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WIE LE wie ków te mu ist nia ła w świe cie kla sa
lu dzi, któ ra uwa ża ła się za apo sto łów, lecz nie

by ła apo sto ła mi, w zna cze niu na sze go wer se tu. Bi -
blia jed no znacz nie wska zu je, że Bóg ni gdy nie po -
wo łał wię cej niż Dwu na stu Apo sto łów Ba ran ka.
Od świe żmy na szą pa mięć w tym wzglę dzie: Nasz
Pan Je zus po wie dział do Dwu na stu: „Za praw dę
po wia dam wam, że w od ro dze niu, kie dy Syn Czło -
wie czy za sią dzie na tro nie Swej chwa ły, wy, któ rzy
na śla do wa li ście Mnie, ta kże usią dzie cie na dwu na -
stu tro nach, są dząc dwa na ście po ko leń Izra ela”
(Mat. 19:28, KJV). Mia ło być tyl ko dwa na ście apo -
stol skich tro nów, nie wię cej. Po now nie w Ob ja -
wie niu 12:1 Ko ściół jest po ka za ny ja ko nie wia sta
przy odzia na w słoń ce (Ewan ge lię), ma ją ca księ życ
(ży dow skie Pra wo Za ko nu) pod sto pa mi, a na gło -
wie ko ro nę z DWU NA STU GWIAZD (swych na -
tchnio nych na uczy cie li, wy zna czo nych przez Bo -
ga). Do strze ga my za tem, że by ło tyl ko dwa na ście
tych gwiazd upo wa żnio nych przez Bo ga, wśród
któ rych Apo stoł Pa weł za jął miej sce Ju da sza. 

Przy po mi na my o in nym ob ra zie zwią za nym
z tą kwe stią, udzie lo nym Ob ja wi cie lo wi Ja no wi
przez na sze go Pa na Je zu sa. W Ob ja wie niu 21:1-5;
9-27, uwiel bio ny Ko ściół jest zo bra zo wa ny ja ko
zstę pu ją cy z nie ba, by roz po cząć swe wiel kie dzie -
ło bło go sła wie nia świa ta. Zau wa żmy szcze gól nie,
że „mur mia sta miał grun tów dwa na ście, a na nich
dwa na ście imion Dwu na stu Apo sto łów Ba ran ko -
wych” (Obj. 21:14). Ten uwiel bio ny Ko ściół jest
wy raź nie wska za ny ja ko ma ją cy dwa na ście i tyl -
ko „dwa na ście grun tów, a na nich dwa na ście
imion Dwu na stu Apo sto łów Ba ran ko wych”.

Do strze ga my za tem, że to wsku tek pew ne go,
bar dzo po wa żne go zła w ko ście le rzym skim, grec -
kim i an gli kań skim, lu dzie ma ją bi sku pów uwa ża -
ją cych się za apo sto łów. Ta kie twier dze nia są bez -
pod staw ne i nie bi blij ne. 

BO SKIE SŁO WO 

Je zus mó wi, że ci, któ rzy twier dzą, iż są apo -
sto ła mi, nie bę dąc ni mi, są kłam ca mi. Nie ma my

po stę po wać za błę da mi i zwy cza ja mi, któ rych
uczo no nas w prze szło ści, lecz we dług te go, co
mó wi nam Sam Pan Je zus. On jest au to ry te tem.
Ma my pew ną mia rę współ czu cia dla tych lu dzi,
któ rzy zo sta li mia no wa ni na pew ne sta no wi ska
i któ rych przez wie ki uczo no, że są apo sto ła mi,
tak jak ory gi nal nych Dwu na stu po wo ła nych
przez na sze go Pa na, ma ją cych to sa mo na tchnie -
nie i mó wią cych z tym sa mym au to ry te tem.
Współ czu je my im w tym, że nie ste ty zo sta li
zwie dze ni, lecz po win ni śmy pa mię tać, co Je zus
po wie dział i przy jąć wła ści wy punkt wi dze nia:
„Do świad czy łeś tych, któ rzy po da ją się za Apo -
sto łów, a ni mi nie są, i stwier dzi łeś, że są kłam -
ca mi”. My nie mó wi my uszczy pli wie, lecz ta kie
jest Sło wo Pa na. „Pro rok, któ ry ma sen, niech
opo wia da sen; lecz ten, któ ry ma Sło wo Mo je,
niech opo wia da Sło wo Mo je wier nie” (Jer. 23:28,
KJV). Je śli po wstrzy ma my się ze stra chu
przed czło wie kiem, bę dzie my mieć udział
w grze chu do da wa nia do Pi sma Świę te go
– Obj. 22:18,19.

Wiel kie rosz cze nia, któ re wy su wa no kie dyś,
zo sta ły obec nie za nie cha ne lub przy naj mniej ta
kla sa nie pró bu je wy po wia dać ich z au to ry te tem
z tam tych dni, po nie waż lu dzie sta ją się co raz
bar dziej oświe ce ni i ta kie rosz cze nia wy da ją się
nie do rzecz ne. Jed nak oni wciąż twier dzą, że są je -
dy ny mi, któ rzy ma ją pra wo udzie lać upo wa żnie -
nia do gło sze nia, że je śli oni nie wy świę cą czło -
wie ka, to on w ogó le nie ma pra wa, by mó wić
w imie niu Pa na. Oni twier dzą, iż ma ją ta kie pra -
wo, po nie waż są tak zwa ny mi „bi sku pa mi apo -
stol ski mi”. Jed na kże na wet te go rosz cze nia nie
do ma ga ją się z po przed nią si łą. In ni przy wód cy
ko ściel ni py ta ją: „Dla cze go za cho wu je cie dy stans
wo bec nas?” Oni nie chcą w peł ni po dać po wo -
dów. Oni nie ma ją od wa gi po wie dzieć: „Je ste -
śmy Ko ścio łem, je ste śmy apo sto ła mi; a wy nie
ma cie pra wa gło sić, do pó ki was nie wy świę ci -
my”. Do pew ne go stop nia oni obec nie znaj du ją
się w sta nie nie zde cy do wa nia.
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D W A  N A  Ś C I E  G W I A Z D  D W A  N A  Ś C I E  G W I A Z D  
„I do świad czy łeś tych, któ rzy po da ją się za Apo sto łów, a ni mi nie są, 

i stwier dzi łeś, że są kłam ca mi.” (Obj. 2:2, NP)



ZA LE ŻNOŚĆ OD KLE RU

Te twier dze nia z prze szło ści o suk ce sji apo -
stol skiej wpra wi ły ko ściół w za kło po ta nie i za -
mie sza nie, z któ re go jesz cze nie mo że się otrzą -
snąć. Ogrom na więk szość chrze ści jan wciąż jest
oszo ło mio na. Po cząw szy od ro ku 313 za czę ła się
roz wi jać dok try na o suk ce sji apo stol skiej. Bi sku -
pi za czę li „pa no wać nad dzie dzic twem Pań -
skim”. Jak to za zwy czaj ma miej sce, ta kie pa no -
wa nie na stę po wa ło w spo sób bar dzo stop nio -
wy, a póź niej to łą czy ło się z twier dze niem, że
lu dzie są „la ika tem”, a Ko ściół jest „kle rem”.
Wszy scy mie li ogól ny po gląd, że bi sku pi są apo -
sto ła mi i że po sia da ją upo wa żnie nie od Pa na. 

Po win ni śmy pa mię tać, że jesz cze kil ka wie -
ków te mu ko pie Bi blii by ły ta ką rzad ko ścią, że
Bi blia na praw dę kosz to wa ła wiel kie pie nią dze,
po nie waż mu sia ła być prze pi sy wa na ręcz nie
przez pi sa rzy i uczo nych, któ rych wów czas by -
ło bar dzo nie wie lu. Eg zem pla rze Bi blii by ły prze -
pi sy wa ne na cien kim we li no wym per ga mi nie,
po nie waż ma szy ny dru kar skie i pa pier nie były
wów czas wy na le zio ne. Bar dzo nie licz ni po sia -
da li wte dy Bi blię, nie wie lu też po tra fi ło czy tać
w tam tych cza sach. W ta kich wa run kach lu dzie
by li za le żni od ko ścio ła. Gdy ten za czął twier -
dzić, że je go bi sku pi są apo stol scy, da no lu dziom
do zro zu mie nia, że tyl ko bi sku pi otrzy ma li upo -
wa żnie nie od Bo ga do czy ta nia i in ter pre to wa nia
Pi sma Świę te go. 

Do Dwu na stu Apo sto łów Je zus po wie dział,
że co kol wiek oni zwią żą na zie mi, bę dzie zwią -
za ne w nie bie, a to, co roz wią żą na zie mi, bę -
dzie za ta kie uwa ża ne w nie bie. Ich pi sma by -
ły w szcze gól ny spo sób nad zo ro wa ne przez Pa -
na, a ich sfor mu ło wa nia na te ma ty dok try nal ne
by ły na tchnio ne (2 Kor. 12:7; Gal. 1:11,12). Apo -
stoł Pa weł za pew nia nas, że „Sło wo Bo że jest
na tchnio ne przez Bo ga... aby czło wiek Bo ży
mógł być udo sko na lo ny, sta ran nie przy go to -
wa ny do ka żde go do bre go czy nu” (2
Tym. 3:16,17, KJV). Za tem nie po trze bu je my
do dat ko wych dok try nal nych wy po wie dzi ani
wię cej apo sto łów niż ory gi nal nych Dwu na stu
– Apo stoł Pa weł przez Pań ski wy bór za jął miej -
sce Ju da sza. Z chwi lą po ja wie nia się dru ku oraz
koń ca 1260 sym bo licz nych dni – 1260 lat – pa -
pie skich prze śla do wań, eg zem pla rze Bi blii za -
czę ły być dru ko wa ne i roz sy ła ne da le ko oraz
na du żą ska lę przez To wa rzy stwa Bi blij ne,
a edu ka cja sta ła się po wszech na. Obec nie Bi blia
jest po wszech nie do stęp na i nie dro ga, za tem
wszy scy mo gą ją czy tać.

NI CEJ SKIE KRE DO WIA RY

Cof nij my się do ro ku 325 na szej ery. W tym
cza sie bi sku pi w ko ście le twier dzi li, że ma ją apo -
stol skie upo wa żnie nie. Oni uwa ża li sie bie za ży -
ją cych Apo sto łów, któ rych na uki by ły gło sem
Bo ga. Lecz ci „apo sto ło wie” nie zga dza li się po -
mię dzy so bą tak jak pierw si, praw dzi wi Apo sto -
ło wie; bo gdy czy ta my pi sma Apo sto łów wy zna -
czo nych przez na sze go Pa na, to stwier dza my,
że oni wszy scy są zgod ni. Zmia na na stą pi ła w ro -
ku 325, kie dy do wie rze nia przy ję to jed no znacz -
ne sta no wi sko. Ce sarz Kon stan tyn zwo łał So bór
Ni cej ski. On wi docz nie był mą drym ży cio wo
czło wie kiem i uwa żał, że mo że do ko nać do bre -
go po li tycz ne go po cią gnię cia przez przy łą cze -
nie się do chrze ści jan, któ rzy wy su wa li się
na pierw szy plan w ca łym ce sar stwie. 

Ce sarz do koń ca ży cia nie był ochrzczo ny.
On wy zna wał chrze ści jań stwo je dy nie ze
wzglę dów po li tycz nych. W ro ku 325 Kon stan -
tyn ro ze słał we zwa nia do bi sku pów wszyst kich
ko ścio łów ce sar stwa, by przy by li na ge ne ral ną
kon wen cję do mia sta Ni cea, ofe ru jąc im po kry -
cie wszyst kich wy dat ków. Ze bra ło się oko ło 384
bi sku pów – co znacz nie od bie ga ło od ogól nej
ich licz by. Ta kon feren cja by ła pierw szą z tych,
któ re są okre śla ne ja ko Eku me nicz ny So bór Ko -
ścio łów. By ła ona uwa ża na za spo tka nie apo sto -
łów. Wi dząc, że nie ma zgod no ści w dok try nie
i są dząc, że bi sku pi by li w peł ni upo wa żnie ni
przez Bo ga, jak sa mi twier dzi li, Ce sarz za pro po -
no wał im, aby uzgod ni li mię dzy so bą, ja kie ma -
ją być wła ści we, or to dok syj ne dok try ny i że
od tej po ry wszyst ko, co bę dzie się ró żni ło
od tych dok tryn, bę dzie he te ro dok syj ne – bę -
dzie he re zją. On za pro po no wał, by po łą czyć
ko ściół w zro zu mie niu, któ re mia ło ich wszyst -
kich wza jem nie pod trzy my wać; na stęp nie po -
ga nie za czę li tłum nie gro ma dzić się do ko ścio -
ła. Ce sarz wspie rał ko ściel ne dok try ny i ka rał
wszyst kich he re ty ków.

Tym spo so bem Ni cej skie Kre do Wia ry,
pierw sze z wiel kich Kre do, zo sta ło sfor mu ło wa -
ne przez tych na zna czo nych przez sie bie apo -
stol skich bi sku pów. Tak więc bi sku pi i Ce sarz
ra zem su ro wo pa no wa li nad nie wy kształ co nym
lu dem, któ ry w du żej mie rze był zda ny na ła skę
ko ściel nych przy wód ców. To był ko niec stu dio -
wa nia Bi blii; za prze sta no uży wa nia Bi blii. Te raz
oni mie li po stę po wać we dług Ni cej skie go Kre do.
Lu dzie mie li wśród sie bie apo sto łów na tchnio -
nych przez Bo ga, któ rzy mo gli uczyć ich wszyst -
kie go, co po win ni wie dzieć. 
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PRZYW RÓ CE NIE BI BLII

Od 325 do 1525 ro ku (przez 1200 lat) dla zwy -
kłych lu dzi Bi blia by ła księ gą nie zna ną. W ro -
ku 1526 Pro fe sor Tyn da le, uczo ny chrze ści ja nin,
nie za do wo lo ny z na uk ko ściel nych bi sku pów,
prze tłu ma czył na ję zyk an giel ski Grec ki No wy Te -
sta ment, aby lu dzie mo gli po znać praw dzi we na -
uki Je zu sa i Je go Apo sto łów. Z po wo du opo zy cji
an giel skich bi sku pów był zmu szo ny udać się
do Nie miec w ce lu wy da nia dru kiem swe go tłu -
ma cze nia. Prze tłu ma czo ny No wy Te sta ment zo -
stał z po wro tem spro wa dzo ny do An glii. Lu dzie
bar dzo pra gnę li go otrzy mać. Za pro po no wa no,
by po wsta ły zbo ry bi blij ne i za an ga żo wa no wy -
kształ co nych mę żczyzn, by czy ta li Bi blię lu dziom.

Co wów czas zro bi li bi sku pi? Oni usły sze li
o tym ru chu, wy ku pi li ca ły na kład i spa li li księ -
gi przed ka te drą Świę te go Paw ła. To miej sce jest
za zna czo ne aż do obec -
nych cza sów. A by li to
pro te stanc cy bi sku pi
ko ścio ła an gli kań skie -
go! Oni mie li świec ką
mą drość i wie dzie li, ja -
ki był by sku tek, gdy by
lu dzie po zna li praw -
dzi we na uki bi blij ne.
Nie ba wem ich wła dza
i wpływ zo sta ły by osła -
bio ne. Lu dzie za czę li
za da wać nie wy god ne
py ta nia. Pro fe sor Tyn -
da le po niósł póź niej
śmierć mę czeń ską. 

Przez czter dzie ści
lat lu dzie uska rża li się
i dzi wi li, dla cze go ode -
bra no im Bi blię. Osta -
tecz nie bi sku pi do szli
do wnio sku, że stra te -
gia wy ma ga ła, aby po zwo li li lu dziom mieć Bi -
blię. Przy go to wa li za tem spe cjal ne wy da nie, któ -
re na zwa li „Bi blią bi sku pów”. Oni udo stęp ni li
ją lu dziom, ostrze ga jąc ich przed nie bez pie czeń -
stwem po da wa nia ja kiej kol wiek in nej in ter pre -
ta cji od tej udzie lo nej przez bi sku pów i za pew -
nia jąc ich, że w prze ciw nym ra zie cze ka ją ich
wiecz ne mę ki. Po tem bi sku pi ka to lic cy prak tycz -
nie zo sta li zmu sze ni, by zro bić po dob nie i wy da -
li Wer sję Do uay dla ka to li ków, udzie la jąc swym
wier nym ta kich sa mych ostrze żeń. W wy ni ku
tych dzia łań wpływ Bi blii zo stał w wiel kim stop -
niu zni we czo ny. 

Lecz Bi blia nie mo gła być zu peł nie za nie cha na.
Po pew nym cza sie ca łe Pi smo Świę te zo sta ło prze -
tłu ma czo ne na ró żne ję zy ki. Wraz z po cząt -
kiem XIX wie ku edu ka cja sta wa ła się co raz bar dziej
po wszech na i za czę ły po wsta wać To wa rzy stwa Bi -
blij ne. Jak ni gdy do tąd, lu dzie za czę li czy tać Bi blię.
Od te go cza su prze są dy stop nio wo by ły usu wa ne,
a lu dzie od wa ży li się my śleć. Nie któ rzy wciąż znaj -
du ją się w oko wach prze są dów, lecz ich licz ba ma -
le je. Te wy zna nia wia ry są tak ab sur dal ne, iż wie -
rzy my, że ża den in te li gent ny pa stor nie za sta na wia
się nad obro ną kre do swej de no mi na cji. 

WIEL KIE OD STĘP STWO

Na uka ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go mó wi, że wszy -
scy ich wy znaw cy po śmier ci ma ją iść do czyść ca.
Ża den ka to lik nie ocze ku je, że pój dzie do nie ba. Oni
naj pierw mu szą do świad czyć pew nych tor tur
w czyść cu, by przy go to wać ich do nie ba. Z ka to lic -

kie go punk tu wi dze nia,
być he re ty kiem, to zna -
czy po peł nić naj gor sze
prze stęp stwa. Zgod nie
z ka to lic kim wie rze niem
he re ty cy nie są prze zna -
cze ni do czyść ca, lecz
na wiecz ne mę ki. Za tem
po bo żny ka to lik ma
wiel kie oba wy, by nie
stać się he re ty kiem. Jak
wie le pro ble mów spo -
wo do wał ca ły ten ab -
surd! To wszyst ko prze -
po wie dzia ła Bi blia. Apo -
stoł Pa weł oświad czył, że
„wie lu od stą pi od wia ry,
słu cha jąc du chów zwo -
dzą cych i dok tryn dia -
bel skich” (1 Tym. 4:1-3;
Dz.Ap. 20:29,30). To te
zwo dzą ce du chy – sza ta -
na i je go upa dłych anio -

łów – obar cza my wi ną za to. Nie twier dzi my, że na -
si ka to lic cy i epi sko pal ni oraz in ni przy ja cie le za -
mie rza li do pu ścić się oszu stwa. Lecz ra zem z Apo -
sto łem Paw łem twier dzi my, że oni zo sta li zwie dze -
ni przez wiel kie go prze ciw ni ka. Do strze ga my, że
Bóg Mi ło ści ni gdy nie miał ta kie go Pla nu dla Swych
stwo rzeń, ja kie go uczą te kre do. Ży je my w dniu,
kie dy z Bo że go Sło wa bi je wię cej świa tła na cza sie
niż kie dy kol wiek przed tem. Ży je my w brza sku
wspa nia łej No wej Dys pen sa cji. Przy bli ża my się
do cza su, kie dy we dług Bi blii „otwo rzą się oczy śle -
pych, a uszy głu chych otwo rzo ne bę dą”. – Dzię ki
niech bę dą Bo gu! (Iz. 35:5).
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AR MA GED DON NAD CHO DZI

Obec na po wszech na re wo lu cja, anar chia
i ogól no świa to wy nie po kój są wi docz ną ma ni fe -
sta cją zbli ża ją ce go się groź ne go Ar ma ged do nu
Bi blii (Obj. 16:16-20). On do pro wa dzi do kom -
plet ne go oba le nia wszyst kich sys te mów błę du,
któ re tak dłu go uci ska ły lud Bo ży i zwo dzi ły
świat. Wszel kie go ro dza ju nie pra wość bę dzie
usu nię ta. Chwa leb ne Kró le stwo Me sja sza przy bli -
ża się i bę dzie usta no wio ne na zie mi, w ce lu wy -
zwo le nia świa ta i wpro wa dze nia trwa łej spra -
wie dli wo ści. Wie rzy my, że obec ne ogól no świa to -
we za mie sza nie nie mo że trwać dłu żej niż do mo -
men tu, kie dy czas wiel kie go uci sku wy buch nie
z ca łą fu rią (Dan. 12:1). Na ro dy szyb ko ubo że ją. 

Na ro dy świa ta są ban kru ta mi, włą cza jąc w to
wiel kie kor po ra cje (Chry sler, Ge ne ral Mo tors,
itd.), ban ki, to wa rzy stwa ubez pie cze nio we i gru -
py fi nan so we. Nie któ re po je dyn cze sta ny i pro -
win cje są w ta kiej sy tu acji, że nie są w sta nie pła -
cić tym, któ rych za trud nia ją. Pań stwa tru dzą się,
by za po biec nie szczę ściu, któ re za gra ża z ka żdej
stro ny. Przez ostat nie sto lat dał się sły szeć krzyk
wal ki: „mu si my znisz czyć i opa no wać wszyst -
ko”.... Zo ba czy my, jak to wszyst ko się za koń czy.
My po le ga my na Bi blii. Te wszyst kie na ro dy
wkrót ce prze mi ną. W Eu ro pie nie ma już żad ne -
go au to kra tycz ne go kró le stwa. 

Ża den z na ro dów nie jest praw dzi wie chrze ści -
jań ski, na co jed no znacz nie wska zu je ich po stę po -
wa nie. Ka żdy z nich gwał ci mię dzy na ro do we pra -
wo. Oni chęt nie han dlu ją mi lio na mi ist nień swych

oby wa te li za mar ną zdo bycz tro chę więk sze go te -
ry to rium i ko mer cyj nych dóbr. Gwał tow nie sze -
rzy się sa mo lub stwo. Je śli gwał ce nie pra wa jest
anar chią, za tem wśród na ro dów już pa nu je anar -
chia. One wszyst kie znaj du ją się pod pa no wa niem
„księ cia te go świa ta” – sza ta na. Bi blia oświad cza, co
wkrót ce na stą pi – „pod bu rzy łem wszyst kich lu dzi
na wza jem prze ciw so bie” (BT).

Ja kże wdzięcz ni je ste śmy, że cho ciaż ten okrop -
ny ucisk mu si przyjść z po wo du ludz kich grze chów
i sa mo lub stwa, to jed nak Sło wo Bo że wska zu je, że
na gru zach obec ne go po rząd ku rze czy na sta nie
Kró le stwo dro gie go Sy na Bo że go (Dan. 2:44)! Bez -
na dziej ne po ło że nie czło wie ka bę dzie spo sob no -
ścią dla Bo ga. Głos Me sja sza bę dzie sły sza ny. On
wy da roz kaz „Uspo kój cie się!” Wów czas roz sza la -
łe ży wio ły ludz kich na mięt no ści zo sta ną uspo ko jo -
ne i wszel kie nie po ko je usta ną. Pan wy pro wa dzi
po rzą dek z cha osu. Gdy kom plet na roz pacz ogar -
nie ludz kość, wte dy przy bli ży się wy zwo le nie; po -
nie waż wów czas lu dzie za czną wo łać do Pa na.
Wte dy On udzie li im po mo cy. Kró le stwo Bo że
przej mie zu peł ną kon tro lę nad spra wa mi świa ta
i do wie dzie, że jest „pra gnie niem wszyst kich na ro -
dów” (Agg. 2:7, KJV).                              BS ‘09,50-53
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P A  W E Ł  WP A  W E Ł  W M I  L E  C I EM I  L E  C I E
„Pamiętajcie o waszych wodzach, którzy wam opowiadali Słowo Pańskie;
i uważnie obserwując rezultat ich postępowania, naśladujcie ich wiarę”. 

Żydów 13:7 – Dia glott
Dzieje Apostolskie 20:22-35

STO IMY w po dzi wie przed ta kim przy kła -
dem mo ral ne go he ro izmu, ja ki znaj du je my

w Apo sto le Paw le, a frag ment wy bra ny do tej
lek cji w szcze gól ny spo sób ma ni fe stu je ten he -
ro izm. Gdy śle dzi my je go pod ró że z mia sta
do mia sta i do strze ga my je go wier ną pra cę i tro -
skę, je go cier pli we zno sze nie prze śla do wań, je -
go nie stru dzo ne po świę ce nie i gor li wość dla

praw dy, je go cier pli wość w na ucza niu i zno sze -
niu sła bych oraz lek ce wa żą cych i wszyst kie je go
cier pie nia dla spra wy Chry stu sa i gdy wte dy
sły szy my go mó wią ce go: „Lecz ja zgo ła nie ce -
nię so bie ży cia” (Dz. Ap. 20:24, BT), to od czu wa -
my, że za sta na wia my się nad praw dzi wie
wznio słym cha rak te rem.
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Stwier dze nie, że Pa weł był nie zwy kłym,
wspa nia łym, wiel kim czło wie kiem, nie da je wła -
ści we go wy obra że nia o je go cha rak te rze. Zwróć -
my uwa gę, jak w ka żdym mie ście cze ka ły
na nie go kaj da ny i utra pie nia: pod bu rzo ne tłu -
my lu dzi, chło sta i wię zie nie by ły je go sta łym
ocze ki wa niem. Na stęp nie prze czy taj my je go li -
sty i do ceń my żar li wość je go du cha, głę bo kie
zro zu mie nie Bo skich spraw, je go dba łość o zbo -
ry i głę bo ką tro skę o ich du cho we do bro, żar li -
we na po mnie nia i je go ży wy przy kład. Czy taj -
my do tąd, aż bę dzie my pod nie sie ni na du chu je -
go szla chet nym przy kła dem i uj rzy my w nim
cud Bo skiej ła ski. 

Żad ne zwy kłe na dzie je i am bi cje nie mo gły -
by po bu dzać do ta kie go świę te go ży cia. Je go
oczy wia ry by ły sku pio ne na spra wach, któ re
jesz cze nie by ły do strze ga ne. On był czło wie -
kiem wy ższych za let i bło go sła wieństw, jak
rów nież szcze gól nych i pra wie nie spo ty ka nych
prób. „Jak ktoś uro dzo ny przed cza sem”
(1 Kor. 15:8, KJV), on wi dział Pa na w chwa le
i usły szał Je go ła ska wy głos, mó wią cy: „Sau lu,
Sau lu, prze czże mnie prze śla du jesz?... trud no
to bie prze ciw oście nio wi wierz gać”. To do nie -
go Ana niasz po wie dział: „Bóg oj ców na szych
ob rał cię, abyś po znał wo lę Je go, a że byś oglą dał
One go Spra wie dli -
we go i słu chał gło su
z ust Je go. Al bo -
wiem Mu bę dziesz
ś w i a d  k i e m
u wszyst kich lu dzi,
te go, coś wi dział
i sły szał” (Dz.Ap. 9:4,
5; 22:12-16). W umy   -
sło wej wi zji on był
„ z a  c h w y  c o  n y
do trze cie go nie ba”
(do Ty siąc let nie go
pa no wa nia Chry -
stu sa) i udzie lo no
mu krót kie go wglą -
du w chwa łę i bło -
go sła wio ny stan te -
go pa no wa nia spra -
wie dli wo ści. Po tem
kil ka krot nie otrzy -
my wał szcze gól ne,
oso bi ste za chę ty
od Pa na. W Ko ryn -
cie Pan zwró cił się

do nie go w wi dze niu, mó wiąc: „Nie bój się, ale
mów, a nie milcz. Bom Ja jest z to bą, a ża den się
na cie bie nie tar gnie, aby miał ci coś złe go uczy -
nić; al bo wiem Ja wiel ki lud mam w tym mie -
ście” (Dz.Ap. 18:9,10). Na stęp nie wśród gwał -
tow nych prze śla do wań „Sta nąw szy przy nim
Pan, rzekł: `Bądź do bre go ser ca, Paw le! Al bo -
wiem jak o Mnie świad czy łeś w Je ru za lem, tak
mu sisz świad czyć i w Rzy mie’” (Dz.Ap. 23:11).
Po tem, w ob li czu zbli ża ją ce go się nie bez pie -
czeń stwa roz bi cia stat ku, anioł Pań ski sta nął
przy nim, mó wiąc: „Nie bój się, Paw le! Mu sisz
sta wio ny być przed ce sa rzem i da ro wał ci Bóg
wszyst kich, któ rzy pły ną z to bą” (Dz.Ap.
27:23,24). Pan usta wicz nie świad czył z nim
o praw dzie ewan ge lii przez cu da i zna ki, któ re
z si łą prze ko ny wa ły lu dzi (Dz.Ap. 19:11,12; 20:
9-12; 28:3-6,8,9). 

Bio rąc to pod uwa gę, czyż praw dzi wie nie
mo że my po wie dzieć, że Pa weł był cu dem Bo -
skiej ła ski? On sam po wie dział: „Wszyst ko mo -
gę w Chry stu sie, któ ry mię po si la” (Fi lip. 4:13)
i to na nim spo czę ła moc Chry stu sa (2 Kor.
12:9,10). Udzie lo na ła ska by ła na praw dę wy star -
cza ją ca do cię żkiej pra cy i nie usta ją ce go zno ju
te go umi ło wa ne go świad ka Pa na Je zu sa do nas,
po gan. Gdy pa trzy my na je go świe tla ną dro gę,

do strze ga my w nim
Chry stu sa i ro zum
mó wi nam, że na -
gro da dla ko goś,
kto wi dział Pa -
na i sły szał Je go mi -
ło sier ny głos, kto
żył w ta kiej bli sko -
ści i cią głej spo łecz -
no ści z Nim i był
tak in spi ro wa ny
na dzie ją i ra do ścią
oraz zdol ny do po -
god ne go zno sze nia
trud no ści, bó lu
i stra ty ka żde go
ziem skie go skar bu,
mu si być na praw dę
wspa nia ła.

Roz wa żaj my szla -
chet ne przy kła dy
Pa na i Apo sto ła
Paw ła i z cier pli wo -
ścią po dą żaj my
w za ofe ro wa nym

„Saulu bracie, przejrzyj“
Dz.Ap. 22:13
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nam wy ści gu, pa trząc na Je zu sa, tak jak czy nił to
Pa weł, ze wszel ką po trzeb ną si łą i po cie chą. 

Po wra ca jąc do na szej lek cji, w roz sta niu się
umi ło wa ne go Apo sto ła ze star szy mi ko ścio ła
w Efe zie, któ rzy przy szli, by po że gnać go przed rej -
sem do Je ru za lem i otrzy ma li od nie go ra dę na po -
że gna nie, znaj du je my na stęp ną pa miąt kę je go
wier no ści i cen ny przy kład do na śla do wa nia. 

Pa weł mó wił do nich: „Wiem, że już ni gdy
nie bę dzie cie oglą da li ob li cza me go. Dla te go
oświad czam wam dzi siaj, że nie je stem wi nien
ni czy jej krwi [on miał na my śli swą wła sną od -
po wie dzial ność, ja ko Pań skie go sza fa rza i jej
peł ne po wa gi zna cze nie, jak zo sta ło to wska za -
ne przez Pro ro ka Eze chie la – 33:7-9]; po nie waż
nie uchy la łem się od gło sze nia wam ca łej ra dy
Bo żej” (Dz. Ap.20:25-27, KJV). Apo stoł Pa weł nie
wcho dził w żad ne kom pro mi sy w spra wach
praw dy, nie łą -
czył jej z żad ną
ludz ką fi lo zo fią,
by uczy nić ją ła -
twiej szą do przy -
ję cia przez Ży -
dów czy po gan
lub by w ja kiejś
mie rze unik nąć
nie uchron ne go
prze śla do wa nia.
Chrze ści jań ski
na uczy ciel, któ ry
praw dzi wie mo -
że nieść ta kie
świa dec two w ta -
kich oko licz no -
ściach, jest rze -
czy wi ście żoł nie -
rzem krzy ża.

Z w r ó ć  m y
uwa gę na je go
oj cow ską ra dę
dla tych star -
szych, by kon ty nu owa li pra cę Apo sto ła wo -
bec sie bie i współ bra ci z ta ką sa mą gor li wo ścią
i sta ran no ścią, ja kiej on zo sta wił im przy kład
(Dz.Ap. 20:28-31). Zau wa żmy też je go wier ne
ostrze że nie przed fał szy wy mi na uczy cie la mi,
któ rzy z pew no ścią po ja wią się wśród nich;
on ostrze ga ich przed wil ka mi w owczych skó -
rach, któ rzy nie oszczę dzą ni ko go ze sta da,
sa mo lub nie sta ra jąc się o wła sne do cze sne ko -

rzy ści. Apo stoł nie ra dził im, by ob cho dzi li się
z ty mi wil ka mi bar dzo de li kat nie, jak do ra -
dza ją nie któ rzy na uczy cie le dzi siaj. Pa weł nie
po wie dział im, że mu szą ich wszyst kich na zy -
wać brać mi i mó wić im, że praw do po dob nie
są tak bli sko praw dy jak oni sa mi oraz że ma -
ją oka zy wać wiel kie mi ło sier dzie dla wszel -
kie go ro dza ju pró żnych fi lo zo fii itp. Nie, Pa -
weł nie był czło wie kiem ta kich kom pro mi sów
(Rzym. 16:17,18; 2 Tes. 3:6,14; 2 Kor. 6:14-18; 2
Tym. 2:15-19). 

Zau wa żmy je go wzru sza ją ce sło wa w Dzie -
jach Apo stol skich 20:32-35 – wy mow ność szla -
chet nych czy nów, na po mnie nie w po sta ci ży we -
go przy kła du, bło go sła wień stwa mi łu ją ce go ser -
ca, ka dzi dło uświę co ne go i świą to bli we go ży cia. 

Po nie waż żar li wa mo dli twa spra wie dli we -
go czło wie ka jest bar dzo sku tecz na, to nie mo że -

my wąt pić, że
ser ca ich wszyst -
kich by ły od -
świe żo ne i po cie -
szo ne bło go sła -
wio nym od czu -
ciem Bo skiej ła -
ski w tym cza sie
i w cza sie ka żdej
in nej po trze by,
cho ciaż łzy ob fi -
cie pły nę ły z ich
oczu na myśl
o roz sta niu
i o tym, że nie
spo tka ją go wię -
cej, aż w bło go -
sła wio nym dniu
ich osta tecz nej
n a  g r o  d y
(Dz.Ap.20:36-38). 

Nasz tekst
zo stał do brze
wy bra ny, choć

po pu lar ne tłu ma cze nie su ge ru je zna cze nie ró -
żnią ce się od na uk Pa na i Apo sto łów (Mat. 20:25-
28; 2 Kor. 1:24; 1 Pio tra 5:1-3). Spo śród zgro ma -
dze nia lu du Pań skie go, Pan nie po wo łał wład -
ców, lecz wier nych wo dzów, któ rym na le ży się
rze tel ny sza cu nek i któ rych wia ra oraz przy kład
po win ny być na śla do wa ne.

BS ‘09, 53-54

*  *  *  *  *  

Paweł w Milecie
Dz.Ap. 20:17



PO KU TU JĄ CY Izra el bę dzie świad czył o an ty ty -
picz nym Ba ran ku Pas chal nym do star czo nym

przez Bo ga dla ich zba wie nia pod lep szym przy -
mie rzem i w wy ższym zba wie niu od te go, zwią za -
ne go z ich uwol nie niem z Egip tu (Jer. 31:31-34; Iz.
44:22,23); oni bę dą oznaj miać, że On był nie sta wia -
ją cym opo ru cier pięt ni kiem (Iz. 53:7): „Uci śnio ny był
[al bo wy ma ga no od Nie go (to sa mo he braj skie sło wo
na gas jest uży te w 5 Moj. 15:2,3, gdzie zo sta ło prze -
tłu ma czo ne przez cza sow nik ścią gnąć); ka ra śmier -
ci mu sia ła być wy eg ze kwo wa na, je śli Bo ska spra -
wie dli wość mia ła być za spo ko jo na na ko rzyść do -
sko na łe go ży cia Ada ma, utra co ne go przez nie po -
słu szeń stwo] i utra pio ny, a nie otwo rzył ust swo ich; ja -
ko ba ra nek na za bi cie wie dzio ny był, i ja ko owca przed ty -
mi, któ rzy ją strzy gą, onie miał i nie otwo rzył ust swo ich
[On zu peł nie pod dał się ka rze śmier ci i zwią za -
nym z nią cier pie niom, któ re do bro wol nie zniósł
dla nas]”. Po mi mo okrut ne go i nie spra wie dli we go
trak to wa nia ode bra ne go z rąk Swych prze śla dow -
ców, za któ rych umie rał – spra wie dli wy za nie -
spra wie dli wych – On za cho wał się naj spo koj niej ze
spo koj nych, roz ko szu jąc się w czy nie niu wo li Swe -
go Oj ca (Ps. 40:9) i ra du jąc się, że mo że dać Swe ży -
cie ja ko okup za wszyst kich, aby oni mo gli mieć
spo sob ność po wro tu do har mo nii z Bo giem i odzie -
dzi cze nia wiecz ne go ży cia. Cóż za wspa nia ły przy -
kład ma my w spra wie dli wym Słu dze Bo ga, któ ry
gdy Mu zło rze czo no, nie zło rze czył, gdy cier piał,
nie gro ził, lecz po wie rzył Sie bie Te mu, któ ry spra -
wie dli wie są dzi! On na wet mo dlił się za ty mi, któ -
rzy Go ukrzy żo wa li! 

ME SJASZ GWAŁ TOW NIE WY RWA NY

„On był [gwał tow nie] wy rwa ny [he braj skie la -
qach; to sło wo jest rów nież uży te w 2 Król. 2:10;
Jer. 48:46] przez [lub z] cier pie nie [opre sję, gwał tow ne
ogra ni cze nie] i sąd [he braj skie mi sh pat – od no szą ce
się do Je go po zo ro wa ne go pro ce su w no cy, w któ -
rym zo stał fał szy wie oska rżo ny i osą dzo ny, ja ko
god ny śmier ci; to przez śmierć Pan zo stał wy rwa -
ny z udrę cze nia (a nie z wię zie nia, po nie waż Pan
nie był wię zio ny; zob. ARV i AV mar gi nes) przez

wro gów i są do we go prze śla do wa nia, cho ciaż to
w ich wy ni ku zo stał ska za ny na śmierć]: a Je go ród
któż oznaj mi? Po nie waż wy rwa ny jest z zie mi ży ją -
cych” (Iz. 53:8, KJV).

W wie ku za le d wie 33 ½ ro ku izra el ski Me sjasz
był za bi ty, ja ko an ty ty picz ny Ba ra nek Pas chal -
ny, 14 dnia mie sią ca Abib, czy li Ni san (2 Moj. 12:5,
6,18; 3 Moj. 23:5), w ro ku po wszech nie ozna czo -
nym ja ko 33 rok Pań ski. Po nie waż (Dan. 9:24-27)
„od wyj ścia roz ka zu o przy wró ce niu i od bu do wa -
niu Je ru za lem [co na stą pi ło je sie nią 455 r. p.n.e.] aż
do Me sja sza Księ cia” upły nę ło 69 sym bo licz nych
ty go dni lub (69x7) 483 la ta („dzień za rok”
– Ezech. 4:6). Dla te go 70. ty dzień Izra ela roz po czął
się je sie nią 29 ro ku Pań skie go (co sta no wi ło 28 ¾
ro ku Pań skie go, a to plus 454 1/4 ro ku p.n.e. do je -
sie ni 455 p.n.e. wy no si 483 la ta). 70. ty dzień za -
koń czył się je sie nią 36 ro ku Pań skie go. Wów czas,
w tym 70. ty go dniu, „za bi ty bę dzie Me sjasz, lecz nie
z po wo du Sie bie”; „a w po ło wie ty go dnia [14 Ni -
san, 33 ro ku Pań skie go, gdy Pan był wie dzio ny
ni czym ba ra nek – an ty ty picz ny Ba ra nek Pas chal -
ny – na za bi cie] znie sie [ty picz ne] ofia ry krwa we”,
po nie waż wów czas an ty ty picz na ofia ra za stą pi ła
ofia ry ty picz ne.

UMARŁ ZA PRZE STĘP STWA IZ RA ELA

Zgod nie z tym, gdy po ku tu ją cy Izra el zro zu -
mie tę spra wę, bę dzie świad czył (Iz. 53:8): „Za prze -
stęp stwa lu du mo je go [Izra ela] zra nio ny był.” Tu taj
po now nie pod kre ślo ny jest za stęp czy i po jed naw -
czy cha rak ter cier pień i śmier ci Me sja sza. Czę ste
po wta rza nie wska zu je, że jest to wa żna część – być
mo że naj wa żniej sza część – przy szłe świad czą ce
dzie ło po ku tu ją ce go Izra ela.

Do bry Pa sterz, in dy wi du al ny Słu ga Bo ży, mó -
wi tu taj, że miał po ło żyć Swe ży cie za Izra el – „Mój
lud” – na ród, któ ry z te go po wo du naj wy raź niej
nie jest wspo mnia nym tu Bo skim Słu gą, lecz ra czej
„lu dem”, za któ re go „prze stęp stwa” in dy wi du al ny
Me sjasz zo stał za bi ty. Za tem ja ko re zul tat ofia ry
Ba ran ka Bo że go, któ ry był pro wa dzo ny na za bi cie

56  —  SZTANDAR BIBLIJNY

P O  Ś W I Ę  C O  NA  O F I A  R A

ME SJASZ – SŁU GA BO ŻY
Kon ty nu acja z ostat nie go nu me ru.

„... oni bę dą pa trzeć na Mnie... któ re go prze bi li i bę dą Go opła ki wać tak, jak opła ku je się je dy ne go
sy na i bę dą gorz ko pła kać nad Nim tak, jak gorz ko ubo le wa się nad jed no ro dzo nym”.

Pro roc two Za cha ria sza 12:10, tłu ma cze nie Les se ra.



LIPIEC - SIERPIEŃ 2009 —  57

„za prze stęp stwa lu du mo je go”, ca ły Izra el bę dzie
zba wio ny, jak na pi sa no (Iz. 59:20; Ezech. 36:26-
33): „Bo przyj dzie do Sy jo nu Od ku pi ciel i [na wet]
do tych, któ rzy się od wra ca ją od wy stęp ków w Ja -
ku bie”; „Wy zwo lę was od wszyst kich nie czy sto ści
wa szych... Te go dnia oczysz czę was od wszyst -
kich nie pra wo ści wa -
szych... I dam wam ser -
ce no we, a du cha no -
we go wle ję w was:
I usu nę ser ce ka mien ne
z wa sze go cia ła, a dam
wam ser ce mię si ste.
Du cha mo je go wle ję
w was i spra wię, że bę -
dzie cie cho dzić we dług
ustaw mo ich i są dów
mo ich prze strze gać
i czy nić je bę dzie cie”.

Lecz lud Bo ży
– „Mój lud” – w szer -
szym zna cze niu obej -
mu je wię cej niż tyl ko
tych, któ rzy „od wró cą
się od wy stęp ków w Ja -
ku bie”; po nie waż Słu ga
Bo ży „sąd na ro dom
wy da”, do strze ga my
ta kże, że On był da ny
„za świa tłość po ga -
nom”; „i przyj dą po ga -
nie do świa tło ści two jej”; „I rzek nę do tych, któ rzy
nie by li Mo im lu dem: Tyś jest lud Mój! A oni po -
wie dzą: ‘Tyś jest Bóg Mój’” (Iz. 42:1,6; 49:6;
60:3,5,11; Ps. 86:9; Oz. 2:23).

PO GR ZEB SŁU GI BO ŻE GO 

„Któ ry to lud po dał [wy zna czo no Mu] bez bo żnym
grób Je go, a bo ga te mu [bo ga te mu czło wie ko wi] śmierć Je -
go, choć jed nak [cho ciaż] nie pra wo ści nie uczy nił ani
zdra da zna le zio na jest w ustach Je go“ (Iz. 53:9). W Izra -
elu ci, któ rzy by li tra ce ni ja ko prze stęp cy, nie mie -
li ho no ro we go po chów ku. Pra wo z cza sów Jó ze fu -
sa mó wi (Pi sma Sta ro żyt ne IV, viii, 6): „Kto bluź ni
Bo gu, niech bę dzie uka mie no wa ny i niech bę dzie
po wie szo ny na drze wie ca ły dzień, a po tem niech
po cho wa ją go w be zec ny spo sób i w ukry ciu”.

I co jest bar dziej praw do po dob ne niż to, że
Pan, któ ry był ska za ny ja ko bluź nier ca i któ ry
umarł ja ko prze stęp ca, miał wy zna czo ny grób ra -
zem z prze stęp ca mi? To z pew no ścią po do ba ło by
się ży dow skim przy wód com, któ rzy w za zdro ści
i nie na wi ści uknu li i przy go to wa li dla Nie go tak
okrut ną i upo ka rza ją cą śmierć i po tym, gdy przy -

bi li Je go rę ce i sto py do krzy ża, zło śli wie wpa try -
wa li się w Nie go, po gar dli wie się śmie jąc i wy dy -
ma jąc swe war gi, po trzą sa jąc gło wa mi i mó wiąc:
„Ufał w Pa nu, nie chże Go wy rwie, niech Go wy -
ba wi, je śli w Nim ma roz kosz” (Ps. 22:8-21, KJV).
Lecz Bo ską wo lą by ło, aby Je go Syn, Je go Słu ga,

miał ho no ro wy po -
grzeb. 

Ze śmier cią Me sja -
sza Je go po jed naw cza
ofia ra zo sta ła do koń -
czo na. Bóg po krzy żo -
wał ich usta le nia, by Je -
go grób był ra zem z
bez bo żny mi i za rzą -
dził, by Je go Słu ga
po śmier ci miał grób
u bo ga te go czło wie ka
(Jó ze fa z Ary ma tei).
He braj skie sło wo ozna -
cza ją ce śmierć wy stę pu -
je tu taj w licz bie mno -
giej, tak jak w Ezech.
28:8,10, gdzie ono ta kże
od no si się do śmier ci
jed nost ki – nie w tym
zna cze niu, że jed nost -
ka umie ra kil ka ra zy,
lecz ra czej, jak wy ja śnia
De litzsch, licz ba mno -
ga jest uży ta, by wska -

zać gwał tow ną śmierć, wiel ki ból, któ ry wy da je
się po dob ny do kil ka krot ne go umie ra nia.

Lecz dla cze go ten ho no ro wy po grzeb był
o wie le lep szy niż to, co za pla no wa li i prze zna czy -
li dla Nie go wro go wie? Dla te go, że „nie pra wo ści
nie uczy nił ani zdra da zna le zio na jest w ustach
Je go”. On uni żył Sa me go Sie bie aż do śmier ci, na -
wet do śmier ci na krzy żu, a wte dy czas Je go upo -
ko rze nia i Je go za stęp czej ofia ry za koń czył się.
Żad ne dal sze po ni ża nie nie by ło po trzeb ne ani nie
zo sta ło by do zwo lo ne. On umarł, spra wie dli wy
za nie spra wie dli wych; tu taj po now nie jest pod -
kre ślo na Je go nie win ność i spra wie dli wość. Je go
śmierć by ła po jed na niem za in nych.

BO SKIE DO BRE UPODO BA NIE

„Upodo ba ło się Pa nu ze trzeć [do słow nie, zmia -
żdżyć; po rów naj w. 5] Go; On pod dał Go cier pie niu
lub do tknął Go sła bo ścią” – sku tek grze chu (Iz. 53:10).
To zda nie wi docz nie od no si się do w.4,5 i wska zu -
je, że Słu ga Bo ży cier piał nie tyl ko w wy ni ku oko -
licz no ści, w ja kich się zna lazł, lecz że Nie biań skie -
mu Oj cu, któ ry w Swej wiel kiej mi ło ści za pew nił

Łukasza 23:50-55
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na sze od ku pie nie, upodo ba ło się, aby Je go Jed no -
ro dzo ny Syn cier piał i umarł za nas (Ps. 103:3).
Nie win ny nie tyl ko cier piał
za win nych, lecz tak za rzą -
dzi ła Bo ska mi łość! 

To nie zna czy, że Bóg roz -
ko szo wał się pa trząc, jak cier -
pi i umie ra Je go Syn, po nie -
waż Bóg za świad cza (Ezech.
18:32): „Ja nie ko cham się
w śmier ci umie ra ją ce go”
– lecz Bóg uwa żał za sto sow -
ne ze trzeć Go, pod dać Go
cier pie niu i wło żyć na Nie go
nie pra wość wszyst kich nas
– nie zna czy to, że cier pie nie
i śmierć Me sja sza by ła po żą -
da nym ce lem; ra czej by ły one
nie zbęd ny mi środ ka mi
w tym ce lu, aby po zło że niu
oku pu, rów no wa żnej ce ny,
któ ra zo sta ła już zło żo na,
w przy szło ści na stą pi ła peł na za pła ta wo bec Spra -
wie dli wo ści na ko rzyść Ada ma i ca łej ludz ko ści,
któ ra znaj do wa ła się w je go zdol no ściach pro kre -
acyj nych, gdy zgrze szył, na ko rzyść „wszyst kich
ro dzin zie mi”, ca łe go ludz kie go ro du, aby ka żdy
mógł być bło go sła wio ny oso bi stą spo sob no ścią
otrzy ma nia wiecz ne go ży cia przez Nie go, ja ko
chwa leb ne Na sie nie Abra ha ma, Na masz czo ne go
przez Bo ga, Je go wiel ce wy wy ższo ne go Słu gę, któ -
ry ma imię po nad wszel kie imię i aby przez Nie go
osta tecz nie ka żde ko la no ugię ło się i ka żdy ję zyk
wy znał hołd i ślu bo wał po słu szeń stwo Bo gu (1
Moj. 22:18; 1 Sam. 2:10; Ps. 2:6-12; 45; Iz. 45:22-25). 

PODSTAWA PRZYSZŁYCH
BŁOGOSŁAWIEŃSTW 

„Kie dy Ty [Bo że, Oj cze] uczy ni łeś Je go du szę ofia -
rą za grzech”; z rów ną po praw no ścią to mo że być
ta kże prze tłu ma czo ne: „Kie dy Je go du sza bę dzie
uczy nio na ofia rą za grzech” (Iz. 53:10, KJV, Les ser).
W ka żdym przy pad ku Bo ski Słu ga jest tu taj wska -
za ny ja ko do star cza ją cy „ofia rę za grzech”. On dał
Sa me go Sie bie ja ko okup za wszyst kich. Je go do -
sko na ła ludz ka isto ta by ła oku pem, czy li rów no -
wa żną ce ną za do sko na łą ludz ką isto tę – Ada ma (1
Moj. 1:27; 2:7), któ ry przez grzech stra cił ży cie dla
sie bie i swe go nie na ro dzo ne go po tom stwa. 

Ja ko ofia ra za grzech, Ba ra nek Bo ży jest ubła -
ga niem za grzech Ada ma i je go ro du; ja ko ofia ra
za wi ny lub ofia ra za wy stęp ki (bar dziej po praw -
ne tłu ma cze nie uży te go tu taj he braj skie go sło wa
asham znaj du je my u Les se ra i w A.R.V.) On po jed -
nu je i do ko nu je peł ne go za dość uczy nie nia spra -

wie dli wo ści na ko rzyść ludz ko ści, któ ra upa dła
w grzech z po wo du wiel kie go prze stęp stwa prze ciw

Bo skie mu pra wu po peł nio ne -
go przez oj ca Ada ma w ogro -
dzie Eden. On jest za dość -
uczy nie niem spra wie dli wo -
ści za prze stęp stwo Ada ma
prze ciw Bo skie mu pra wu.
Ofia ra za grzech (hebr. chat -
tath) od no si się szcze gól nie
do grzesz ne go sta nu, w któ -
rym grzesz nik po trze bu je po -
jed na nia; ofia ra za wy stęp ki
od no si się bar dziej do ak tu al -
ne go prze stęp stwa, do je go wi -
ny, do za cią gnię te go dłu gu
i do ko na nia za pła ty w ce lu
za spo ko je nia słusz ne go żą -
da nia. 

NA SIE NIE ME SJAS ZA 
Po ni ższe wer se ty są nie któ -

ry mi z chwa leb nych re zul ta -
tów spła ty przez Nie go na sze go dłu gu i Je go po -
jed naw czej ofia ry na na szą ko rzyść: „Ten [któ ry
był ‘zra nio ny (prze bi ty) z po wo du wy stęp ków na -
szych’ i ‘star ty (zmia żdżo ny) dla nie pra wo ści na -
szych’] uj rzy na sie nie Swo je”. Cho ciaż był do sko -
na łą ludz ką isto tą, zo stał „wy cię ty z zie mi ży ją -
cych” i nie miał żad ne go po tom stwa, ja kie ma
ziem ski oj ciec; nie mniej jed nak, po nie waż zło żył
ce nę oku pu i osta tecz nie ku pi Ada ma i je go ro -
dzaj, to w Je go wy wy ższo nym sta nie po Bo skiej
pra wi cy (Ps. 110:1) Bóg da Je mu ca łą ludz kość, ja -
ko Je go dzie dzic two, i naj dal sze krań ce zie mi, ja -
ko Je go po sia dłość (Ps. 2:8); a w zmar twych wsta -
niu, kie dy wie lu śpią cych w pro chu zie mi bę dzie
wzbu dzo nych (Dan. 12:2), On od ro dzi ich (5
Moj. 18:15-19) do wiecz ne go ży cia, po nie waż sta -
nie się ich „Oj cem wiecz no ści”, Daw cą wiecz ne go
ży cia dla nich (Iz. 9:6). 

Za tem On „uj rzy na sie nie Swo je” – Je go po -
tom stwo, po nie waż przez Nie go i tyl ko przez Nie -
go, Adam i je go upa dły ród, ska za ny na śmierć,
uzy ska ży cie. Jak wiel ka chwa ła jest Je go udzia łem
w wy ni ku zło że nia Je go ludz kie go ży cia ja ko oku -
pu za Ada ma i je go ród! Rze czy wi ście, „Na sie nie
ich słu żyć Mu bę dzie i bę dzie za li czo ne Pa nu
za po ko le nie” (Ps. 22:31, KJV). 

Wie lu (na sie nie Abra ha ma „ja ko gwiaz dy
na nie bie”) już zwró ci ło się do Me sja sza i przy ję ło
Go w ce lu swe go zba wie nia; lecz re sty tu cja bło go -
sła wieństw dla świa ta, po wrót do do sko na łe go ży -
cia, ja kie miał Adam, za nim zgrze szył, nie na stą pi,
do pó ki Izra el (na sie nie Abra ha ma „ja ko pia sek,

Jana 19:30
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któ ry jest na brze gu mor skim”) naj pierw nie przyj -
mie swe go Me sja sza (Zach. 12:9,10; Ezech. 39:27-
29), a Bóg, On Przed wiecz ny, w peł ni ob da rzy Sy -
na czło wie cze go „wła dzą i czcią, i kró le stwem, aby
Mu wszy scy lu dzie, na ro dy, i ję zy ki słu ży li; wła -
dza Je go wła dza wiecz na, któ ra nie bę dzie od ję ta,
a kró le stwo Je go, któ re nie bę dzie ska żo ne”
(Dan. 7:13,14). „Na wie ki bę dzie trwa ło na sie nie Je -
go” (Ps. 89:5,30,37,38). 

WIECZ NE ŻY CIE ME SJAS ZA 

„Przed łu ży dni swo ich”. To rów nież wy da je się
pa ra dok sem: bo jak Ten, któ ry zo stał wy cię ty
z zie mi ży ją cych, któ ry wy lał na śmierć du szę
Swo ją i zo stał po grze ba ny, mo że mieć wiecz ne
ży cie i kon ty nu ację Swo ich dni? Oczy wi ście, od -
po wiedź jest jed na, że On miał zmar twych wstać
z umar łych.

Pro ro ku ją o Nim licz ne wer se ty. Pod imie niem
Szy lo Bóg obie cał, że „Je mu bę dzie od da ne po słu -
szeń stwo na ro dów” (1 Moj. 49:10; por. Ezech.
21:27); pod imie niem Da wid (Umi ło wa ny) Bóg
obie cał, że On bę dzie „Księ ciem ich na wie ki”
(Ezech. 37:25); On ta kże jest „Ka pła nem na wie ki
we dług po rząd ku Mel chi se de ko we go” (Ps. 110:4;
Zach. 6:12,13); On jest „Gwiaz dą z Ja ku ba,“ „Scep -
trem z Izra ela,” On „bę dzie pa no wał” (4
Moj. 24:17,19, KJV), wiel ki Pro rok, któ re go Bóg
wzbu dził (5 Moj. 18:15-19), któ re go pa no wa nie
spra wie dli wo ści ma trwać wiecz nie (Iz. 9:6,7;
Jer. 23:5; Dan. 2:44; Ps. 72). 

O zmar twych wsta niu Me sja sza Pro rok Da -
wid na pi sał (Ps. 16:10,11; 17:15): „Nie zo sta wisz
du szy mo jej w gro bie ani do pu ścisz Świę te mu
Twe mu oglą dać ska że nia”, [Te sło wa nie mo gą
być za sto so wa ne do Da wi da oso bi ście, po nie waż
on wszedł w sen śmier ci, zo stał po grze ba ny i do -
znał ska że nia. Więk sze go Da wi da, Bo że go Słu gę,
Bóg wzbu dził z umar łych ja ko du cho wą isto tę
trze cie go dnia po ukrzy żo wa niu (Ps. 22:17,21-23).
Pier wiast ki z tych, któ rzy za snę li, sym bo li zo wa -
ne przez pierw szy doj rza ły snop po świę co ny Bo -
gu 16 Ni san – trze cie go dnia po za bi ciu pas chal -
ne go ba ran ka 14 Ni san (3 Moj. 23:5,6,11,15,16)
– nie uj rza ły ska że nia. Ich du cho wa isto ta, nie ma -
ją ca cia ła ani ko ści, jest nie ska zi tel na] „Oznaj misz
mi dro gę ży wo ta; ob fi tość we se la jest przed ob li -
czem Two im, roz ko szy po pra wi cy Two jej aż
na wie ki” (Ps. 16:10,11). „Ale ja w spra wie dli wo -
ści oglą dam ob li cze Two je: kie dy się obu dzę, bę -
dę usa tys fak cjo no wa ny Two im po do bień stwem”
(Ps. 17:15, KJV). 

W związ ku z tym in te re su ją ce jest, że Abra -
ham w ofia ro wa niu swe go sy na Iza aka, w któ rym

by ła ze środ ko wa na obiet ni ca do ty czą ca po tom -
stwa (1 Moj. 21:12), re pre zen to wał Bo ga, w Je go
wiel kiej mi ło ści, ofia ru ją ce go Swe go jed no ro dzo -
ne go Sy na. Tak jak ba ran zo stał do star czo ny przez
Bo ga i uśmier co ny na oł ta rzu ofiar nym, a Iza ak
po wstał z oł ta rza, aby przez nie go wszyst kie ro dzi -
ny zie mi mo gły być bło go sła wio ne (1 Moj. 22:1-18),
tak Bóg do star czył wiel kie go an ty ty picz ne go Ba -
ran ka Pas chal ne go, Swe go wła sne go Sy na, któ ry
stał się cia łem, zro dzo ny z dzie wi cy, ja ko do sko na -
ła ludz ka isto ta (Iz. 7:14), okup, rów no wa żna ce -
na za Ada ma. On od dał Swe ludz kie ży cie, ja ko
Ba ra nek Bo ży za grze chy świa ta – ten Ba ra nek zo -
stał za bi ty za nas. 

Kie dy Słu ga Bo ży przy szedł ja ko ludz ka isto ta,
jak na pi sa no o nim w księ gach, aby czy nić wo lę
Swe go Oj ca (Ps. 40:8,9), Bóg spło dził Go ja ko no -
we stwo rze nie do Bo skiej na tu ry (Ps. 2:7; 89:27,28)
i na ma ścił Go Swym Świę tym Du chem ja ko Swe -
go Me sja sza (Ps. 45:8; Iz. 61:1-3). Na stęp nie On zo -
stał uśmier co ny w cie le – ja ko ludz ka isto ta, ja ko
na sza ce na oku pu, zo bra zo wa ny w ba ra nie, któ re -
go Abra ham ofia ro wał na oł ta rzu ofiar nym, lecz
zo stał wzbu dzo ny, ja ko da ją ca ży cie du cho wa isto -
ta – Me sjasz – wiel kie obie ca ne po tom stwo Abra -
ha ma, przez któ re wszyst kie ro dzi ny zie mi bę dą
bło go sła wio ne. 

Z po wy ższych roz wa żań za uwa ża my, że ma -
my ży ją ce go Zbaw cę, zmar twych wsta łe go Zba wi -
cie la, tak jak Iza ak po wstał ży wy z oł ta rza, na któ -
rym ofia ro wa no ba ra na. Czło wie czeń stwo Me sja -
sza by ło da ne za ży cie świa ta, lecz Je go „to, co naj -
dro ższe” (Ps. 22:21, KJV) – Je go No we Stwo rze nie
– to, co by ło w Nim spło dzo ne, na masz czo ne
i udo sko na lo ne przez cier pie nia – na ro dzi ło się
z umar łych, zmar twych wsta ło – pier wia stek
z tych, któ rzy za snę li w śmier ci, aby zmar twych -
wstać do peł ni ży cia (3 Moj. 23:10,11).

On rze czy wi ście przed łu ży Swe dni – aż
na wie ki! „Pro sił CIĘ o ży wot, a da łeś Mu przed łu -
że nie dni na wie ki wie ków. Wiel ka jest chwa ła Je -
go w zba wie niu Two im; chwa łę i ma je stat wło ży -
łeś na Nie go. Po nie waż uczy ni łeś Go naj bar dziej
bło go sła wio nym na wie ki: spra wi łeś, że jest nie -
zmier nie za do wo lo ny z obec no ści z To bą”
(Ps. 21:5-7, KJV). To bę dzie na praw dę wa żną czę -
ścią ra do sne go po słan nic twa gło szo ne go przez po -
ku tu ją cy i wie rzą cy Izra el.

BS ‘09, 55-58
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W NA SZYCH CZA SACH, kie dy wy da je się,
że złe du chy usil nie sta ra ją się wejść w bli ższy
psy chicz ny kon takt z ludz ko ścią, ist nie je coś,
co jest okre śla ne ja ko „ja sno sły szą ca moc”. Oso -
bie ma ją cej tę moc su ge ru je się, że po sia da wiel -
ką ła skę od Bo ga, bę dąc w sta nie sły szeć to, cze -
go in ni nie mo gą usły szeć. Czę sto ta ka oso ba
sta je się na dę ta są dząc, że jest w szcze gól nych
ła skach u Bo ga i anio łów. Wów czas upa dli, nie -
po słusz ni anio ło wie są szyb cy w wy ko rzy sta niu
ta kie go błęd nie skie ro wa ne go po glą du i sta ra -
ją się opa no wać ta ką oso bę (Ju dy 7,8). Sta ra my
się ostrze gać lu dzi przed ta kim sta nem rze czy
i od cza su do cza su do wia du je my się o tych,
któ rym po mo gli śmy. Ja kiś czas te mu do wie -
dzie li śmy się o ko bie cie, któ ra my śla ła, że po bo -
żny wpływ jest dą że niem do ule gło ści umy słu
przez ob se sję. Póź niej ona do wie dzia ła się, że to
w ogó le nie był głos Bo ga, lecz zło wro gi wpływ.

Z dru giej stro ny ro zu mie my, że głos wspo -
mnia ny w wer se cie w na głów ku jest gło sem
Bo ga. Ten głos jest za na mi w tym zna cze niu,
że hi sto ria wie lu wie ków jest za na mi. Zgod nie
z tym, po win ni śmy słu chać gło su, któ ry po -
cho dzi od na tchnio nych Apo sto łów i Pro ro -
ków, a kie dy go słu cha my, to uzna je my, że ten
głos jest gło sem PA NA wska zu ją cym dro gę,
któ rą po win ni śmy po stę po wać. Jed na kże kie dy
słu cha my prze szło ści i te raź niej szo ści, sły szy -
my ta kże gło sy fał szy wych pro ro ków; jak
na przy kład głos sza ta na, wiel kie go prze ciw ni -
ka i je go emi sa riu szy. Głos Bo ga po wie dział:
„na pew no umrzesz”. Głos prze ciw ni ka, przez
wę ża po wie dział: „żad nym spo so bem śmier cią nie
umrze cie”. Kie dyś wie lu z nas by ło wpro wa dzo -
nych w błąd przez głos prze ciw ni ka i zo sta ło
zwie dzio nych, by wie rzyć w kłam stwa sza ta -
na o wiecz nych mę kach, świa do mo ści umar -
łych i w in ne błę dy, lecz te raz je ste śmy bło go -
sła wie ni, po nie waż uzy ska li śmy praw dzi wą in -
for ma cję i wstą pi li śmy na dro gę wska za ną

przez Bo ga. Od kry li śmy, że wie lu z tak zwa -
nych „oj ców ko ścio ła” z prze szło ści nie wy da -
je te go sa me go gło su, co Pan Je zus, Apo sto ło -
wie i Pro ro cy. Po win ni śmy wy strze gać się
wszyst kich ta kich gło sów i na słu chi wać gło su
Pa ste rza; po win ni śmy po szu ki wać spra wie dli -
wych za rzą dzeń za war tych dla nas w Pi śmie
Świę tym. Nie po win ni śmy ba dać te go, co nie
znaj du je się w Bo skim Sło wie i dla te go nie jest
gło sem Bo ga, lecz usi łu je zwieść, od dzie lić
owcę od Pa ste rza. 

Ja kże czę sto wśród ży cio wych dy le ma tów
i utra pień, znu żo ne ser ca od czu wa ją po trze bę
mą dre go kie row nic twa i ra dy! Jed na kże po szu -
ki wa na ra da nie za wsze jest mą dra; cza sa mi ta
ra da po cho dzi od bez bo żnych i grzesz ni ków,
cza sem od nie doj rza łych oraz nie do świad czo -
nych i re zul ta ty ta kiej ra dy są nie za do wa la ją ce,
czę sto na wet ka ta stro fal ne, a dro ga, po któ rej
w kon se kwen cji się dą ży, ob fi tu je w kło po ty
i ciem ność. Ta ka jest dro ga świa ta; po nie waż
kie ro wa nie swy mi wła sny mi kro ka mi nie jest
w mo cy czło wie ka (Jer. 10:23). Jed na kże nie ta -
ka jest dro ga dziec ka Bo że go, któ re zwra ca
uwa gę na ostrze że nie na sze go na głów ko we go
wer se tu. Dziec ko Bo że na uczy ło się, gdzie szu -
kać ra dy, a peł na mą dro ści ra da jest za wsze go -
to wa, by przyjść mu z po mo cą. 

Pro rok opi su je ją ja ko sło wo, głos „z ty łu”. To
nie jest głos przed to bą, po cho dzą cy z ja kiejś no -
wej teo lo gii – ewo lu cjo ni zmu, spi ry ty zmu,
chrze ści jań skiej wie dzy (Chri stian Scien ce), fi lo -
zo fii no we go wie ku (New Age) czy in nych
ludz kich fi lo zo fii – lecz jest to sta ra teo lo gia ze
swą bło go sła wio ną dok try ną o na dziei ze środ -
ko wa nej w Chry stu sie, na szym Od ku pi cie lu
i Pa nu, na szym Na uczy cie lu, na szym Wzo rze
i na szym Wo dzu. Jest to głos Pa na przez Je go
na tchnio nych Apo sto łów i Pro ro ków sprzed
2000 do 4000 lat. To do te go Sło wa Bo skie go na -

D O M  P A Ń  S K I  P O  N A D  W S Z Y S T  K I  M ID O M  P A Ń  S K I  P O  N A D  W S Z Y S T  K I  M I
„I uszy twoje usłyszą słowo z tyłu do ciebie  mówiącego:

Tać jest  droga,  chodźcie  po niej ,  lubbyście  się  w prawo albo w lewo udali”.
( Iz . 30: 21) .



LIPIEC - SIERPIEŃ 2009 —  61

tchnie nia Pro rok kie ru je uwa gę wszyst kich
z nas pra gną cych mą drej ra dy; i w tym Sło wie
sły szy my głos Bo ga, mó wią cy: „To jest ta dro ga,
chodź cie po niej”. Kie dy zbli ża my się do roz wi -
dle nia dro gi – do pew ne go kry zy su w na szych
do świad cze niach – i nie wie my, czy udać się
w pra wo, czy w le wo, po win ni śmy za trzy mać
się i na słu chi wać gło su. Po win ni śmy zwró cić
się do Sło wa Bo że go i przez za sta na wia nie się
nad je go na ka za mi i za sa da mi oraz ilu stra cja mi
zwią za ny mi z te ma tem wpra wia ją cym nas
w za kło po ta nie, sta raj my się do wie dzieć, ja ka
jest wo la Pa na, pro sząc też o kie row nic two Je -
go Du cha i usi łu jąc do pro wa dzić umysł do mi -
łu ją cej, ule głej i uf nej po sta wy. „To jest ta dro -
ga, chodź cie po niej”, bę dzie ja sną od po wie -
dzią dla ka żde go po kor ne go, py ta ją ce go ser ca. 

Cho ciaż te sło wa Pro ro ka są skie ro wa ne bez -
po śred nio do cie le sne go Izra ela, ich za sto so wa -
nie do Izra ela du cho we go jest rów nie wa żne.
W za sto so wa niu do cie le sne go Izra ela Pro rok
prze po wia da po wrót Bo skiej ła ski do nich, na -
stę pu ją cy po zgro ma dze niu peł nej licz by człon -
ków Chrze ści jań skie go Ko ścio ła, kie dy dłu gi
okres ka ra nia Ży dów i ich za śle pie nia do bie gnie
koń ca (Rzym. 11:25,26). Wte dy, pod po śred ni -
czą cym pa no wa niem Chry stu sa, nie wi dzą ce
oczy zo sta ną otwar te, głu che uszy ode tka ne,
a głos ca łe go na tchnio ne go Sło wa, któ re wów -
czas sta nie się ja sne dla ich zro zu mie nia, bę dzie
ich kie ro wał na pra we dro gi Pa na. „Księ gi (Za -
kon i Pro ro cy oraz Pi sma No we go Te sta men tu)
otwo rzo ne bę dą i dru ga księ ga ta kże otwo rzo -
na jest”, a oni bę dą są dze ni zgod nie z in struk cja -
mi tych dwóch ksiąg (Obj. 20:12). Dro ga, wska -
za na wów czas dla cie le sne go Izra ela oraz dla
ca łe go świa ta, bę dzie wiel ką „dro gą świę to ści”;
a „od ku pie ni Pań scy” wej dą na tę dro gę przez
po świę ce nie „z pie śnia mi i wiecz ną ra do ścią
na swych gło wach” (Iz. 35:8,10; KJV). Koń cem
tej dro gi bę dzie wiecz ne ży cie i po kój, osta tecz -
ne zba wie nie od grze chu i śmier ci oraz zu peł ne
od ro dze nie do ludz kiej do sko na ło ści. W przy -
szłym Wie ku dro ga ży cia dla Izra ela i dla świa -
ta bę dzie bar dzo ja sna; tak jak obec nie jest zro -
zu mia ła dla dzie ci Bo żych, któ re po stę pu ją
przez wia rę, a nie przez wi dze nie. Jest wy ka za -
ne, że ta dro ga jest (1) dro gą wia ry; a ci, któ rzy
te raz po stę pu ją przez wia rę, są praw dzi wy mi
słu ga mi Bo ga i bę dą bło go sła wie ni z wier nym
Abra ha mem (Rzym. 4:16; Gal. 3:6-9; E17, s.18),
do któ rych od no si się Przy mie rze oraz nie zmier -
nie wiel kie i cen ne obiet ni ce w ich naj więk szym

wy peł nie niu. (2) Jest to dro ga zu peł ne go po -
świę ce nia się Bo gu, na wet aż do śmier ci, któ re
ozna cza po grze ba nie wła snej wo li w wo li Bo ga
– od da nie sie bie, ja ko ży wej ofia ry (Rzym. 12:1).
Dla te go, w zgod no ści z ty mi dwo ma za sa da mi
– wia rą i po świę ce niem, je ste śmy po ucza ni, by
cho dzić w no wo ści ży cia. Nie po win ni śmy na -
śla do wać ście żek świa ta i cia ła, lecz po stę po wać
we dług Du cha. Nie w ta ki spo sób, jak cho dzą in -
ni Ży dzi i po ga nie, w pró żno ści swych umy -
słów, lecz roz wa żnie; „nie ja ko nie mą drzy, ale
ja ko mą drzy, czas od ku pu jąc”; nie przez wi dze -
nie, lecz przez wia rę (Rzym. 6:4; 8:1; Efez. 4:17,
18; 5:15,16; 2 Kor. 5:7). 

Przez wia rę i po świę ce nie wy bra ni we szli
do no we go ży cia ja ko du cho we dzie ci Bo ga.
Ist nie je ko niecz ność ta kie go po stę po wa nia, by
osią gnąć uspo so bie nie Chry stu sa i po wstrzy -
my wać im pul sy sta rej, upa dłej, nie do sko na łej
na tu ry. To jest to, co za wie ra się w po ję ciu cho -
dze nia w no wo ści ży cia we dług te go, co jest
Bo skie, a nie we dług cia ła. „Cho dze nie we dług
cia ła” jest po dą ża niem zgod nie z je go na dzie ja -
mi, ce la mi i am bi cja mi; a po nie waż cia ło i Duch
są w sta nie wza jem nej wal ki, nie mo żli we jest,
by utrzy mać przy ży ciu ich oboj ga. Dla te go jest
na pi sa ne: „Je śli by ście we dług cia ła ży li, umrze -
cie, ale je śli by ście Du chem spra wy cia ła umar -
twi li, żyć bę dzie cie” (Rzym. 8:13). 

Cho ciaż Sło wo Pa na mó wi o ogól nych za sa -
dach od no szą cych się do spo so bu, w ja ki ma my
po stę po wać, to je ste śmy rów nież za pra sza ni,
by przy cho dzić ze wszyst ki mi mniej szy mi spra -
wa mi ży cia i py tać się tych Bo skich Wy rocz ni.
Je śli nie wie my, czy udać się w pra wo, czy w le -
wo, przy bli żmy się i znajdź my obiet ni cę „Po -
wierz Pa nu dro gę swo ją”; „We wszyst kich dro -
gach two ich znaj Go, a On pro sto wać bę dzie
ście żki two je”. Po nad to, je śli je ste śmy bar dzo
stru dze ni, ma my obiet ni cę: „Pójdź cie do mnie
wszy scy, któ rzy ście spra co wa ni i ob cią że ni, a Ja
wam spra wię od po czy nek”. Dla te go głos za na -
mi przy no si po krze pie nie, po kój i od po czy nek
wśród wszyst kich ży cio wych trosk i utra pień,
je śli po stę pu je my w po słu szeń stwie wo bec
wszyst kich je go za sad i na ka zów. „A któ rzy
cho dzą we dług tej za sa dy, po kój i mi ło sier dzie
przyj dzie na nich i na Izra el Bo ży” (Ps. 37:5,
KJV; Przyp. 3:6; Mat. 11:28; Gal. 6:16, KJV).
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O J C  Z E ,  P O  D A J M I  R Ę  K Ę  
Dro ga nie rów na, mój Oj cze! Cier nie tej dro gi
Ra nią mnie. Znu żo ne, zra nio ne me no gi 
Krwa wy na dro dze zo sta wia ją ślad, lecz ja nie chcę stać.
Roz kaz Twój, Oj cze: Na przód! Racz mi za tem rę kę dać.

Sam w od pocz nie nie wiecz ne,
Bło go sła wio ne i bez piecz ne

Po pro wadź dzie cię Twe.

Oto na tłok spraw, mój Oj cze! Mam wie le wąt pli wo ści.
Cze ka mnie ty le nie bez pie czeństw i mnó stwo nie pew no ści.
Nie przy ja cie le uci ski zsy ła ją. Nie mo gę stać
Ni sam na przód iść. Ach, Oj cze, racz rę kę mi dać

I przez ten tłum sta le
Pro wadź bez piecz nie, co raz da lej,

Pro wadź dzie cię Twe.

Dro ga jest ciem na, mój Oj cze! Chmu ra za chmu rą
Gro ma dzi się ni sko nad mo ją gło wą i po nu ro
Grzmo ty hu czą na nie bie. Po patrz, oto mę kę
Prze ra że nia zno szę! Oj cze, po daj mi rę kę.

Pro wadź mnie, Pa nie, przez mrok,
Niech do do mu bez piecz nie swój krok

Kie ru je dzie cię Twe.

Dro ga dłu ga, mój Oj cze! A mo je je ste stwo
Pra gnie od po cząć w ci szy, mym ce lem Kró le stwo;
Więc w wę drów ce przez ten świat, co ro dzi udrę kę,
Spraw, bym nie po błą dził. Oj cze, po daj mi rę kę.

Szyb ko i pro sto – Ty Sam
Po pro wadź mnie, Pa nie, do nie bios bram,

Za pro wadź dzie cię Twe.
(Po ems of Dawn)

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 (Rzym.
12:1,2). 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 (Rzym. 3:10), 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). 

Informacje dotyczące Twojego pytania odnośnie piekła – zob.
w Sztamdarze Biblijnym, wydanie Maj-Czerwiec 2009.

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
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PRZEZ WIE KI anio ło wie kon ty nu owa li nie lo jal ny kie -
ru nek swe go po stę po wa nia, bez żad ne go ze wnętrz ne -

go prze ja wu Bo skiej mo żli wo ści prze szko dze nia im. Tym
spo so bem zo sta li wy pró bo wa ni wszy scy świę ci anio ło wie
oraz wszy scy ci, któ rzy wy bra li nie po słu szeń stwo „za dni
No ego” – 1 Pio tra 3:20.

Ro dzi na No ego zo sta ła wy ró żnio na ja ko wy jąt ko wa,
co jest wi docz ne w zda niu: „Noe, mąż spra wie dli wy,
do sko na ły wśród swo je go po ko le nia” – wska zu jąc, że tyl -
ko nie licz ni, a mo że na wet nikt oprócz je go ro dzi ny nie
po sia dał zu peł nie czy ste go po cho dze nia – z ro du Ada -
mo we go (1 Moj. 6:9). Dla te go ro dzi na No ego – skła da ją -
ca się z ośmiu osób – obej mo wa ła wszyst kich nie ska żo -
nych lu dzi. Zgod nie z Bo skim roz ka zem, oni zbu do wa -
li Ar kę, wy da jąc w ten spo sób świa dec two o Bo skim za -
mia rze ze sła nia po to pu. 

Gło sze nie przez No ego o Bo skim wy ro ku uka ra nia
zie mi po to pem, wy da wa ło się śmiesz ne. Do cza su po to -
pu w ogó le nie pa dał deszcz. Ostat ni z wiel kich „pier ście -
ni”, któ ry wte dy za to pił zie mię, skła dał się z czy stej wo -
dy. Przez stu le cia on roz po ście rał się nad fir ma men tem.
Ca ła zie mia by ła wiel ką cie plar nią. Prak tycz nie nie by ło
żad nych zmian pór ro ku ani burz, po nie waż wiel ka po -
wło ka wod na utrzy my wa ła zie mię w wa run kach cią -
głe go la ta. O tym okre sie czy ta my: „Al bo wiem nie spu -
ścił jesz cze dżdżu Pan Bóg na zie mię” (1 Moj. 2:5). Noe,
ka zno dzie ja spra wie dli wo ści, z po wo du swej wia ry
w Bo skie Sło wo był wy śmie wa ny i uwa ża ny za głup ca,
do kład nie tak, jak in ni z Pań skie go lu du w ró żnych okre -
sach by li i cią gle jesz cze są wy śmie wa ni przez tych, któ -
rym brak wia ry. 

W koń cu przy szedł po top. „Prze rwa ły się wszyst kie
źró dła prze pa ści wiel kiej”. Prze rwa nie po wło ki wod nej
spra wi ło, że mi lio ny ton wo dy obe rwa ły się na oby dwu
bie gu nach, two rząc dwie ogrom ne fa le przy pły wo we,
któ re okry ły zie mię na du żą głę bo kość, po głę bia jąc ło ży -
ska oce anów i wy no sząc do dat ko we pa sma gór skie. 

Przy pusz cza się, że ko leb ką świa ta jest Ar me nia.
Z geo lo gii do wia du je my się, że ląd w tej oko li cy był swe -
go cza su spo koj nym sta wem osa do wym, co po twier -
dza ją cię żkie osa dy na pły wo we. W tej oko li cy pły wa ła

Ar ka, za nim pod Bo ską opie ką osia dła na gó rze Ara rat
wraz ze swym ła dun kiem, tak cen nym dla za cząt ków
no we go świa ta.

Py ta nia do Lek cji 16
1. Jak i kie dy po ja wi ło się nie po słu szeń stwo wśród

anio łów?
2. Jak dłu go ono trwa ło?
3. Co zro bił Bóg Je ho wa w ce lu wy pró bo wa nia

ich?
4. Ja ki był te go re zul tat? 1 Pio tra 3:20, Aka pit 1.
5. Dla cze go Bóg zaj mo wał się tyl ko No em i je go ro -

dzi ną? 1 Moj. 6:9.
6. Cze go oni do ko na li? Aka pit 2.
7. O czym gło sił Noe?
8. Ja ki był stan lu dzi na zie mi przed po to pem?

A ja ki po po to pie?
9. Ilu lu dzi na wró ci ło się w wy ni ku gło sze nia przez

No ego?
10. Co by ło zo bra zo wa ne przez No ego i je go gło sze -

nie i ja ki był stan spo łe czeń stwa za je go cza -
sów? Aka pit 3.

11. Co spo wo do wa ło po top? Aka pit 4.
12. Ja ki był na tych mia sto wy re zul tat?
13. Jak dłu go wo da okry wa ła zie mię? 1 Moj. 7:24.
14. Co ozna cza wy ra że nie ko leb ka świa ta? I gdzie

ona się mie ści ła? 
15. O czym geo lo gia uczy w związ ku z tym?
16. Gdzie osia dła Ar ka No ego? Aka pit 5.

KIE DY PRZY GO TO WY WA NO AR KĘ 
1 Mo jże szo wa 6
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TRĄ BIE NIE WTRĄ BIE NIE W JU BI LEUS ZO WĄ TRĄ BĘ JU BI LEUS ZO WĄ TRĄ BĘ 
BÓG PO DAŁ IZ RA ELO WI, przez Pra wo Mo jże szo we, za rzą dze nie o Ju -
bi le uszach, któ re dzia ła ło po dob nie do pra wa ban kruc twa w obec nych
cza sach, lecz je go za bez pie cze nia by ły bar dziej grun tow ne. Pra wo Mo jże -
szo we za pew nia ło unie wa żnie nie wszyst kich dłu gów w Ro ku Ju bi le uszo -
wym – co pięć dzie siąt lat. Po sia dło ści ro dzi ny mo gły zo stać sprze da ne, lecz
tyl ko do Ro ku Ju bi le uszo we go; pod dań stwo w po sta ci słu żby u in nych
koń czy ło się wraz z na sta niem te go ro ku. W ro ku ju bi le uszo wym wszyst -
kie dłu gi by ły anu lo wa ne (3 Moj. 25:8-10). To do bro czyn ne za rzą dze nie by -
ło szcze gól nym ob ra zem, czy li ty pem, przed sta wia ją cym osta tecz ny re -
zul tat wiel kie go Bo skie go Pla nu Wie ków.

Dłu żnik re pre zen to wał grzesz ni ka – Ada ma i je go po tom stwo. Sprze da -
nie je go wła sno ści re pre zen to wa ło utra tę wszyst kich praw do bło go sła -
wieństw zie mi, któ re spo tka ły ludz kość, ja ko wy nik grze chu. Nie wol nic two
ro dzi ny w słu żbie re pre zen to wa ło pod dań stwo grze cho wi i śmier ci przez
ludz ką sła bość. Tym spo so bem Bóg wska zu je, że On ni gdy nie za mie rzył,
by czło wiek za wsze był pod da ny nie do sko na ło ści i nie wie dzy, sku ty w kaj -
da ny przez swe go wiel kie go prze ciw ni ka, sza ta na. Ni gdy nie by ło Je go ce -
lem, by dzie dzic two czło wie ka zo sta ło dla nie go na za wsze utra co ne przez
śmierć. Jesz cze przed stwo rze niem świa ta Bóg za mie rzył wpro wa dze nie
cza su Ju bi le uszo we go przez Kró le stwo Me sja sza, w cza sie któ re go czło wiek
bę dzie mógł po wró cić do wol no ści, bło go sła wieństw i łask Bo żych, któ re
pier wot nie by ły je go udzia łem. Cza sy lub la ta Me sjań skie go Kró le stwa są
w Bi blii okre ślo ne ja ko „Cza sy Re sty tu cji”. Pod sta wą Re sty tu cji jest śmierć
Chry stu sa, któ ry umarł „spra wie dli wy za nie spra wie dli wych”, do bro wol -
na Ofia ra. Cza sy Re sty tu cji ma ją na stą pić pod czas dru gie go przyj ścia Chry -
stu sa, kie dy On usta no wi Swo je Kró le stwo i przy wró ci wszyst kim chęt nym
i po słusz nym to, co zo sta ło utra co ne w Ede nie (Dz. Ap. 3:19-21). 

Izra el ski Rok Ju bi le uszo wy przed sta wiał wiel ką Ty siąc let nią Epo kę Me -
sjań skie go Kró le stwa, w któ rym pa no wa nie grze chu i śmier ci zo sta nie
na za wsze prze rwa ne, a jak oświad cza Świę ty Pa weł: „Stwo rze nie [ludz -
kość] bę dzie uwol nio ne z nie wo li ska że nia do chwa leb nej wol no ści sy -
nów Bo żych” (Rzym. 8:21). 

Ko ściół nie bę dzie mieć udzia łu w Ju bi le uszu ze świa tem, lecz przez
wia rę otrzy mał jesz cze lep szy dział – współ dzie dzic two z Chry stu sem.
Po łą czo ny z Nim, ja ko Je go Ob lu bie ni ca, Ko ściół bę dzie Bo skim prze wo -
dem w udzie le niu Re sty tu cji świa tu. Szu ka jąc bi blij ne go wy peł nie nia te go,
roz po zna je my, że je ste śmy już w przeded niu tych cza sów Re sty tu cji,
a srebr na trą ba już ogła sza No wą Dys pen sa cję. Tak jak izra el scy ka pła ni
trą bi li w srebr ną trą bę, tak tu taj Kró lew skie Ka płań stwo z wy prze dze niem
ogła sza Praw dę o Re sty tu cji.
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