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ZNAJ DU JĄC się u pro gu na stęp ne go ro ku, za -
trzy maj my się na chwi lę, by po dzię ko wać Bo -

gu za Je go dro gę, któ rą pro wa dził nas dzień
po dniu. „Wie le cu dów uczy ni łeś, PA NIE, Bo że
mój, a w za my słach Two ich wo bec nas nikt Ci nie
do rów na. Gdy bym je chciał oznaj mić i ogło sić, są
licz niej sze, niż zdo łał bym opo wie dzieć” (Ps. 40:6,
NP). Je śli my ślą cy chrze ści ja nin we wła ści wej oce -
nie za sta na wia się nad czu łym Bo skim mi ło sier -
dziem i Je go ob fi tą opatrz no ścią, to je go re ak cja
mo że być do brze wy ra żo na sło wa mi Psal mi sty
(Ps. 116:12-14,17): „Cóż od dam PA NU za wszyst -
kie do bro dziej stwa Je go, któ re mi uczy nił? Kie -
lich ob fi te go zba wie nia we zmę, a imie nia PAŃ -
SKIE GO wzy wać bę dę. Ślu by mo je od dam PA -
NU, a to za raz przed wszyst kim lu dem Je go”. „To -
bie ofia ro wać bę dę ofia rę chwa ły [dzięk czy nie -
nia, KJV] i imie nia PAŃ SKIE GO wzy wać bę dę”.

Roz wa ża jąc nad tym, co Pan mógł by uznać
za sto sow ne dla nas ja ko rocz ne go dło na 2009
rok, do na sze go umy słu prze ma wia ją wy żej za -
cy to wa ne sło wa Apo sto ła Paw ła z 2 Kor. 9:8. Wer -
set ten pod kre śla (1) wszyst kie Je go da ry dla nas,
i (2) to, co my po win ni śmy od dać Je mu, szcze gól -
nie w za kre sie po mo cy i służ by in nym. Za sad ni czą
my ślą te go wer se tu jest szczo drość. 

Otrzy ma my ob fi te bło go sła wień stwo, gdy za -
sta no wi my się nad Bo ską ła ską i bło go sła wień -
stwem dla nas, lecz tak że przez zro zu mie nie, w ja -
ki spo sób i w ja kim stop niu mo że my oka zać na szą
wdzięcz ność dla Bo ga przez roz wi ja nie się we
wszyst kich do brych uczyn kach na Je go cześć
i chwa łę. To po mo że nam w głęb szej oce nie
„wszel kie go do stat ku”, któ ry Bóg nam za pew nia,
aby śmy by li „moc ni, nie po ru sze ni, ob fi tu ją cy
w uczyn ku Pań skim za wsze, wie dząc iż pra ca wa -
sza nie jest da rem na w Pa nu”. „A do brze czy niąc
nie słab nij my, al bo wiem cza su swe go żąć bę dzie -
my nie usta jąc” (1 Kor. 15:58; Gal. 6:9). 

Szczo drość mo że być zde fi nio wa na, ja ko wiel -
ko dusz ność w na szym pra gnie niu trosz cze nia się

o po myśl ność in nych oraz hoj nym udzie la niu im
z na szych środ ków, ta len tów, cza su i uwa gi, szcze -
gól nie tym, któ rzy są w po trze bie. Jest to za le ta,
któ ra obej mu je za rów no uczu cia, jak i uczyn ki.
W na szych uczu ciach ona spra wia, że je ste śmy za -
do wo le ni z do bro by tu in nych. Ona nie po zwo li
nam na za zdrosz cze nie im do bro by tu, na pa trze -
nie z za wi ścią na ich zy ski, na dą że nie do zdo by -
cia ich po sia dło ści ani na szko dze nie im przez nie -
uczci wą kon ku ren cję. Ona spra wia, że od czu wa -
my wo bec nich wspa nia ło myśl ność, je ste śmy za -
do wo le ni z ich po wo dze nia, po moc ni w po więk -
sza niu ich po myśl no ści oraz hoj ni w udzie la niu
z na szych środ ków, itd., za słu gu ją cym na po moc
i po trze bu ją cym wśród nich. Dla te go szczo drość
czy ni nas wiel ko dusz ny mi i życz li wy mi w du chu
oraz hoj ny mi i po moc ny mi w dzia ła niu. 

Kie ro wa ni ta ką szczo dro ścią, chęt nie udzie la my
na sze go cza su, ta len tów, si ły, środ ków i wpły wu
w ce lu bło go sła wie nia dru gich. Ona nie do pusz cza
do te go, aby śmy sta li się ego cen trycz ni, chci wi,
ską pi, za chłan ni, pa zer ni, ła ko mi i żąd ni bo gactw
oraz po wstrzy mu je nas przed my śle niem wy łącz -
nie o so bie. Ona jest nie sa mo lub na, życz li wa oraz
wiel ko dusz na i ce chu je te go, któ ry roz ko szu je się
czy nie niem do bra dla in nych. Oczy wi ście, ona ni -
gdy nie mo że dzia łać w sprzecz no ści z za sa da mi
spra wie dli wo ści i ni gdy ich nie gwał ci. Szczo drość
po wstrzy mu je nas przed ży ciem w sa mo po bła ża -
niu, przed uży wa niem na sze go cza su, ta len tów
i środ ków na przy jem no ści, ży cie w luk su sie
i ziem skie atrak cje, za nie dbu jąc Bo ga i bliź nich.
Ona wszel ki mi spo so ba mi po ma ga nam, aby śmy
by li wła ści wie zrów no wa że ni.

ZA LE CE NIE APO STO ŁA PAW ŁA
Bóg przez Apo sto ła Paw ła udzie lił nam wspa -

nia łych my śli na te mat szczo dro ści, nie tyl ko
w wer se cie na sze go go dła, lecz tak że w to wa rzy -
szą cych wer se tach w 2 Kor. 8 i 9, któ re uwy dat nia -
ją głęb szą peł nię zna cze nia. On uczy nił to tak że
w in nych frag men tach na ten sam ogól ny te mat.
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B O S KA  Ł A S KA  –  WA S Z E

O DW Z A J E M N I A N I E

„A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski,
tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem,

bogaci byli we wszystkie dobre uczynki” (2 Kor. 9:8).



Jed nym z nich są Dzie je Apo stol skie 20:35 (ARV),
gdzie Apo stoł mó wi: „Na wszyst kie spo so by
wska za łem wam … że po win ni ście wspie rać sła -
bych”. Pa mię ta my też o sło wach Pa na Je zu sa, któ -
ry po wie dział: „Szczę śliw szą jest rze czą da wać,
ni że li brać”. Po wszech ną skłon no ścią na szej upa -
dłej na tu ry jest udzie la nie po par cia i lgnię cie
do moc nych oraz ocze ki wa nie, że słab si bę dą gro -
ma dzić się wo kół nas i pod trzy my wać nas. Lecz
jest to dro ga sa mo za do wo le nia – dro ga upa dłej
na tu ry. Jed nak me to da praw dzi we go ucznia
Chry stu sa, po świę co ne go chrze ści ja ni na, po win -
na być wprost prze ciw na. On ma dbać o do bro,
o spra wy i do bro byt in nych, szcze gól nie tych w je -
go wła snej ro dzi nie oraz o słab szych człon ków
Do mu Wia ry. Moc niej si bra cia w Chry stu sie po -
win ni mieć przy jem ność w po ma ga niu słab szym
i mniej zdol nym i o ile to moż li we, w pod no sze -
niu wszyst kich do sta nu doj rza ło ści w Chry stu sie
(Rzym. 15:1-3). Dz.Ap. 20:35 by ły ad re so wa ne
do star szych w Efe zie i są ape lem w spra wie po -
trze bu ją cych chrze ści jan.

Na tu ral nie, po wsta je py ta nie: „Dla cze go po -
trze bu ją cym chrze ści ja nom po win no się udzie lać
da rów?” Ist nie je kil ka po wo dów, dla któ rych to
po win no być czy nio ne: (1) Ich po trze by, któ re czę -
sto gło śno wo ła ją o za spo ko je nie; (2) Ci, któ rzy są
w sta nie, po win ni wpra wiać się w da wa niu; (3)
Bo skie za pro sze nie i obiet ni ce; (4) Bo skie da ry,
a szcze gól nie dar Je go Sy na. Są to czte ry moc ne
po wo dy do da wa nia. 

By ło to do świad cze niem Apo sto ła, jak rów -
nież do świad cze niem wszyst kich roz waż nych lu -
dzi, że sys te ma tycz ne udzie la nie jest lep sze
od spo ra dycz ne go; dla te go za chę cał bra ci do od -
kła da nia te go, co mo gą ofia ro wać re gu lar nie, co
ty dzień (1 Kor. 16:2). Nie tyl ko dla te go, że ogól -
ny re zul tat jest więk szy, lecz ma to bar dziej ko -
rzyst ny wpływ na daw cę, po nie waż za cho wu je
w umy śle cel, służ bę, któ ra ma być świad czo -
na tak, jak dla Pa na. Dla wie lu osób, nie mal że je -
dy ną spo sob no ścią służ by dla Pań skiej spra wy
jest ofia ro wa nie pie nię dzy. Oczy wi ście, gdy po -
świę co ne dziec ko Bo że mo że tak uczy nić, to
o wie le le piej jest, gdy ono da je bra ciom w ta ki
spo sób, w ja ki czy nił to Apo stoł Pa weł i to wa rzy -
sze je go po dró ży – udzie la jąc bra ciom du cho -
wych da rów i bło go sła wieństw czy to w pu blicz -
nym gło sze niu, czy też w od wie dza niu od do mu
do do mu – przed sta wia jąc Praw dę przez po da nie
li te ra tu ry, ust nie lub obie ma me to da mi. 

Lecz nie któ rzy znaj du ją się w ta kich ży cio wych
oko licz no ściach z po wo du bra ku ta len tu, si ły czy
spo sob no ści – lub bę dąc po wstrzy my wa ni przez

cią żą ce na ich cza sie waż ne obo wiąz ki ro dzin ne –
że prak tycz nie ich je dy ną szan są służ by dla Pa -

na i za de mon stro wa nia swej mi ło ści do Nie go, jest
ofia ro wa nie pie nię dzy dla Je go spra wy i Je go lu du.
Dla ta kich osób po zba wie nie moż li wo ści wy ko -
rzy sta nia ich w Bo skiej służ bie w ten spo sób czy to
przez brak oka zji wy ma ga ją cej ich po mo cy, czy
też przez brak in struk cji od no śnie te go ro dza ju
służ by dla Bo ga, by ło by po zba wie niem ich waż nej
spo sob no ści służ by i od po wied nio po zba wie niem
ich bło go sła wieństw, któ re wy ni ka ją z każ dej służ -
by świad czo nej dla Pa na. 

SZCZO DROŚĆ OB JA WIA MI ŁOŚĆ 

Do strze ga my za tem, że Apo stoł (2 Kor. 8) bez
skrę po wa nia za le cał Ko ścio ło wi ła skę da wa nia
i na wet prze ko ny wał ich, że fakt ich szczo dro ści,
pro por cjo nal nej do ich moż li wo ści, bę dzie w du -
żym stop niu wy znacz ni kiem ich mi ło ści do Pa -
na oraz do Ewan ge lii. Lecz tu taj, w od róż nie niu
od te go do strze ga my fakt, że Apo stoł nie żą dał
od nich jał muż ny, gdy po raz pierw szy otrzy ma li
Pań ską ła skę ani w żad nym stop niu nie po win ni
od nieść wra że nia, że Ewan ge lia by ła im gło szo -
na z wy ra cho wa nych po bu dek – dla nie uczci we -
go zy sku. Zgod nie z tym do strze ga my, że nie
wspo mi na jąc o pie nią dzach, Apo stoł gło sił tym sa -
mym Ko ryn tia nom przez po nad rok, nie su ge ru -
jąc im na wet za pła ty; i aby nie być cię ża rem dla ni -
ko go, pra co wał wła sny mi rę ko ma, ro biąc na mio ty
(2 Kor. 11:7-9; Dz.Ap. 18:1-3). 

Za uważ my tak że zmia nę, ja kiej do ko na ło
w wie rzą cych z Ko ryn tu peł ne oce nie nie Ewan ge -
lii. Na po cząt ku oni na ty le za nie dby wa li swój
przy wi le j, że naj wi docz niej na wet nie po my śle li
o do bro wol nej po mo cy fi nan so wej dla Apo sto ła,
pod czas gdy on im słu żył, pra cu jąc wła sny mi rę ko -
ma i otrzy mu jąc pew ne wspar cie od wie rzą cych
w in nych miej scach. Lecz gdy ła ska Bo ża roz po czę -
ła peł niej dzia łać w ich ser cach, oni za czę li do ce niać
war tość Praw dy, któ rą otrzy ma li i uświa do mi li so -
bie, że ona przy nio sła im nie oce nio ne bło go sła -
wień stwa na dziei, ra do ści, wia ry i cha rak te ru. Wte -
dy oni od czu li gor li wość, ocho tę, do uczy nie nia
cze goś pod wzglę dem fi nan so wym dla Pań skiej
służ by, co jest god ne po chwa ły (2 Kor. 8:10). 

A te raz, gdy Apo stoł nie był obec ny wśród nich
i gdy je go po stę po wa nie do wio dło, że on nie sta -
rał się o ich pie nią dze, lecz o nich sa mych, by czy -
nić im do bro, Apo stoł nie krę po wał się, by skie ro -
wać ich uwa gę na wiel kie bło go sła wień stwo, któ -
re wy ni ka ze szczo dro ści dla Pań skiej spra wy, od -
po wied nio do ich moż li wo ści i mi ło ści. By uświa -
do mić im tę spra wę, on dał im przy po wieść, mó -
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wiąc (2 Kor. 9:6): „Kto ską po sie je, ską po też żąć bę -
dzie; a kto ob fi cie sie je, ob fi cie też żąć bę dzie”. To
przy po mi na nam przy po wieść: „Nie je den udzie -
la szczo drze, a wciąż mu przy by wa, a dru gi ską pi
wię cej niż trze ba, a wciąż ubo że je. Czło wiek szczo -
dro bli wy by wa bo gat szy, a kto na sy ca, sam też bę -
dzie na sy co ny” (Przyp. 11:24,25). Tu taj wy raź -
na lek cja jest ta ka, że Pan jest za do wo lo ny wi dząc
Je go lud roz wi ja ją cy wspa nia ło myśl ność ser ca
i umy słu – szczo drość pro por cjo nal ną do ich wie -
dzy na te mat Bo ga i Je go szczo dro ści, któ ra jest
naj lep szym przy kła dem da wa nia. 

Pi smo Świę te ni gdzie nie mó wi nam, że przy -
pad ki wiel kie go nie do stat ku wśród lu du Bo że go są
do wo da mi, że w prze szło ści, kie dy po sia da li środ -
ki, za nie cha li wy ko rzy sta nia pew nej ich czę ści
na czy nie nie do bra w Pań skiej służ bie. Lecz na -
tchnio ne sło wa wła śnie za cy to wa ne są bar dzo bli -
skie udzie le nia tej lek cji. We wszyst kich wy da rze -
niach oka że się po ży tecz ne, gdy to świa dec two
weź mie my so bie do ser ca i gdy każ de dziec ko Bo -
że od tąd szcze rze bę dzie się sta rać, by część z Bo -
skich bło go sła wieństw otrzy my wa nych przez nas
każ de go dnia by ła su mien nie, z mo dli twą i w mi ło -
ści odło żo na, ja ko na sie nie do za sie wu w Je go służ -
bie, we dług naj lep sze go osą du i mą dro ści, ja kich
Bóg nam udzie li.

Jak wie lu za cho wu je ta ką su mien ność dla sie bie
czy to wy da jąc każ dą zło tów kę tak szyb ko, jak się
po ja wi, czy też tak zaj mu jąc się od kła da niem pie -

nię dzy na re ali za cję przy szłych pla nów dla sie bie
lub swo ich dzie ci, że uwa ża ją, iż nic nie mo gą od -
dać w służ bie dla Pa na! Jak wie le z ta kich osób mo -
że póź niej do strzec, że czy niąc tak po peł ni li wiel -
ki błąd! Kie dy ich oszczęd no ści na gle znik ną czy to
z po wo du cho ro by, czy wy pad ku, czy też z po wo -
du ban kruc twa ban ku lub ich wła sne go przed się -
wzię cia, czy też w in ny spo sób, wów czas bę dą mieć
do bry po wód, by ża ło wać, że nie za sia li żad ne go
„na sie nia” w spo sób opi sa ny przez Apo sto ła. 

OCE NA NA SZYCH DA RÓW 

Nasz Pan wska zał nam, jak On mie rzy na sze
da ry – że On oce nia nie we dług udzie lo nej ilo ści,
lecz przede wszyst kim we dług du cha, któ ry skła -
nia do udzie le nia da ru – kie dy zwró cił uwa gę
na bied ną wdo wę, któ ra wrzu ci ła do skarb ca świą -
ty ni dwa drob ne pie niąż ki (Łuk. 21:1-4). Z punk -
tu wi dze nia Je go oce ny, ta bied na wdo wa wrzu ci -
ła więk szą su mę niż każ dy z bo ga czy, któ rzy da li
je dy nie z te go, co im zby wa ło, i to nie w tym za kre -
sie, ja ki uwa ża li za moż li wy. Nie je ste śmy w sta nie
po wie dzieć, ilu z lu du Pań skie go by ło by obec nie
bar dziej „bo ga tych” du cho wo, gdy by skie ro wa ło
uwa gę na roz wój te go ta len tu, na tę spo sob ność
służ by. Je dy nie Pan to wie. Lecz nasz pięk ny wer -
set na kła da na nas mo ral ny obo wią zek wska za -
nia na ten przy wi lej, któ ry znaj du je się w za się gu
na wet naj uboż szych z Pań skie go lu du. 

Rzad ko po trzeb ne jest ostrze że nie przed nad -
mier nym da wa niem. Jed nak w pew nych przy pad -
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kach ta ka prze stro ga jest wła ści wa; a w Bi blii
w nie któ rych sy tu acjach da wa nie jest po wstrzy -
my wa ne. Nikt nie po wi nien da wać w ta kim za kre -
sie, ja ki spo wo do wał by zu bo że nie osób od nie go
za leż nych. Nie po wi nien też udzie lać ty le, że do -
pro wa dził by sie bie do fi nan so we go ban kruc twa
i spo wo do wał by stra ty in nych osób. „Od kła da nie
pierw sze go dnia ty go dnia” – po win no być po -
wszech ne – „we dług te go, jak Bóg mu udzie la”.
Sto pień na szej za moż no ści po wi nien być mia rą
na szej do bro czyn no ści. Pod tym, jak i pod każ -
dym in nym wzglę dem, Pi smo Świę te za le ca nam
du cha zdro we go roz sąd ku (2 Tym. 1:7). 

„Ochot ne go daw cę Bóg mi łu je” (2 Kor. 9:7). Da -
ry udzie lo ne z po bu dek in nych niż ocho czy duch,
rów nie do brze mo gły by w ogó le nie zo stać udzie -
lo ne, po nie waż przy nio są ma łe lub nie przy nio są
żad ne go bło go sła wień stwa. Bóg nie do ce nia ta -
kie go da wa nia. W Je go oce nie ta ki dar nie ma żad -
ne go „won ne go za pa chu”. Aby dar zo stał do ce -
nio ny przez Bo ga, mu si on być ofia rą dzięk czyn -
ną, spo wo do wa ną przez uświa do mie nie so bie na -
sze go dłu gu wiecz nej wdzięcz no ści dla Te go,
od któ re go po cho dzi każ dy do bry i każ dy do sko -
na ły dar. I dla ta kich: „Moc ny jest Bóg uczy nić,
aby ob fi to wa ła w was wszel ka ła ska”, jak Apo stoł
za pew nia nas w na szym tek ście. Oka że się, że każ -
dy, kto ofia ru je w Bo skiej służ bie we wła ści wym
du chu – czas, ta len ty, si łę, pie nią dze czy wpływ –
pro por cjo nal nie do te go bę dzie ob fi to wał w róż -

ne ła ski; po nie waż ta kie oso by ma ją wła ści wą po -
sta wę ser ca do wzro stu w ła sce. 

Apo stoł Pa weł wy da je się su ge ro wać, że ta cy
bę dą mieć „za wsze wszel ki do sta tek”, jak rów nież
bę dą mo gli „ob fi to wać ku wszel kie mu uczyn ko wi
do bre mu”. Do sta tek nie mu si ozna czać luk su su
i wszel kich wy gód, lecz „wszel ki do sta tek” jest
osią ga ny za wsze tam, gdzie jest „po boż ność
z prze sta wa niem na tym, co się ma”. Na do wód te -
go, że Apo stoł nie na ucza żad nej no wej teo rii od -
no szą cej się do Bo skiej tro ski o tych, któ rzy sta ra -
ją się roz sie wać in nym część z otrzy ma nych przez
sie bie bło go sła wieństw, do cze snych czy też du -
cho wych, Apo stoł cy tu je Psalm 112:9. 

W 2 Kor. 9:11 (KJV) świę ty Pa weł mó wi
o „wzbo ga ce niu w każ dej rze czy”. Nie ma my ro -
zu mieć Apo sto ła, że to ozna cza fi nan so we wzbo -
ga ce nie wszyst kich z lu du Pań skie go. On sam jest
przy kła dem te go, że za zwy czaj lud Pań ski nie sta -
je się bo ga ty. Pa weł mó wi o wzbo ga ce niu ser ca.
W in nym miej scu on mó wi o so bie i swych współ -
pra cow ni kach w dzie le Ewan ge lii, „ja ko ubo dzy,
jed nak wie lu wzbo ga ca ją cy; ja ko nic nie ma ją cy,
jed nak wszyst ko po sia da ją cy” (2 Kor. 6:10). Ci

wier ni słu dzy Bo ga wie lu uczy ni li bo ga ty mi w na -
dzie ję, w wia rę, w mi łość i we wszyst kie to wa rzy -
szą ce ła ski, któ re z tych cech wy pły wa ją – oni
udzie li li im naj więk szych bo gactw. 

JE ZUS NA SZYM PRZY KŁA DEM

Nasz Pan Je zus Chry stus jest naj wyż szym przy -
kła dem sa mo za par cia na rzecz in nych. On był bo -
ga ty, po sia da jąc du cho wą na tu rę z ca łą jej chwa -
łą i za szczy ta mi. Jed nak dla na szej ko rzy ści stał
się ubo gi, przyj mu jąc ludz ką na tu rę (Ja na 1:14;
2 Kor. 8:9), by móc od ku pić ludz ką ro dzi nę. W tym
ce lu On od dał Swo je ży cie na Kal wa rii, aby przez
Je go ofia rę Ko ściół mógł stać się bo ga ty – zdo być
Bo skie uzna nie oraz bo gac twa Bo skiej ła ski
w Chry stu sie, włą cza jąc nie biań skie za szczy ty,
w zmar twych wsta niu z Tym, któ ry te raz jest na -
szym wy wyż szo nym Pa nem po pra wi cy Bo skie go
ma je sta tu. Lecz w ce lu otrzy ma nia tych za szczy -
tów z Nim, ci spło dze ni do no wej na tu ry, mu sie li
uczyć się, by być Je mu po dob ni, by otrzy mać Je go
Du cha oraz dzie lić z in ny mi to, co Pan dla nich
prze wi dział czy to pod wzglę dem do cze snych, czy
du cho wych łask – kar miąc in nych i po ma ga jąc im
(szcze gól nie Do mow ni kom Wia ry) do cze śnie czy
też du cho wo, w za leż no ści od te go, co oko licz no -
ści na ka zu ją chęt ne mu ser cu. 

„Dzię ki niech bę dą Bo gu za Je go nie wy sło wio -
ny dar”! Jak że szczo drym da rem jest nasz Zba wi -
ciel, nasz Od ku pi ciel (Ja na 3:16) oraz dzie ło zba -
wie nia przez Nie go do ko na ne! W związ ku z tym
nie jest moż li we opo wie dze nie o wszyst kich bo -
gac twach Bo skiej ła ski wo bec nas – nie zli czo nych
bło go sła wień stwach i mi ło sier dziu, któ re sta ły się
na szym udzia łem przez na sze go Pa na. On przed -
sta wia nam ca łą peł nię wszyst kich Bo skich za bez -
pie czeń dla na sze go wiecz ne go do bra. Jak mó wi
Apo stoł: „W Nim miesz ka wszyst ka zu peł ność Bó -
stwa cie le śnie” (Kol. 2:9). Jak do tąd, tyl ko Ko ściół
mo że obec nie skła dać po dzię ko wa nia Bo gu za Je -
go nie wy sło wio ny dar. Lecz w przy szło ści ca ła
ludz kość bę dzie w sta nie uznać ten dar i zło żyć
dzię ki za nie go. Kie dy przy koń cu Me sjań skie go
Pa no wa nia w ce lu przy wró ce nia ludz ko ści
do pier wot nej do sko na ło ści, wszy scy grzesz ni cy
zo sta ną uni ce stwie ni, wów czas każ de ko la no
ugnie się i każ dy ję zyk wy zna Bo gu chwa łę. Wte -
dy każ de stwo rze nie w nie bie, na zie mi i w mo rzu
bę dzie wo łać: „Te mu, któ ry sie dzi na tro nie i Ba -
ran ko wi, bło go sła wień stwo i cześć, i chwa ła, i moc
na wie ki wie ków” za nie wy po wie dzia ny dar Bo -
skiej mi ło ści.

Ja ka ra dość jest na szym udzia łem, któ rzy już te -
raz je ste śmy oświe ce ni i mo że my wy chwa lać na -
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6  —  SZTANDAR BIBLIJNY

C H A R L E S  H . S P U R G E O N

M Ą Ż  B O Ż Y

WIE LU CHRZE ŚCI JAN wy so ko ce ni Char le sa
Spur ge ona, ja ko chrze ści ja ni na i wiel kie go mę -

ża Bo że go. Na si czy tel ni cy mo gą być za in te re so wa -
ni pew ny mi frag men ta mi z je go ży cia, szcze gól nie
je go prze ży ciem zwią za nym z po zna niem Je zu sa
Chry stu sa, ja ko swe go Zba wi cie la. 

Char les uro dził się 19 czerw ca 1834 ro ku w chrze -
ści jań skim do mu, w Ke lve don, Es sex, w An glii. Je go
oj ciec i dzia dek by li pa sto ra mi Nie za leż ne go Wy -
zna nia, lecz Char les nie był za do wo lo ny z ich po glą -
dów. On wy kształ cił się w Col che ster i Ma id sto ne.
W 1849 ro ku otrzy mał po sa dę woź ne go w szko le
w New mar ket; kie dy udał się do do mu na fe rie
z oka zji Świąt na ro dze nia Pań skie go, po sta no wił
od wie dzić każ dą re li gij ną gru pę w oko li cy by zna -
leźć, je śli to moż li we, dro gę zba wie nia.

Do cie kli wy chło pak, li czą cy nie wie le po nad 15
lat, od wie dził wie le ko ścio łów, lecz nie mógł zna leźć
te go, cze go szu kał. Pa sto rzy ob ja śnia li mu róż ne
dok try ny chrze ści jań skiej wia ry i gło si li na te mat
wzor ców chrze ści jań skie go ży cia, lecz tym, cze go
mło dy czło wiek po trze bo wał i cze go pra gnął, by ła

wie dza o tym, jak on, grzesz ny, mógł by otrzy mać
od pusz cze nie grze chów. 

Char les nie usta wał w swych po szu ki wa niach,
a Pan, zgod nie ze swo ją obiet ni cą (Mat. 5:6; 7:7-11),
nie za wiódł go, lecz do po mógł mu w spo sób, o ja kim
on nie my ślał. 6 stycz nia 1850 ro ku za pla no wał pójść
do ka pli cy po ło żo nej w pew nej od le gło ści od do -
mu je go ro dzi ców i wy ru szył w po dróż. Lecz na de -
szła śnież na na wał ni ca i po wstrzy ma ła go przed dal -
szą po dró żą. Skrę cił w bocz ną uli cę i wstą pił do ma -
łej ka pli cy Pierw szych Me to dy stów. Gdy tam
wszedł, nie był przy chyl nie na sta wio ny, po nie waż
wcze śniej sły szał o pew nych nie kon wen cjo nal nych
spo so bach od pra wia nia przez nich ob rzę dów re li gij -
nych, o tym jak krzy cze li na swych spo tka niach, itd.
Lecz tam zna lazł schro nie nie przed bu rzą śnież ną,
więc po sta no wił po słu chać, co mie li do po wie dze nia.
Cy tu je my je go opis te go, co na stą pi ło: „Pa stor nie
po ja wił się tam te go ran ka; przy pusz czam, że za sy -
pa ło go śnie giem. W koń cu bar dzo mi zer ny męż czy -
zna, szewc lub kra wiec, lub ktoś w tym ro dza ju,
wszedł na am bo nę by prze mó wić. Do brze jest, gdy

sze go mi łu ją ce go Nie biań skie go Oj ca! Niech ten
nie wy po wie dzia ny dar oraz wszyst kie in ne da ry,
któ rych On nam udzie lił, nie zo sta ną zmar no wa -
ne. Co dzien nie od da waj my Je mu sa mych sie bie
za Je go służ bę, chwa łę i cześć, i na peł niaj my się mi -
ło ścią i gor li wo ścią w nie sie niu bło go sła wieństw
in nym, po nie waż On tak ła ska wie po bło go sła wił
nas. „Dar mo wzię li ście, dar mo da waj cie” (Mat.
10:8). A w prze ja wia niu na szej szczo dro ści i w na -
szym bło go sła wie niu in nych, zwróć my uwa gę, by
na sze da wa nie nie by ło przed ludź mi, by być
przez nich wi dzia ny mi; bo w prze ciw nym ra zie
nie otrzy ma my na gro dy od na sze go Oj ca w nie bie
(Mat. 6:1). Czyń my do brze in nym, „Nie na oko
słu żąc, ja ko ci, któ rzy się lu dziom po do bać chcą,
ale ja ko słu dzy Chry stu so wi, czy niąc z du szy wo -
lę Bo żą” (Efez. 6:6). I nie bądź my znu że ni w czy -
nie niu do bra, po nie waż we wła ści wym cza sie żąć
bę dzie my, je śli nie osłab nie my.

Nie chaj nasz tekst rocz ne go go dła spro wa dzi
na nas bo ga te bło go sła wień stwo, gdy bę dzie my
za sta na wiać się nad ob fi tu ją cą ła ską, któ rej Bóg
nam udzie lił i na dal nam jej do star cza, aby śmy za -

wsze mo gli mieć wszel ki do sta tek po to, by ob fi to -
wać w każ dym do brym uczyn ku. Bóg z ob fi to ścią
do trzy ma Swej obiet ni cy dla nas. Nie za nie chaj my
roz wi ja nia ła ski szczo dro ści w na szych cha rak te -
rach i w świad cze niu na szej służ by dla Nie go, ob -
fi tu jąc w każ dym do brym czy nie. „W tym bę dzie
uwiel bio ny Oj ciec mój, kie dy ob fi ty owoc przy -
nie sie cie, a bę dzie cie mo imi ucznia mi” (Ja na 15:8). 

Ja ko hymn to wa rzy szą cy na sze mu wer se to wi
po le ca my pieśń nu mer 198 z Pie śni Brza sku Ty -
siąc le cia, „Ach chciał bym tak, jak Zbaw ca mój”,
któ rej pierw sze stro fy brzmią na stę pu ją co: 

Ach! chciał bym tak, jak Zbaw ca mój

Prze cier pieć ży cie me.

Wy trwa le zno sić trud i znój, 

Za słu żyć Bo gu się.

Choć nie do rów nam ni gdy Mu, 

Lecz w służ bie bę dę trwać; 

Do ostat nie go ży cia tchu

Chcę tyl ko Je go znać.

BS ‘09,2-5
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ka zno dzie je są wy szko le ni; lecz ten męż czy zna był
na praw dę tę py. On był zmu szo ny trzy mać się swe -
go tek stu, z pro ste go po wo du, że miał nie wie le wię -
cej do po wie dze nia. Te mat po cho dził z Iza ja sza
45:22: „Spójrz cie na mnie, aby ście zba wio ne by ły
wszyst kie krań ce zie mi”. Nie po tra fił na wet do brze
wy po wia dać słów, lecz nie w tym rzecz. Po my śla -
łem, że jest iskier ka na dziei dla mnie w tym tek ście. 

Mów ca roz po czął w ten spo sób: „Moi dro dzy, to
jest na praw dę bar dzo pro sty tekst. On mó wi,
‘Spójrz cie”. Pa trze nie nie ma nic wspól ne go z za da -
wa niem so bie ja kie goś tru du. On nie mó wi, że by ście
pod nie śli no gę czy pa lec, je dy nie ‘spójrz cie”. Tak,
czło wiek nie mu si cho dzić do szko ły, że by na uczyć
się pa trzeć. Mo że cie być naj więk szy mi głup ca mi,
a jed nak umie cie pa trzeć. Czło wiek nie mu -
si mieć ty siąc lat, że by był w sta nie pa -
trzeć. Każ dy umie pa trzeć, na wet
dziec ko. Lecz wer set mó wi,
‘Spójrz cie na mnie’„. 

„Och!”, po wie dział w wiel -
kim Es sex, „wie lu z was spo -
glą da na sie bie, lecz nie ma
z te go żad nej ko rzy ści. Ni -
gdy nie znaj dzie cie żad ne -
go po cie sze nia w so bie.
Spójrz cie na Bo ga Oj ca
przez Je zu sa Chry stu sa. Bóg
mó wi: ‘Spójrz cie na mnie’.
Nie któ rzy z was po wie dzą:
‘Mu si my cze kać na dzie ło
Du cha w nas’. Lecz nie w tym
rzecz. Spójrz cie na Bo ga przez
Chry stu sa, wa sze go Zbaw cę.
Tekst mó wi: ‘Spójrz cie na mnie’„. 

Wów czas ten do bry czło wiek
kon ty nu ował w na stę pu ją cy spo sób:
„Spójrz cie na mnie; ja po ci łem się wiel ki mi
kro pla mi krwi. Pa trz cie na mnie; ja za wi słem
na krzy żu. Spójrz cie na mnie, ja wstą pi łem do nie ba.
Pa trz cie na mnie, ja za sia dam po pra wi cy Oj ca. O,
bied ny grzesz ni ku, spójrz na mnie! Spójrz na mnie!’”

Kie dy zbli żał się do koń ca prze mó wie nia, a prze cią -
gnął mo wę o oko ło 10 mi nut, był u kre su wy trzy ma -
ło ści. Wte dy spoj rzał na mnie z ga le rii i przy pusz -
czam, że ra zem z nie licz ny mi obec ny mi wie dział, że
je stem ob cy. Wów czas wpa tru jąc się we mnie, jak
gdy by znał ca łe mo je ser ce, po wie dział: „Mło dy czło -
wie ku, wy glą dasz bar dzo mar nie”. Tak wy glą da łem,
lecz nie przy wy kłem do te go, by ktoś z am bo ny wy -
po wia dał uwa gi na te mat mo je go oso bi ste go wy glą du.
Jed nak to był do bry strzał. Ude rzył we wła ści wy ton.

On kon ty nu ował: „I za wsze bę dziesz ta ki mar ny
– mar ny w ży ciu i mar ny w śmier ci – je śli nie bę -
dziesz po słusz ny me mu tek sto wi; lecz je śli bę dziesz

po słusz ny te raz, w tym mo men cie, bę dziesz zba -
wio ny”. Po tem pod no sząc rę ce w gó rę krzy czał, jak
czy nią to Pierw si Me to dy ści: „Mło dy czło wie ku,
patrz na Je zu sa Chry stu sa. Patrz! Patrz! Patrz! Nie
masz nic do zro bie nia, tyl ko patrz i żyj”. 

Wte dy do strze głem dro gę zba wie nia. Nie wiem,
co jesz cze po wie dział – nie zwra ca łem na to wiel kiej
uwa gi – za wład nę ła mną ta jed na myśl. Po dob nie jak
wte dy, gdy zo stał wy wie szo ny mie dzia ny wąż, lu -
dzie je dy nie na nie go pa trzy li i by li uzdro wie ni, tak
by ło i ze mną. Ja mo głem cze kać na zro bie nie pięć -
dzie się ciu rze czy, lecz kie dy sły sza łem to sło wo
„Spójrz!” jak że cza ru ją ce ono mi się wy da wa ło! Och,
pa trzy łem nie mal że do utra ty wzro ku. Od ra zu
chmu ry roz cho dzi ły się, ciem no ści pierz chły i w tym

mo men cie wi dzia łem słoń ce; wte dy mo głem
się wznieść i śpie wać ra zem z naj więk -

szy mi en tu zja sta mi z nich o dro go -
cen nej krwi Chry stu sa i tej pro stej

wie rze, któ ra spo glą da tyl ko
na Nie go.

Ni gdy nie za po mnę te go
szczę śli we go dnia, w któ rym
od na la złem Zba wi cie la i na -
uczy łem się trzy mać Je go
dro gich stóp. Ja, ma ło zna -
ne, nie świa do me dziec ko,
o któ rym nikt nie sły szał,
usły sza łem Sło wo Bo że i ten
cen ny wer set za pro wa dził
mnie do krzy ża Chry stu sa.

Mo gę stwier dzić, że mo ja ra -
dość te go dnia by ła wprost nie

do opi sa nia. Mo głem ska kać,
mo głem tań czyć; nie by ło wy ra -

że nia, choć by fa na tycz ne go, któ re
nie pa so wa ło by do opi sa nia ra do ści

me go du cha w tej go dzi nie. 

Od tam tej chwi li upły nę ło wie le dni chrze -
ści jań skich do świad czeń, lecz ni gdy nie by ło wy da -
rze nia o tak wiel kiej eu fo rii, któ re pro mie nio wa ło by
ta ką roz ko szą, jak to, któ re mia łem pierw sze go dnia.
My śla łem, że wy sko czę z sie dze nia, na któ rym sie -
dzia łem i bę dę wo łał ra zem z naj bar dziej ży wio ło -
wy mi z obec nych tam bra ci me to dy stów: „Mam od -
pusz cze nie! Mam od puszcz ce nie! Cóż za ogrom ła -
ski! Grzesz nik zba wio ny przez krew”.

Po czu łem, że mo ja du sza jest wy zwo lo na, że je -
stem dzie dzi cem nie ba, ma ją cym od pusz cze nie,
przy ję tym w Je zu sie Chry stu sie, wy cią gnię tym
z grzą skiej gli ny i z okrop nej prze pa ści, że mo je sto -
py sta nę ły na ska le, a mo je kro ki są ugrun to wa ne;
po czu łem, że mo gę tań czyć przez ca łą dro gę do do -
mu. Zro zu mia łem to, co John Bu ny an miał na my śli,
gdy oświad czył, że chciał opo wia dać wro nom na ro -
li wszyst ko o swym na wró ce niu. 



SPUR GE ON PO ŚWIĘ CA SWE ŻY CIE BO GU 

Po zna le zie niu po ko ju z Bo giem przez wia rę
w Je zu sa Chry stu sa ja ko swe go Zba wi cie la (Rzym.
5:1; 8:1), Spur ge on zwró cił uwa gę na za pro sze nie
z Rzy mian 12:1 i od dał swo je ży cie Bo gu, gor li wie
an ga żu jąc się w re li gij nej dzia łal no ści w Cam brid ge
oraz w oko li cy. Stu dio wa nie Pi sma Świę te go po bu -
dzi ło go do chrztu przez za nu rze nie w wo dzie.

Wkrót ce w swej oko li cy stał się zna ny, ja ko „chło -
piec ka zno dzie ja”. W wie ku 18 lat zo stał pa sto rem
bap ty stycz nej kon gre ga cji w Wa ter be ach. Bę dąc
zna ny ze swej elo kwen cji, w 1854 ro ku zo stał po wo -
ła ny do ob ję cia sta no wi ska pa sto ra bap ty stycz nej
ka pli cy w So uth wark. Lecz wkrót ce ka pli ca oka za ła
się zbyt ma ła dla je go słu cha czy i zgro ma dze nie
szczę śli wie prze nio sło się do Exe ter Hall i Sur rey
Mu sic Hall, a w koń cu do wy bu do wa ne go w 1861
ro ku, wiel kie go Me tro po li tan Ta ber nac le, któ re mo -
gło po mie ścić 6 000 osób. Tu taj na uczał i pra co wał
przez resz tę swe go ży cia, a je go ka za nia przy cią ga -
ły słu cha czy ze wszyst kich stron świa ta.

Oprócz swej zwy kłej służ by i pu bli ko wa nia
od 1855 ro ku swych co ty go dnio wych ka zań, Spur ge -
on za ło żył uczel nię dla pa sto rów (w któ rej kształ cił
du chow nych z 36 lon dyń skich ka plic), sie ro ci niec
Stoc kwell, przy tuł ki dla ubo gich, szko ły, itp. Żar li -
wość, pro sto ta, bez po śred niość, ży wio ło wość i czę -
sto ory gi nal ne po czu cie hu mo ru by łą głów ną cha -
rak te ry sty ką je go ka zań. Mą drość, zdro wy roz są -
dek, prak tycz ność, szcze rość, takt i współ czu ją ce
zro zu mie nie, z nie na wi ścią dla oszu stwa i błę du, ce -
cho wa ły je go cha rak ter, ja ko chrze ści ja ni na. 

Spur ge on był płod nym pi sa rzem. Do naj bar dziej
zna nych je go ksią żek na le żą: Świę ty i je go Zbaw ca
(1867); Mo wa Joh na Plo ugh ma na (1868); Pió ra
do strzał (1870); Skar biec Da wi da – ko men ta rze
do Psal mów obej mu ją ce sie dem to mów (1865-80);
Ty py i Sym bo le (1875); Me tro po li tan Ta ber nac le i Je -
go Dzie ło (1876); Ka za nia Rol ni cze (1882); Te raź niej -
sza Praw da (1883); Od gło sy Bu rzy (1886); Kom na ty
So li (1889); na pi sał rów nież swo ją bio gra fię, przy go -
to wa ną przez żo nę (1900). Je go mie sięcz nik no sił ty -
tuł Miecz i Kiel nia. Char les Spur ge on umarł 21 stycz -
nia 1892, w wie ku oko ło 58 lat, lecz je go ży cie by ło
bar dzo owoc ne w służ bie dla Pa na i Ewan ge lii.

SPUR GE ON WY SZEDŁ Z BA BI LO NU 

Spur ge on był czło wie kiem o sil nych prze ko na -
niach i stał wier nie przy Praw dzie, tak jak ją ro zu -
miał. W re zul ta cie te go, gdy w póź niej szych la tach
ży cia wi dział jak Unia Bap ty stów ak cep tu je błę dy
i w swym upa dłym sta nie od cho dzi od licz nych
Prawd Sło wa Bo że go, po wo du jąc wiel kie za mie sza -
nie, wów czas usły szał Pań skie we zwa nie (Obj. 18:4):
„Wyjdź z nie go, lu du mój”. Był po słusz ny i w 1887
ro ku opu ścił Ba bi lon. 

FRAG MEN TY Z PISM SPUR GE ONA

„Daw no te mu prze sta łem li czyć obec nych.
W tym złym świe cie Praw da jest zwy kle dla
mniej szo ści. Wia rę w Pa na Je zu sa mam dla sie bie,
wia rę ża rzą cą się we mnie ni czym go rą ce że la zo.
Dzię ku ję Bo gu, że to w co wie rzę, wie rzę na praw -
dę, na wet je śli wie rzę sam. Jest wiel ka prze paść
dzie lą ca lu dzi, któ rzy wie rzą w Bi blię oraz tych,
któ rzy są przy go to wy wa ni, aby awan so wać dzię -
ki Pi smu Świę te mu. Dom jest okra da ny, ścia ny
są pod ko py wa ne, lecz do brzy lu dzie, któ rzy są
w łóż kach [wy zna nio wych ło żach – Izaj. 28:20;
patrz Wal ka Ar ma ged do nu, s.608 – re dak tor],
zbyt lu bią cie pło i za bar dzo bo ją się, że ktoś roz -
bi je im gło wę, by wyjść i wal czyć z wła my wa cza -
mi. … Na tchnie nie i spe ku la cja nie mo gą dłu go
współ ist nieć w po ko ju. Tu nie mo że być kom pro -
mi su. Nie mo że my wie rzyć w na tchnie nie Pi sma
Świę te go i jed no cze śnie je od rzu cać; nie mo że my
wie rzyć w po jed na nie i je mu za prze czać; nie mo -
że my trzy mać się dok try ny o upad ku, a jed no cze -
śnie mó wić o ewo lu cji du cho we go ży cia z ludz -
kiej na tu ry; nie mo że my uzna wać ka ra nia nie po -
ku tu ją cych, a jed nak po bła żać ‘wyż szym na dzie -
jom’. Mu si my wy brać jed ną lub dru gą dro gę. De -
cy zja jest kwe stią cza su“. 

„Wie rzą cy w po jed na nie w Chry stu sie są obec nie
w peł nej jed no ści z ty mi, któ rzy je lek ce wa żą; wie -
rzą cy w Pi smo Świę te są w kon fe de ra cji z ty mi, któ -
rzy za prze cza ją peł ne mu na tchnie niu; ci, któ rzy
trwa ją przy ewan ge licz nej dok try nie, są w otwar tym
so ju szu z ludź mi, któ rzy upa dek na zy wa ją baj ką …
któ rzy twier dzą, że uspra wie dli wie nie przez wia rę
jest nie mo ral ne. … Tak, ma my przed so bą ża ło sny
spek takl or to dok syj nych wy zna nio wych chrze ści -
jan, pu blicz nie przy zna ją cych się do unii z ty mi, któ -
rzy od rzu ca ją wia rę, le d wie ukry wa jąc lek ce wa że nie
dla tych, któ rzy nie są win ni ta kiej ra żą cej nie wier -
no ści wo bec Chry stu sa. Mó wiąc pro sto, nie je ste -
śmy w sta nie na zwać ich Chrze ści jań ski mi Unia mi,
lecz Spi ska mi Zła.... Ma my peł ne prze ko na nie, że
tam, gdzie nie mo że być praw dzi wej du cho wej spo -
łecz no ści, tam nie po win no być po zor nej spo łecz no -
ści. Spo łecz ność z uzna nym i za sad ni czym błę dem
jest uczest ni cze niem w grze chu”. 

„Mam wiel ki żal, że jak do tąd wie lu z na szych
naj bar dziej sza cow nych przy ja ciół w Unii Bap ty -
stów, z wiel ką de ter mi na cją za my ka oczy na po -
waż ne roz bież no ści wo bec praw dy. Nie wąt pię, że
ich mo tyw jest w pew nej mie rze chwa leb ny, po nie -
waż oni pra gną za cho wać po kój i ma ją na dzie ję, że
błę dy, z któ ry mi oni by li zmu sze ni się ze tknąć, zo sta -
ną usu nię te, gdy ich przy ja cie le doj rze ją i bę dą za -
awan so wa ni w wie dzy. Lecz ufam, że na wet oni od -
kry ją przy naj mniej, że no we po glą dy nie są sta rą
praw dą w lep szym odzie niu, lecz po twor ny mi błę -
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da mi, z któ ry mi nie mo że my mieć żad nej spo łecz no -
ści. Uwa żam w peł ni roz wi nię ty ‘współ cze sny po -
gląd’ za zu peł nie no wą sek tę, któ ra nie ma więk -
sze go związ ku z chrze ści jań stwem, niż wie czor -
na mgła z wiecz ny mi wzgó rza mi”.

„Za uważ my, że przed sta wia my na sze go Pa na Je -
zu sa Chry stu sa, ja ko nie omyl ne go Na uczy cie la, na -
ucza ją ce go przez na tchnio ne Sło wo. Nie ro zu miem
ta kiej lo jal no ści wo bec Chry stu sa, któ ra jest po łą -
czo na z obo jęt no ścią na Je go Sło wa. Jak mo że my
czcić Je go oso bę, je śli Je go wła sne sło wa oraz sło wa
Je go Apo sto łów są lek ce wa żo ne? Je śli nie przyj mu -
je my słów Chry stu sa, nie mo że my przy jąć Chry stu -
sa, po nie waż Jan mó wi (1 Ja na 4:6): ‘Kto zna Bo ga,
słu cha nas; kto nie jest z Bo ga, nie słu cha nas. Przez
to po zna je my du cha praw dy i du cha błę du’”.

„Za nie dba nie w de cy du ją cym mo men cie mo że
ze psuć re zul tat ca łe go ży cia. Czło wiek, któ ry po sia -
da szcze gól ne świa tło, ośmie la się kro czyć dro gą na -
sze go Pa na i jest na masz czo ny do pro wa dze nia tą
dro gą in nych. On zy sku je mi łość i uzna nie wśród
po boż nych, a to sprzy ja je go awan so wi wśród lu dzi.
Co wte dy? Wte dy przy cho dzi po ku sa, by trosz czyć
się o po zy cję, któ rą osią gnął i nie czy nić nic, co za -
gro zi ło by jej. Ta ki czło wiek, do nie daw na wier ny
mąż Bo ży, wcho dzi w kom pro mis z ludź mi świa to -
wy mi i uci sza swe wła sne su mie nie, wy naj du jąc teo -
rię, któ ra uspra wie dli wia ta kie kom pro mi sy, a na wet
je po chwa la. Wów czas przyj mu je po chwa ły od roz -
trop nych, a praw dę mó wiąc, prze cho dzi na stro nę
wro ga. Ca ła dzia łal ność je go wcze śniej sze go ży cia
te raz ob ra ca się na złą stro nę. … Trwaj my moc no,
aby ta ki re zul tat nie był na szym udzia łem“. 

„Ach, moi dro dzy bra cia! Wie lu zo sta ło zwie dzio -
nych przez ten spo sób ro zu mo wa nia. Oni po zo sta -
ją tam, gdzie ich su mie nie mó wi, że nie po win ni
być, dla te go mó wią, że są tam bar dziej uży tecz ni, niż
wów czas gdy by wy szli ‘po za obóz’. Jest to czy nie nie
zła, z któ re go mo że wy nik nąć do bro, co ni gdy nie
po win no być to le ro wa ne przez oświe co ne su mie -
nie. Je śli grzesz ny czyn zwięk szył by dzie się cio krot -
nie mo ją uży tecz ność, to nie mam żad ne go pra wa
do po peł nie nia go; a je śli wy da je się, że akt spra wie -
dli wo ści mo że zni we czyć ca łą mo ją oczy wi stą uży -
tecz ność, to ja jed nak go do ko nam. Do was i do mnie
na le ży czy nie nie te go, co słusz ne, choć by nie bio sa
mia ły upaść oraz po stę po wa nie we dług za le ceń
Chry stu sa nie za leż nie od kon se kwen cji. Czy po wie -
cie, że ‘to jest twar dy po karm’? Za tem bądź cie sil ni
i karm cie się nim“. 

„Ten ar gu ment sły sza łem set ki ra zy, kie dy lu dzie
by li za chę ca ni do wy co fa nia się z błęd nych sta no -
wisk i czy nie nia do bra. Lecz czy my ma my coś zro -
bić, że by za cho wać swój wpływ i sta no wi sko kosz -
tem praw dy? Ni gdy nie na le ży po peł niać zła, na wet
ma łe go, w ce lu osią gnię cia moż li wie naj więk sze go

do bra. … Wa szą po win no ścią jest czy nić do bro –
kon se kwen cje na le żą do Bo ga“. 

„Chrze ści ja nie po łą cze ni w spo łecz no ści z du -
chow ny mi, któ rzy nie gło szą Ewan ge lii o Chry stu -
sie, ścią ga ją na sie bie mo ral ną wi nę. So jusz, któ ry
mo że trwać bez wzglę du na to, czy człon ko wie tych
ko ścio łów wy zna ją wspól ne wie rze nia, czy też nie,
nie speł nia żąd nej bi blij nej funk cji. Za cho wa nie de -
no mi na cyj nej spo łecz no ści, kie dy nie jest moż li we
zdy scy pli no wa nie od stęp ców, nie mo że być uspra -
wie dli wio ne na grun cie za cho wa nia chrze ści jań skiej
jed no ści. To błąd ni we czy jed ność ko ścio łów, a po -
zo sta wa nie w de no mi na cyj nym so ju szu, któ ry ak -
cep tu je błąd, jest pod trzy my wa niem od stęp stwa”.

„Na dej dzie dzień, kie dy wszy scy, któ rzy uwa ża -
ją, że mo gą na pra wić dom, któ ry nie ma fun da men -
tów zo ba czą, że mą drość rów nież ich opusz cza. Z te -
go wszyst kie go, co do tych czas za uwa ży li śmy, wyj -
ście ze sto wa rzy sze nia z wąt pli wy mi dok try na mi
jest je dy nym moż li wym roz wią za niem trud no ści,
któ re, cho ciaż mo że być od rzu co ne, nie po win no
być ba ga te li zo wa ne przez tych, któ rzy są świa do mi
je go bez na dziej nej rze czy wi sto ści”. 

„Odłą cze nie od ta kich, któ rzy to le ru ją fun da -
men tal ne błę dy lub po wstrzy mu ją ‘Chleb ży wo ta’
przed gi ną cy mi du sza mi, nie jest roz ła mem, lecz je -
dy nie tym, cze go praw da i su mie nie oraz Bóg wy -
ma ga od tych wszyst kich, któ rzy oka żą się wier ni”. 

„Ma my sil ne prze ko na nie, że spra wy w wie lu
ko ścio łach przed sta wia ją się du żo go rzej niż się wy -
da je i szyb ko zmie rza ją do kry zy su. Prze czy taj cie te
ga ze ty, któ re re pre zen tu ją Sze ro ką Szko łę Sprze ci wu
i za py taj cie sa mych sie bie, jak da le ko oni jesz cze
mo gą odejść? Ja kiej dok try ny nie od rzu ci li? Ja ka na -
stęp na praw da jest przed mio tem ich lek ce wa że nia?
Zo sta ła za po cząt ko wa na no wa re li gia, któ ra nie ma
wię cej wspól ne go z chrze ści jań stwem niż dzień
z no cą i ta re li gia po zba wio na mo ral nej uczci wo ści
jest po da wa na ja ko sta ra wia ra, z nie wiel ki mi po -
praw ka mi”. 

„Po jed na nie jest od rzu ca ne, na tchnie nie jest wy -
śmie wa ne, … ka ra za grzech jest uwa ża na za fik cję,
na to miast zmar twych wsta nie za mit, a jed nak ci
wro go wie na szej wia ry ocze ku ją, że bę dzie my na zy -
wać ich brać mi i za cho wy wać z ni mi jed ność”. 

Jed na rzecz jest dla nas oczy wi sta, nie mo że my
ocze ki wać, że spo tka my się w ja kiejś Unii, któ ra
obej mie tych, któ rych na uki w głów nych punk tach
są do kład nym prze ci wień stwem te go, co dla nas jest
dro gie. Nie za leż nie, ja ki bę dzie te go koszt, na sze
odłą cze nie się od tych, któ rzy odłą cza ją się od Praw -
dy Bo żej, jest nie tyl ko na szym pra wem, lecz na -
szym obo wiąz kiem“.

„Gdy tyl ko do strze głem lub uwa ża łem, że do -
strze głem, iż błąd zo stał sta now czo do wie dzio ny,
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nie za sta na wia łem się, lecz opu ści łem tę or ga ni za cję
od ra zu. Od tam te go cza su mo ją ra dą jest: ‘Wyjdź cie
z po środ ku ich’ (2 Kor. 6:17). ‘Od czu łem, że ża den
pro test nie mo że się rów nać z tym od dzie le niem’”. 

DE NO MI NA CJE SĄ NIE PO TRZEB NE 

Opusz cza jąc sek cję Ba bi lo nu, do któ rej na le żał,
stwier dził wy raź nie: „Od ra zu i zde cy do wa nie wy -
co fu je my się z Unii Bap ty stów”. Na do mnie ma ne
py ta nie, czy bę dzie usi ło wał sta nąć na cze le no wej
de no mi na cji, od po wia dał: ‘Nie’; i oświad czał, że
wśród nie za leż nych zgro ma dzeń de no mi na cje są
nie po trzeb ne. Szcze rze się z tym zga dza my. Lu dzie
nie do stę pu ją zba wie nia przez przy na leż ność do de -
no mi na cji, lecz ja ko jed nost ki. De no mi na cje ra zem
ze swy mi cre do odzie dzi czo ny mi po ciem nych wie -
kach, pod wie lo ma wzglę da mi sprze ci wia ją się
praw dzi wym na ukom Bo skie go Sło wa i po wo du ją
roz ła my wśród chrze ści jań skich bra ci. Praw dzi wi
na śla dow cy Chry stu sa po win ni być za do wo le ni ze
spo łecz no ści ze wszyst ki mi in ny mi praw dzi wy mi
na śla dow ca mi Chry stu sa, nie za leż nie i bez ich de no -
mi na cyj nych gra nic.

Sta raj my się wszy scy „za cho wać jed ność du cha
w wię zach po ko ju … Aby śmy wszy scy we szli w jed -

ność wia ry i zna jo mo ści Sy na Bo że go, do peł nej mia -
ry czło wie ka, do w peł ni roz wi nię te go sta no wi ska
w Chry stu sie; aby śmy już nie by li dzieć mi, mio ta ny -
mi i uno szo ny mi przez każ dy wiatr dok try ny zwo -
dzą cej przez oszu stwo ludz kie i przez pod stęp, lecz
opo wia da jąc praw dę w mi ło ści, aby śmy wzra sta li
we wszyst kim w Nie go, któ ry jest Gło wą, to jest
w Chry stu sa” (Efez. 4:3,13-15, KJV).

Po wyj ściu z Ba bi lo nu Spur ge on cier piał wie le
prze śla do wań, lecz moc no trwał w praw dzie i spra -
wie dli wo ści i ni gdy nie wró cił do Unii Bap ty stów.
Po dob ne do świad cze nia bę dą na szym udzia łem, je -
śli bę dzie my po stę po wać za gło sem Do bre go Pa ste -
rza (Ja na 10:4,5); po nie waż „wszy scy, któ rzy chcą
po boż nie żyć w Chry stu sie Je zu sie, prze śla do wa ni
bę dą” (2 Tym. 3:12). „Ra duj cie się i we sel cie się; al bo -
wiem za pła ta wa sza ob fi ta jest w nie bie”. „Ra duj cie
się z te go, że ście uczest ni ka mi ucier pie nia Chry stu -
so we go, aby ście się i w ob ja wie nie chwa ły Je go z ra -
do ścią we se li li. … gdyż on Duch chwa ły, a Duch
Bo ży od po czy wa na was … któ ry wzglę dem was
by wa uwiel bio ny”. 

BS ‘09, 6-9

WOJ NY, od cza su I Woj ny Świa to wej, tak osła -
bi ły na ro dy, że usi ło wa no wpro wa dzić w ży -

cie idee so cja li zmu. To spo tka ło się z opo zy cją nie -
któ rych rzą dów i wszyst kich klas za in te re so wa -
nych za cho wa niem obec ne go po rząd ku rze czy,
„świa ta, któ ry te raz jest”. Obec ne spo łe czeń stwo
jest pod trzy my wa ne przez bo ga tych, przez fi nan -
si stów, po li ty ków, li de rów prze my słu oraz wład -
ców. Oni bę dą od wo ły wać się o po par cie do przy -
wód ców re li gij nych świa ta. Po tem mo że na stą pić
po wszech ny sprze ciw; po jed nej stro nie ci, któ -
rzy od no szą ko rzy ści z obec nych ukła dów i in sty -
tu cji i któ rzy są prze ciw ni wszel kim zmia nom.
Prze ciw ko nim, po dru giej stro nie zgro ma dzi się
ogół świa to wej po pu la cji wal czą cej o po pra wę wa -
run ków ży cia, gdyż w Bo skim Pla nie nad szedł
czas na zmia nę. Czy lud Pań ski ma za jąć ja kąś
stro nę w tym bo ju? Nie! Za wsze sta raj my się za -
cho wać w umy śle, że ma my być czy nią cy mi po kój
oraz orę dow ni ka mi po ko ju i po ma gać in nym, by
do strze ga li rze czy w spo sób pra wy i pro sty. Ta ki
spo sób po stę po wa nia zmie rza do usu nię cia anar -
chii i wal ki, lecz prze po wia da na w pro roc twach

anar chia na dej dzie, po mi mo wszel kich wy sił ków
jej unik nię cia (Dan. 12:1). Nie mniej jed nak Pan
wska zu je nam przez Swo je Sło wo, że po mi mo
opo zy cji, zwy cię stwo bę dzie po stro nie Bo skie go
No we go Po rząd ku w spo łe czeń stwie. Anar chia
jest naj gor szą rze czą, jest zu peł nym bra kiem ja kiej -
kol wiek for my rzą du.

Ta wal ka bę dzie spo so bem, w któ ry Bóg przy -
śpie szy tę prze mia nę, co jest re pre zen to wa ne
przez Je go usta no wie nie ziem skiej czę ści Kró le -
stwa pod czas pa no wa nia ziem skich wład ców, i co
bę dzie ozna cza ło ko niec tych ziem skich rzą dów
(Dan. 2:44). Po tej wal ce na stą pi in au gu ra cja „no -
wych nie bios i no wej zie mi” (Obj. 21:1). No wy mi
nie bio sa mi bę dą no we du cho we pa nu ją ce wła dze,
Ko ściół w nie biań skiej chwa le, wy nie sio ny na tron
ra zem z na szym Pa nem. No wą zie mią bę dzie
ziem ski po rzą dek w rę kach God nych, któ rych Pan
uczy ni „ksią żę ta mi po wszyst kiej zie mi” do prze -
pro wa dze nia ty siąc let nie go dzie ła re sty tu cji, kie dy
Kró le stwo Chry stu sa bę dzie w peł ni usta no wio ne
(Ps. 45:17; Dz.Ap. 3:19-21).

BS ‘09, 9.
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OSTAT NIA część Księ gi Iza ja sza (roz dzia ły 40-
66) sta no wi je den z naj pięk niej szych i naj bar -

dziej wznio słych ze sta wów pro roctw Pi sma Świę -
te go. Ten ze staw roz po czy na się szcze gól nym po -
słan nic twem po cie sze nia dla Izra ela i gło sem „wo -
ła ją ce go na pusz czy: Go tuj cie dro gę PAŃ SKĄ, pro -
stą czyń cie na pu sty ni ścież kę Bo ga na sze go” (Izaj.
40:3). On koń czy się opi sem „no wych nie bios i no -
wej zie mi” (65:17; 66:15,16,22-24), w któ rych miesz -
ka spra wie dli wość oraz znisz cze niem nie go dzi -
wych we wtó rej śmier ci (sym bo li zo wa nej przez ro -
ba ka i ogień znisz cze nia), znisz cze niem, któ rym
bę dzie kom plet na, nie unik nio na i wiecz na za gła da
– „al bo wiem ro bak ich nie zdech nie, a ogień ich
nie zga śnie”. 

Ten ze staw 27 roz dzia łów mo że być lo gicz nie
po dzie lo ny na trzy rów ne czę ści, każ da po 9 roz -
dzia łów. Pierw sza część (rozdz. 40-48) trak tu je
głów nie o uwol nie niu Izra ela z Ba bi lo nu, a o Cy ru -
sie mó wi się tu taj ja ko o Bo skim „pa ste rzu”, Je go
„na masz czo nym” – Je go Me sja szu (w hebr. ma -
shiach zna czy „na masz czo ny”), przez któ re go Izra -
el zo sta nie od re stau ro wa ny.

In ni wład cy, np. Saul (1 Sam. 12:3; 24:6,10;
26:9,11,16), Da wid (Ps. 89:21; 18:51) i Sa lo mon (1 Król.
1:33-39), po mi mo ich grze chów i nie do sko na ło ści,
są tak że okre śla ni ja ko Bo ski Me sjasz, Je go na masz -
czo ny, i każ dy z nich pod pew nym wzglę dem jest
ty pem na Wiel kie go Kró la Me sja sza, przez któ re go
Bóg osta tecz nie wy zwo li Swój lud. Po dob nie Cy rus,
Bo ski Me sjasz, któ re mu On dał „wszyst kie kró le -
stwa zie mi i na ka zał mu zbu do wać dla Bo ga dom
w Je ru za lem i uwol nić z nie wo li lud (kto kol wiek
chce „ze wszyst kie go lu du” – Ezdr. 1:1-4), wy obra ża
wiel kie go Bo skie go Kró la Me sja sza (Izaj. 61:1-3, KJV),
któ re go On „na ma ścił … aby ogło sił poj ma nym wy -
zwo le nie, a otwar cie wię zie nia [nie świa do mość sta -
nu śmier ci w She olu – Dan. 12:1,2; Ps. 68:19] tym,
któ rzy są uwię zie ni [więź nio wie śmier ci] … aby
spra wił ra dość pła czą cym w Sy onie i dał im ozdo bę
za miast po pio łu, ole jek we se la za miast smut ku, sza -
ty chwa ły za miast du cha przy gnę bie nia, i bę dą na -
zwa ni drze wa mi spra wie dli wo ści, sie wem PA NA,
aby On mógł być uwiel bio ny”. 

Pierw sza część (rozdz. 40-48) opi su je po wrót Izra -
ela po 70 la tach spu sto sze nia zie mi w nie zwy kłych
okre śle niach, któ re da le ko prze wyż sza ją wy zwo le -

nie do ko na ne wów czas przez Cy ru sa. Dla te go ona
wy raź nie wska zu je na wiel kie an ty ty picz ne od no -
wie nie pod prze wod nic twem Bo skie go Kró la, Me sja -
sza, kie dy „się ob ja wi chwa ła PAŃ SKA, a uj rzy
wszel kie cia ło spo łem” (40:5); a koń czy się opi sem
(48:20-22) bło go sła wie nia „od ku pio nych” sług PA NA
(pod czas i po ich cier pie niach), któ ry jest przed sta -
wio ny w kon tra ście do sta nu nie po boż nych, bo „nie
ma po ko ju nie po boż nym [żad nej po myśl no ści – ani
na dziei na wiecz ne ży cie], mó wi PAN”. 

Dru ga część (rozdz. 49-57) mó wi wię cej o wy -
zwo le niu z Ba bi lo nu, wska zu je na od rzu ce nie Me -
sja sza, Je go cier pie nia, itd., opi su je roz wój za rów no
złych, jak i do brych (57:18-21) i koń czy się za po wie -
dzią „po cie sze nia” i „po ko ju” [wiel kiej po myśl no -
ści] dla tych, któ rzy są „skru szo ne go i uni żo ne go
du cha” (w. 15), któ rzy pra gną być ule cze ni z do le -
gli wo ści ich upa dłe go sta nu, oraz prze po wied nią
nie po ko ju i kło po tów dla nie go dzi wych, któ rzy są
ni czym „mo rze wzbu rzo ne, gdy się uspo ko ić nie
mo że, a któ re go wo dy wy mia ta ją kał i bło to”. Ta
dru ga część koń czy się tym sa mym re fre nem, co
pierw sza: „Nie ma po ko ju nie po boż nym, mó wi
Bóg mój”. 

Trze cia część (rozdz. 58-66) za wie ra kul mi na cyj -
ny punkt opi su za rów no o spra wie dli wych, jak
i o nie go dzi wych oraz ich osta tecz ną na gro dę od -
po wied nią do ich uczyn ków, mó wi też o Pa nu uka -
zu ją cym się ku ra do ści Je go lu du (66:5), o na ro dze -
niu no we go po rząd ku (w.7-9), o od bu do wie i bło -
go sła wie niu Je ru za lem (w.10-14,20), o bło go sła wie -
niu wszyst kich po gan przez usłu gę Je go lu du
(w.12,19; por. rozdz. 60), o czcze niu Bo ga przez
wszyst kich (w.23), o znisz cze niu wszyst kich nie -
go dzi wych (w.24) oraz o wiecz nym usta no wie niu
no wych nie bios i no wej zie mi (w.22). Ja kie chwa leb -
ne za koń cze nie.

BO SKA SPRA WIE DLI WOŚĆ NIE WZRU SZO NA

Co jest wiel kim cen trum, z któ re go wszyst kie
te bło go sła wień stwa bę dą po cho dzić? One bę dą
po cho dzić od Bo ga, któ ry nie mo że zła mać ani
prze kro czyć Swe go wła sne go pra wa spra wie dli -
wo ści (2 Moj. 34:7). Jak On mógł by być „Bo giem
spra wie dli wym i Zba wi cie lem” (Izaj. 45:21), gdy by
do star cza jąc zba wie nia za Ada ma i je go ro dzaj, zi -
gno ro wał spra wie dli we wy mo gi Swe go wła sne go
pra wa, któ re z po wo du nie po słu szeń stwa Ada ma

MESJASZ — SŁUGA BOŻY

„Oto sługa mój, polegać będę na Nim, wybrany mój, którego sobie upodobała dusza moja.
Dam Mu Ducha swego, On sąd narodom wyda” (Izajasza 42:1).
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ogło si ło wy rok śmier ci na nie go, oczy wi ście włą cza -
jąc w nie go je go nie na ro dzo ne po tom stwo (1 Moj.
2:17; 3:3,17-19)? 

Był tyl ko je den spo sób, przez któ ry Bóg mógł za -
pla no wać zba wie nie Ada ma i ludz ko ści z wiecz nej
śmier ci, nie gwał cąc Swej wła snej spra wie dli wo -
ści. Tym spo so bem mia ło być do star cze nie za stęp -
stwa, oku pu, za do sko na łe go czło wie ka Ada ma,
któ ry przez nie po słu szeń stwo stra cił swe pra wo
do ży cia. Dla te go ca ły ro dzaj Ada ma do stał się
pod po tę pie nie i odzie dzi czył je, a po nie waż „bra -
ta swe go nikt żad nym spo so bem nie od ku pi ani
mo że dać Bo gu oku pu [ce ny do po kry cia, rów no -
waż nej ce ny] je go za nie go” (Ps. 49:8), gdyż oni
wszy scy sa mi zo sta li po tę pie ni na śmierć, za tem
ża den z nich nie ma do sko na łe go ży cia do za ofe ro -
wa nia na spła ce nie wy ro ku śmier ci na ko rzyść Ada -
ma i ludz ko ści, któ ra znaj do wa ła się w je go zdol no -
ściach pro kre acyj nych, bę dąc je go czę ścią gdy
zgrze szył. 

Bo ska spra wie dli wość słusz nie wy ma ga „ży cia
za ży cie, oka za oko, zę ba za ząb, rę ki za rę kę, no gi
za no gę” (2 Moj. 21:23,24) – do kład ne go ekwi wa len -
tu. Za tem, je śli Adam (i ludz kość bę dą ca w je go
bio drach, gdy zgrze szył) miał być od ku pio ny, by ło
nie zbęd ne, aby do sko na łe ludz kie ży cie, ekwi wa -
lent za ży cie Ada ma za nim zgrze szył, by ło do star -
czo ne i ofia ro wa ne, ja ko sub sty tut za nie go – okup,
rów no waż na ce na; po nie waż bez prze la nia krwi
nie ma od pusz cze nia grze chów.

By ło to po ka za ne przez fakt, że Bóg nie uznał
przy kry cia z li ści fi go wych u na szych pierw szych
ro dzi ców. To by ło ich dzia ła nie, któ re sym bo li zu je
wy sił ki uspra wie dli wie nia czło wie ka przed Bo -
giem, przez je go wła sne uczyn ki. Z dru giej stro ny
Bóg za stą pił okry cie z li ści fi go wych przez ty picz ne
okry cie ze skór zwie rzę cych, wska zu jąc na po trze -
bę prze la nia krwi (1 Moj. 3:7,21). „Al bo wiem du sza
wszel kie go cia ła we krwi je go jest; a Ja da łem ją
wam na oł tarz ku [ty picz ne mu] oczysz cze niu [po -
jed na niu, KJV] dusz wa szych; bo krew jest, któ ra
du szę oczysz cza” (3 Moj. 17:11). By ło to rów nież po -
ka za ne w ofia rach Dnia Po jed na nia do ko ny wa -
nych za Izra ela raz w ro ku (3 Moj. 16; 2 Moj. 30:10)
oraz w in nych ofia rach. 

OKUP CZŁO WIE KA – KO NIECZ NA OFIA RA 

Oczy wi ście, ofia ro wa ne zwie rzę nie mo gło rze -
czy wi ście do star czyć oku pu, czy li rów no waż nej ce -
ny za ludz ką isto tę; krew wo łów i ko złów nie mo -
że usu nąć grze chu. Ty picz ne ofia ry je dy nie wska -
zy wa ły na wiel ką ofia rę, któ rą Bóg do star czył
w Swym Me sja szu, o któ rym pro ro ko wał przez
Moj że sza, mó wiąc: „Pro ro ka im wzbu dzę z po środ -
ku bra ci ich, ja koś ty jest, i wło żę sło wa Mo je w usta

je go i opo wia dać im bę dzie wszyst ko, co kol wiek
mu roz ka żę. I sta nie się, że kto by kol wiek nie był po -
słusz ny sło wom Mo im, któ re on mó wić bę dzie
w imię Mo je, Ja te go szu kać bę dę na nim” (5 Moj.
18:15-19). 

Wiel ka ofia ra Me sja sza z Je go do sko na łe go ludz -
kie go ży cia oraz pod sta wo wa dok try na o za do wo -
le niu Bo skiej spra wie dli wo ści przez okup, czy li
rów no waż ną ce nę, tym spo so bem do star czo ną
na ko rzyść Ada ma i je go ro dza ju, ra zem z chwa leb -
ny mi bło go sła wień stwa mi, któ re przyj dą na Izra el
i ca ły po gań ski świat, ja ko re zul tat te go, sta no wią
głów ny te mat Pi sma Świę te go, do któ re go się od no -
si wie le pro roctw, ty pów i wy da rzeń hi sto rycz nych. 

Wła śnie o tym ogól nym te ma cie trak tu je wiel kie
pro roc two Iza ja sza w roz dzia łach 40-66. W je go
dru giej lub środ ko wej czę ści (rozdz. 49-57) oraz
w sa mym środ ku tej czę ści (52:13-53:12), znaj du je -
my pod sta wę do od pusz cze nia nie pra wo ści Izra ela
(40:2) w ich Od ku pi cie lu, „Świę tym izra el skim”
(41:14). Tu taj jest opi sa na wiel ka ofia ra za grzech
w ce lu za spo ko je nia Bo skiej spra wie dli wo ści na ko -
rzyść czło wie ka, na pod sta wie któ rej „od ku pie ni
PAŃ SCY po wró cą i przyj dą na Sy jon śpie wa jąc;
ra dość wiecz na bę dzie na gło wie ich, otrzy ma ją ra -
dość i za do wo le nie, a smu tek i wzdy cha nie prze mi -
nie” (Izaj. 51:11, KJV). 

W Izaj. 52:13-53:12 znaj du je my ser ce i cen trum
wspa nia łe go me sjań skie go pro roc twa Iza ja sza,
pod sta wę wszyst kich bło go sła wieństw, któ re Bóg
ze śle na Izra ela, ja ko na sie nie Abra ha mo we, oraz
na wszyst kich lu dzi w ty siąc let nim Kró le stwie
(1 Moj. 22:18). Je ho wa po wie dział do Je zu sa: „Tyś
jest ka pła nem na wie ki we dług po rząd ku Mel chi -
ze de ko we go” (Ps. 110:1,4). Abra ham pła cił dzie się -
ci nę Mel chi ze de ko wi, któ ry jest ty pem na na sze go
Pa na – Me sja sza (1 Moj. 14:20). 

Imię Mel chi ze dek zna czy król spra wie dli wo ści.
Póź niej on zo stał Kró lem Sa lem (po ko ju; 1 Moj.
14:18). Je zus ja ko Me sjasz mo że peł nić urząd „Księ -
cia Po ko ju” (Izaj. 9:6,7) oraz jak król Da wid pa no -
wać i pro spe ro wać, ja ko Spra wie dli wa La to rośl Da -
wi da, wy ko nu jąc sąd i spra wie dli wość na zie mi
(Jer. 23:5,6), jed nak by ło nie zbęd ne, aby naj pierw
wy peł nił spra wie dli wość Za ko nu. On do ko nał te -
go przez do star cze nie do sko na łe go ludz kie go ży cia,
ja ko oku pu – rów no waż nej ce ny – za do sko na łe
ludz kie ży cie, któ re Adam przez nie po słu szeń stwo
stra cił dla sie bie i ludz ko ści. By ło rów nież wy ma ga -
ne, by On wy peł nił Pra wo Moj że szo we w ce lu
uwol nie nia Ży dów spod je go po tę pie nia. Za tem
On do sko na le, bez grzesz nie wy peł nił je go wy ma -
ga nia, wy peł nia jąc na wet prze kleń stwo przez za wi -
śnię cie na drze wie (5 Moj. 21:22,23), aby stać się
koń cem Za ko nu, przez spra wie dli wość tych, któ rzy
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od tąd uwie rzą w Je zu sa Chry stu sa i aby znieść
prze kleń stwo te go Pra wa z Izra ela, któ ry ja ko ca łość
był przez nie po tę pio ny, po nie waż ża den z nich
nie był w sta nie za cho wać te go pra wa, bę dąc rów -
nież po tę pio ny w Ada mie (5 Moj. 27:26; 28:15; Ps.
130:3; 143:2; Jer. 11:3; Izaj. 53:11,12). To wła śnie ta
wiel ka praw da jest szcze gól nie pod kre ślo na w Izaj.
52:13-53:12, w sło wach, któ re są ser cem wspa nia łe -
go me sjań skie go pro roc twa Iza ja sza. 

SŁU GA JE HO WY ZI DEN TY FI KO WA NY

W Iza ja sza 41:8 czy ta my: „Ale ty Izra elu, słu go
mój! Ty Ja ku bie, któ re gom ob rał, na sie nie Abra ha -
ma, przy ja cie la Me go”. Po dob nie czy ta my w Izaj.
43:10: „Wy ście świad ko wie Moi, mó wi Pan, i słu ga
mój, któ re gom ob rał”. W rozdz. 44:1 czy ta my: „A te -
raz słu chaj Ja ku bie słu go mój, i ty Izra elu, któ re gom
wy brał”. Zgod nie z tym nie któ rzy przy pusz cza ją,
że gdy w rozdz. 52:13 Bóg mó wi o Je go słu dze, On
z pew no ścią od no si się nie do jed nost ki, lecz
do Izra ela ja ko na ro du. Jed nak że po win ni śmy pa -
mię tać, że to, co jest po wie dzia ne o na ro dzie, czę -
sto kon cen tru je się w jed no st ce, na to miast oprócz
jed nost ki, na ród czy lud w ogól no ści był by okre śla -
ny zu peł nie ina czej, być mo że prócz per spek ty wy
lub je dy nie na zwy. Zgod nie z tym w 2 Moj. 4:22,23
i Oze asza 11:1, Izra el jest na zwa ny sy nem Bo żym,
Je go jed no ro dzo nym; lecz ta wznio sła na zwa przez
nie po słu szeń stwo zo sta ła tym cza so wo utra co -
na przez ogół na ro du (Ezech. 14:16), choć za cho wa -
na w jed nej lub wię cej jed nost kach z te go na ro du
(zob. Ps. 89:20-38); jed nak osta tecz nie, przez Me sja -
sza, ona zo sta nie im przy -
wró co na (Oze asza 1:10,11).
Sło wa „wy ście sy na mi Bo ga
ży ją ce go”, nie by ły ide ałem
za cho wa nym przez Izra ela
ja ko ca łość, lecz zre ali zo wa ły
się w oso bie Bo skie go Na -
masz czo ne go, Je go Me sja sza,
ja ko „Sy na” (Ps. 2:2,7,12). Bóg
po wo łał Swe go Sy na, jed -
nost kę, ja ko Swe go Słu gę.
Tu taj zno wu Bóg po wie dział,
„wy wyż szy łem wy bra ne go
z lu du” (Ps. 89:20).

Izaj. 42:1-7 wy star cza ją co
wy raź nie wska zu je, że słu ga
Bo ży kon cen tru je się w jed -
no st ce, po nie waż nie moż li -
we jest lo gicz ne za sto so wa -
nie te go opi su do Izra ela ja ko
na ro du lub na wet do po zo -
sta ło ści z te go na ro du. Ra czej jest tu taj opi sa ny Je -
den In dy wi du al ny Słu ga Bo ży, któ ry jest z na ro du.
On da le ko prze wyż sza na ród i w Nim re ali zu je się

to, co Izra el ja ko na ród utra cił. On jest Bo skim Wy -
brań cem, Je go Wy bra nym, w któ rym On się roz ko -
szu je, On „sąd na ro dom wy da”. Bóg po wo łał Go
„w spra wie dli wo ści” (Mel chi ze dek – król spra wie -
dli wo ści) i dał Je go „za przy mie rze lu do wi” – za tem
On nie jest lu dem, lecz gwa ran cją po jed na nia, ce -
ną oku pu, na pod sta wie któ rej zo sta nie usta no wio -
ne wiecz ne No we Przy mie rze po mię dzy Bo giem
i Izra elem (Jer. 50:4,5; 31:31-34; 32:37-44; Ezech.
16:53-63; 36:21-38).

Po nad to ta jed nost ka, Król i Me sjasz, ten Słu ga
Bo ży, ma być „świa tło ścią na ro dom” (Izaj. 42:6; por.
49:6; 51:4), „aby otwie rał oczy śle pych (Izaj. 35:5;
29:18), a wy wo dził więź niów [nie wol ni ków śmier -
ci] z ciem ni cy [z nie świa do mo ści sta nu śmier ci, 49:9;
61:1], i z do mu wię zie nia [sta nu śmier ci] sie dzą -
cych w ciem no ściach” (w.7). Za tem w Izaj. 42:1-
7 ma my opis praw dzi we go, in dy wi du al ne go Bo -
skie go Słu gi, w kon tra ście do na ro du, któ re go upa -
dek i nie wier ność jest na kre ślo na w w.18-25. Po ga -
nie przyj dą do świa tła Izra ela je dy nie wów czas,
gdy przyj mą świa tło udzie lo ne przez izra el skie go
Me sja sza, Bo skie go Słu gę (Izaj. 60:1-3). 

W Izaj. 49:1-7 Słu ga Bo ży jest przed sta wio ny nie
ja ko na ród Izra ela, lecz ja ko jed nost ka, po dob nie
jak by ło w przy pad ku Ja ku ba – na zwa ne go „Izra -
elem” (w.3) – co zna czy „ksią żę Bo ga” (1 Moj. 32:28).
Ten Ksią żę Bo ga oświad cza, że PAN ukształ to wał
Go w ło nie mat ki, aby był Je go Słu gą (w.1,5). Rze -
czy wi ście, On jest na sie niem nie wia sty, któ re ma
ze trzeć gło wę wę ża (sza ta na), Tym na ro dzo nym

z pan ny, któ re go imię brzmi
Im ma nu el, „Bóg z na mi”, któ -
ry miał ludz ką mat kę, lecz nie
miał ludz kie go oj ca, po nie -
waż jest jed no ro dzo nym Sy -
nem Bo ga (Ps. 2:7; 1 Moj.
3:15; Ps. 22:10,11; Izaj. 7:14). 

Ten Słu ga Bo ży ma peł ne
pra wo do imie nia „Izra el”,
„ksią żę Bo ga”, po nie waż On
je dy ny wy peł nił spra wie dli -
wość Za ko nu, za cho wu jąc go
do sko na le, bez grze chu; po -
nie waż nie bę dąc spło dzo ny
przez ludz kie go oj ca, nie
otrzy mał ży cia pod prze kleń -
stwem grze chu, pod wy ro -
kiem śmier ci. On nie był jed -
nym z ro dza ju Ada ma, któ ry
nie mógł by za ofe ro wać oku -
pu za Swe go bra ta (Ps. 49:8).

Przez do sko na łe za cho wa nie Pra wa Za ko nu, On
do wiódł Swe go pra wa do wiecz ne go ży cia, ja ko
do sko na ła ludz ka isto ta (3 Moj. 18:5). Po nad to On

Izajasz 7:14
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po ło żył Swe czło wie czeń stwo w ofie rze, ja ko ce nę
oku pu, rów no waż ną ce nę za Ada ma i je go ro dzaj,
bę dą cy w je go pro kre acyj nych zdol no ściach, gdy
zgrze szył. Za tem Adam stra cił do sko na łe ludz kie
ży cie dla sie bie i swo ich po tom ków. Z dru giej stro -
ny, ten wier ny, ofiar ny Słu ga, nasz Pan Je zus, wy -
peł nił ten ide ał – był do kład nym ekwi wa len tem
Ada ma i dla te go jest Tym, któ re mu zo stał po wie -
rzo ny nad zór nad wy peł nie niem mi sji, do któ rej
pier wot nie zo stał po wo ła ny na ród – mi sji bło go sła -

wie nia wszyst kich ro dzin zie mi (1 Moj. 22:17,18).
On jest Tym je dy nym z ca łe go Izra ela, któ ry był zu -
peł nie po słusz ny gło so wi Bo ga i do sko na le za cho -
wał Swe przy mie rze z Bo giem (2 Moj. 19:4-6); i dla -
te go On nie wąt pli wie jest „szcze gól nym skar bem
po nad wszyst kie na ro dy”, przez któ re go na ród
Izra ela i wszyst kie in ne na ro dy mo gą uzy skać zba -
wie nie do ży cia wiecz ne go.

Ar ty kuł bę dzie kon ty nu owa ny w na stęp nym nu me rze.

BS ‘09, 10-12

PY TA NIE: Je śli ktoś, kto moc no wie rzy w Je zu sa,
z po wo du sła bo ści od cza su do cza su zo sta je po ko -
na ny przez grzech, czy ta ka oso ba przez swą wia rę
w Je zu sa otrzy ma zba wie nie, czy też zo sta nie ode -
sła na do pie kła z po wo du znie wo le nia przez
grzech?

Dro gi Bra cie: Po zdro wie nia w imie niu Je zus!

Two je py ta nie jest bar dzo do bre i wy ma ga po -
waż nej od po wie dzi. Wszy scy je ste śmy wy star cza ją -
co świa do mi grzesz ne go sta nu ludz ko ści oraz bi -
blij ne go stwier dze nia, że „nie ma spra wie dli we go
ani jed ne go” (Rzym. 3:10). Za uważ my sło wa Apo -
sto ła w Rzym. 7:19... „Bo nie czy nię do bre go, któ re
chcę; ale złe, któ re go nie chcę, to czy nię”. Rze czy wi -
ście, Apo stoł Pa weł wska zu je, że Oj ciec po zwa la,
by grzech dzia łał w na szym ży ciu po to, by śmy mo -
gli otrzy mać lek cję na te mat zła i zro zu mieć, że
grzech i stan umie ra nia stał się na szym udzia łem
przez dzie dzi cze nie (Rzym. 5:12). Uzna nie, że je -
ste śmy ska że ni przez grzech, po win no spro wa dzić
nas na ko la na, a na stęp nie skło nić do przy ję cia Je zu -
sa ja ko na sze go Zba wi cie la, co da je nam stan uspra -
wie dli wie nia z wia ry (Rzym. 5:2; 4:3-8).

Jest to pierw szy krok w zbli że niu się do Bo ga. Jest
jesz cze na stęp ny – uczy nie nie zu peł ne go od da nia
lub po świę ce nia sa me go sie bie Pa nu, któ re jest na -
gro dzo ne przez Je go przy ję cie te go po świę ce nia.
Na stęp nie On udzie la nam Swe go Świę te go Du cha,
Swej kon struk tyw nej, ożyw czej mo cy i wpły wu
w na szym ży ciu do roz wo ju na sze go cha rak te ru.
To po świę ce nie przy bli ża nas do Bo ga. 

Po osią gnię ciu te go sta nu w na szym bie gu, ktoś
po ty ka się o pew ne grze chy z okre su przed po świę -

ce niem, z któ rych on lub ona zu peł nie się nie uwol -
nił, co wte dy? Czy ten chrze ści ja nin utra cił bło go sła -
wień stwa zba wie nia z po wo du swych oso bi stych
sła bo ści? Ab so lut nie nie! To jest to, za co Chry stus
umarł – za grze chy i sła bo ści, któ re dzie dzicz nie
otrzy ma li śmy od Ada ma. Na tym eta pie mu si my
zwal czać grzech w nas sa mych, lecz po nie waż je ste -
śmy nie do sko na li, Bóg nie ocze ku je, że bę dzie my
zu peł nie wol ni od grze chu w tym ży ciu. Na le ży
zwró cić uwa gę, że Bóg czy ta na sze ser ca i we dług
in ten cji ser ca nas są dzi; jak to za uwa żył Apo stoł Pa -
weł, do pew ne go stop nia cia ło nim rzą dzi ło. Lecz in -
ten cją je go ser ca by ło od da nie naj lep szych je go
zdol no ści w służ bie dla Bo ga – je śli my bę dzie my się
sta ra li czy nić to sa mo, wów czas mo że my być pew -
ni, że Bóg uzna na sze grze chy za przy kry te. Jed nak
to nie po win no być trak to wa ne ja ko przy zwo le nie
na grzech. Zbyt lek kie trak to wa nie Bo skich na ka -
zów nie przy nie sie nam po żyt ku. Jed nak że, gdy je -
ste śmy znie wo le ni przez ja kąś sła bość, któ ra opa no -
wu je nas od cza su do cza su, to po win ni śmy udać się
pro sto do Pa na w mo dli twie i pro sić o od pusz cze nie,
si łę i od wa gę przez Je go dro gie go Sy na, a tak że wal -
czyć o prze zwy cię że nie zła. Ten sam Apo stoł za -
pew nia nas, że „Nie przy szła na was więk sza po ku -
sa niż na ogół lu dzi; lecz wier ny jest Bóg, któ ry nie
do zwo li, aby ście by li ku sze ni po nad to, co mo że cie
znieść, lecz wraz z po ku są za pew ni dro gę wyj ścia,
aby ście by li w sta nie ją znieść” (1 Kor. 10:13, KJV). 

Z mi ły mi chrze ści jań ski mi po zdro wie nia mi
Wy daw cy Sztan da ru Bi blij ne go

LI STY DO RE DAK TO RALI STY DO RE DAK TO RA
OD PO WIE DZI NA PY TA NIAOD PO WIE DZI NA PY TA NIA

SZTANDAR
BIBLIJNY
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MIESZ KA JĄC w Ede nie Adam i Ewa nie mie li
dzie ci. Za nim uro dził im się pier wo rod ny syn,

pra co wa li cięż ko w po cie czo ła. Nie wąt pli wie, już
od uro dze nia ce cho wa ło go za wist ne, nie przy ja zne
uspo so bie nie. Trud wy wo ły wał draż li wość u tych,
któ rzy z Ede nu zna li szczę śliw szy los. Wza jem ne
oskar ża nie się, żal do Stwór cy, nie za do wo le nie z lo -
su – praw do po dob nie od bi ły się na ich sy nu – Ka inie.
Od tam tej po ry świat znaj du je się pod „pa no wa -
niem grze chu i śmier ci”.

Na ro dzi ły im się też cór ki, a po tem dru gi syn,
Abel, któ ry miał zu peł nie in ne uspo so bie nie niż pier -
wo rod ny. Ży cio we do świad cze nia mu sia ły zmięk -
czyć ich ser ca. Pa mię ta li, że z za po wie dzią ka ry wią -
za ła się wzmian ka nio są ca na dzie ję; a mia no wi cie, że
na sie nie nie wia sty ze trze gło wę wę ża. Uspo so bie nie
Abla wska zu je, że miał skru szo ne ser ce i pra gnął po -
do bać się Bo gu. Gdy by ro dzi ce zda wa li so bie spra wę,
w ja kim stop niu ich stan psy chicz ny wpły wa na po -
tom stwo, wszy scy sta ra li by się za pew nić jak naj lep -
sze wa run ki do na ro dze nia swych dzie ci. 

Mi ja ły la ta. Ka in i Abel czer pa li na tchnie nie
z obiet ni cy do ty czą cej na sie nia nie wia sty oraz na -
dziei po wro tu Bo żej ła ski. Przy szli do Pa na z ofia ra -
mi, by otrzy mać bło go sła wień stwo. Bóg przy jął ofia -
rę ze zwie rzę cia, zło żo ną przez Abla, po nie waż wska -
zy wa ła ona na ko niecz ność śmier ci Je zu sa ja ko pod -
sta wy prze ba cze nia grze chu. Od rzu ce nie przez Bo -
ga ofia ry Ka ina po ka zu je, że bez prze la nia krwi nie
mo że być od pusz cze nia grze chów. Ka in po wi nien
po sta rać się o zwie rzę, ja ko ofia rę na da ją cą się
do przy ję cia, w po słu szeń stwie Bo skiej wo li. Za miast
te go po zwo lił, aby gniew, złość, nie na wiść i wal ka
roz go rza ły w je go ser cu, i stał się mor der cą – 1 Moj -
że szo wa 4:5-8.

Świę ty Pa weł mó wi, że krew Abla wo ła o spra wie -
dli wość prze ciw Ka ino wi. Lecz krew Je zu sa wo ła
do Bo ga o mi ło sier dzie dla grzesz ni ka. Każ da nie -
spra wie dli wość wo ła do Bo ga o spra wie dli wość.
Na mo cy szcze gól ne go przy mie rza Je zus i Je go wy -
bra ny Ko ściół kła dą swe ży cie w ofie rze za Ada ma
i je go ro dzaj (Rzym. 12:1). Po za koń cze niu skła da nia
„lep szych ofiar” na stą pi Re sty tu cja. 

Py ta nia do Lek cji 12

1. Czy w ogro dzie Eden Ada mo wi i Ewie uro dzi ły
się dzie ci?

2. Kto był ich pierw szym dziec kiem?
3. Ja kie go ro dza ju uspo so bie nie on wy da wał się

mieć? Aka pit 1.
4. Czy Abel miał ta kie sa mo uspo so bie nie jak Ka in?
5. Ja ki sku tek wy war ły ży cio we do świad cze nia

na Ada ma i Ewę?
6. Czy by ła ja kaś wzmian ka o na dziei w związ ku

z za po wie dzia nym wy ro kiem śmier ci? 1 Moj.
3:15, Aka pit 2.

7. Dla cze go Abel i Ka in przy szli do Pa na z ofia ra mi?
8. Ja kie go ro dza ju ofia ry oni zło ży li? 1 Moj. 4:3,4.
9. Dla cze go Bóg przy jął ofia rę Abla, a nie Ka ina?

1 Moj. 4:4,5. O czym to uczy? Żyd. 11:4.
10. Co Ka in od czu wał w związ ku z tym? 1 Moj. 4:6,7.
11. Ja kiej lek cji po win ni śmy na uczyć się z 1 Moj.

4:6,7? 
12. Co Świę ty Pa weł mó wi na te mat krwi Abla?
13. Kto, w do dat ku do Je zu sa, zło żył ofiar ni czo ży cie

za Ada ma i je go ro dzaj?
14. Co na stą pi, gdy te lep sze ofia ry zo sta ną za koń czo -

ne? Aka pit 4.

Pycha - Zazdrość - Gniew - Morderstwo 
1 Mojżeszowa 4:1-16

Kain zabija Abla
1 Moj. 5:8

FOTODRAMA STWORZENIA
czyli historia biblijna w obrazach.
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C Z E K A N I E  N A  D Z I E Ń  
Od osiemnastu stuleci wierny lud Boży oczekuje na świt chwalebnego Tysiącletniego
Dnia. Lud Pański zdaje sobie sprawę z tego – że jak uczy Biblia – świat znajduje się
w ciemnościach pod rządami księcia ciemności, który obecnie wykonuje swą władzę
przez panowanie nad „dziećmi nieposłuszeństwa”; a one z powodu ignorancji,
słabości itd., są o wiele liczniejsze niż dzieci posłuszeństwa – Efez. 2:2. 

Na podstawie świadectw Proroków Starego Testamentu, jak również słów Jezusa
i Apostołów w Nowym Testamencie, naśladowcy Jezusa oczekują „Królestwa
drogiego Syna Bożego”. Oni nigdy nie wiedzieli, jak długi będzie czas oczekiwania,
lecz słusznie pozostawiają tę sprawę w rękach Pana. Z ziemskiego punktu widzenia
minął długi czas od chwili, kiedy grzech wszedł na świat – ponad sześć tysięcy lat!
Długi czas minął także od chwili, gdy Jezus umarł za grzechy świata – prawie dwa
tysiące lat! Lecz z Boskiego punktu widzenia to nie jest długi czas, ponieważ Pan
oświadcza, że tysiąc lat jest jak jeden dzień u Niego (2 Piotra 3:8). 

Obecnie zaczynamy dostrzegać świt Nowej Dyspensacji i uświadamiamy sobie,
że sześć wielkich Dni licząc od Adama, należy już do przeszłości. Chronologicznie
weszliśmy w wielki Siódmy Dzień, czyli Sabat, który ma trwać tysiąc lat. Rozumiemy,
że od ponad 135 lat żyjemy w czasie tego wielkiego Sabatu. I popatrzmy, jak wspaniały
był ten czas! Wspaniały jak nigdy dotąd. Niemal wszystkie nasze współczesne
udogodnienia pojawiły się w tym okresie. Stopniowo człowiek osiąga większą
wolność od konieczności pracy w pocie czoła, mając więcej czasu na własny rozwój
i ulepszanie. W każdej dziedzinie zwiększają się udogodnienia życia. Stopniowo,
jak Bóg przepowiedział, pustynia zakwita niczym róża, a odludne miejsca stają się jak
Ogród Eden (Izajasza 35:1; Ezechiela 36:35).

Te błogosławieństwa nie przychodzą w jakiś nadprzyrodzony sposób, niemniej
jednak pochodzą od Pana. On podnosi zasłonę znajdującą się przed ludzkim umysłem
i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nasze pola dostarczają większych
plonów, artezyjskie studnie odświeżają pustynie, ludzkie umiejętności napełniają
ziemię pięknymi kwiatami i owocami! Nasze ulice i autostrady obfitują w wygodne
rozwiązania dla naszego komfortu oraz przemieszczania się i dzięki nim w naszym
zasięgu znajdują się skarby całego świata.

Oczyma wiary widzimy pierzchające cienie. Chociaż Królestwo Mesjasza nie
zostało jeszcze w pełni ustanowione, a Słońce Sprawiedliwości nie wzeszło
z uzdrowieniem w swych promieniach, by rozproszyć wszystkie mroki grzechu,
samolubstwa i śmierci. Ono nie zostanie w pełni ustanowione, dopóki Wybrani –

zarówno z niebiańskich jak i ziemskich klas, nie zostaną skompletowani
i umieszczeni na swych stanowiskach – tak w niebiańskich jak i ziemskich częściach
Królestwa, aby razem z ich uwielbionym Panem współpracować w dziele restytucji
całej ludzkości; ponieważ On oświadczył, że szczególni Wybrańcy razem z Nim będą
„Słońcem Sprawiedliwości”, które ma rozproszyć nieszczęścia i grzech na świecie tak,
aby cała ludzkość mogła powrócić do obrazu i podobieństwa Boga, utraconego
w Edenie, a odkupionego na Kalwarii (Mateusza 13:43).

Bieżący oraz poprzednie numery Sztandaru Biblijnego można znaleźć na stronie internetowej   http://epifania.pl    e -ma il: srme@epi fa nia.pl
Poprzez ten adres osiągalne są podobne strony w USA, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, Rosji, Brazylii.


