naszych grzechów s¹ zobrazowane w
odzie¿y ze skór sporz¹dzonej dla Adama i Ewy; w
przyjêciu ofiary Abla; w Izaaka le¿¹cym na o³tarzu; w
mierci ró¿nych ofiar, dziêki którym patriarchowie
mieli przystêp do Boga oraz w tych ofiarach, które
zosta³y ustanowione pod Zakonem i ustawicznie
sk³adane przez ca³y wiek ¿ydowski. Prorocy, choæ
ciesz¹cy siê zaufaniem, niewiele zrozumieli ze
znaczenia niektórych swoich wypowiedzi (1 Piotra
1:12), wzmiankuj¹c o w³o¿eniu grzechów na jedn¹
osobê zamiast na nieme zwierzê, a w proroczych wizjach widzieli tego, który mia³ odkupiæ i wyzwoliæ
ludzkoæ. Pisali o nim: jako baranek na zabicie
wiedziony by³, kañ pokoju naszego jest na nim a
sinoci¹ jego jestemy uzdrowieni oraz, i¿ Najwzgardzeñszy by³ i najpodlejszy z ludzi, m¹¿ boleci,
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wiadomy niemocy, A Pan w³o¿y³ nañ nieprawoæ
wszystkich nas (Izaj.53:3 6). Przepowiadali, gdzie
ów wyzwoliciel siê urodzi (Mich.5:2) i kiedy umrze,
zapewniaj¹c nas, i¿  ... mu to nic nie zaszkodzi
(wed³ug angielskiej Authorized Version:  ... lecz nie
za siebie, Dan.9:26). Owi prorocy wspominaj¹ o
ró¿nych znakach szczególnych odnosz¹cych siê do
niego, a mianowicie, ¿e bêdzie sprawiedliwy, wolny
od zdrady i nieprawoci oraz jakiejkolwiek przyczyny zas³uguj¹cej na mieræ (Izaj.53:8,9,11); ¿e
zostanie zdradzony za trzydzieci srebrników
(Zach.11:12); ¿e w swej mierci bêdzie policzon z
przestêpcami (Izaj.53:12); ¿e ¿adna jego koæ nie
zostanie z³amana (Ps.34:21; Jan 19:36) oraz, ¿e choæ
umrze i zostanie pogrzebany, dusza jego nie dozna
ska¿enia ani nie pozostanie w grobie. Ps.16:10;
Dz.Ap.2:31.
Pisarze Nowego Testamentu jasno i dobitnie a
jednak prosto podaj¹ zapis wype³nienia siê wszystkich
wymienionych przepowiedni w Jezusie z Nazaretu i
przy pomocy logicznego rozumowania pokazuj¹, i¿
taka cena okupu, jak¹ On z³o¿y³, by³a potrzebna, by
grzechy wiata mog³y byæ przekrelone, o czym
wczeniej by³o przepowiedziane w Zakonie i Prorokach (Izaj.1:18). Pisarze ci nakrelili ca³y plan w
sposób najbardziej logiczny i przekonywaj¹cy nie
odwo³uj¹c siê ani do uprzedzeñ, ani do namiêtnoci
swoich s³uchaczy, ale jedynie do ich owieconych
umys³ów, prezentuj¹c w wysokim stopniu dok³adne i
przekonywaj¹ce rozumowanie dotycz¹ce wszelkich
przedmiotów. Patrz: Rzym.5:17 19 i dalej a¿ do dwunastego rozdzia³u.
Moj¿esz wskaza³ w Zakonie nie tylko na ofiarê,
lecz tak¿e na wymazanie grzechów i b³ogos³awienie
ludu pod panowaniem wielkiego wyzwoliciela,
którego moc i w³adza, jak oznajmi³, daleko przewy¿szaj¹ jego w³asn¹, choæ ma byæ podobna do sprawowanej przez niego (5 Moj.18:15,19). Obiecany
wyzwoliciel ma b³ogos³awiæ nie tylko Izraela, lecz
przez Izraela wszystkie narody ziemi (1 Moj.12:3;
18:18; 22:18; 26:4). Pomimo uprzedzeñ narodu
¿ydowskiego, prorocy kontynuowali tê sam¹ liniê,
owiadczaj¹c, i¿ Mesjasz bêdzie za wiat³oæ
poganom (Izaj.49:6; £uk.2:32), ¿e poganie przyjd¹
do Niego od koñczyn ziemi (Jer.16:19), ¿e Jego
imiê wielkie jest ... miêdzy narodami (Mal.1:11) i ¿e
objawi siê chwa³a Pañska, a ujrzy wszelkie cia³o
spo³em Izaj.40:5. Patrz te¿ Izaj.42:1 7.
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