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„On jest Gło wą cia ła, Ko ścio ła; On jest po cząt kiem,
pier wo rod nym z umar łych; aby we wszyst kich rze-

czach mógł mieć wy ższość” (Kol. 1:18).

RA CZEJ nie mo gli by śmy zna leźć bar dziej od-
po wied nie go mot ta dla lu du Pań skie go

w obec nym cza sie, niż „Bóg na pierw szym miej-
scu”. Cał ko wi te od da nie się dla Nie go, peł ne
uzna nie wszyst kich Je go urzę dów, któ re On
przy zna je na sze mu Pa nu Je zu so wi: jak nasz tekst
oświad cza, On ma pierw szeń stwo, On jest Pa -
nem wszyst kie go. Z ca łą pew no ścią wszy scy,
któ rzy bę dą się sta ra li po zo stać wier ni te mu mot -
to ze swych naj lep szych zdol no ści, bę dą cie szyć
się ob fi to ścią Bo skiej ła ski i bę dą czy nić znacz ny
po stęp na wą skiej dro dze. Ten wer set su ge ru je
myśl, że Bo ski rząd jest rzą dem au to kra tycz nym,
w prze ci wień stwie do de mo kra tycz ne go rzą du,
„z lu dzi, przez lu dzi, dla lu dzi”. Gdy ob ser wu je -
my rzą dy cy wi li zo wa nych na ro dów, to do strze -
ga my, że im bar dziej au to kra tycz ny jest rząd,
tym mniej in te li gent ni lu dzie go po pie ra ją.

Na przy kład, za ca rów, ro syj ski rząd był au-
to kra tycz ny, a wła dza by ła spra wo wa na pra wie
wy łącz nie przez ca ra, bez od po wie dzial no ści
przed par la men tem czy kon gre sem re pre zen tu -
ją cym lud. Ja ko przy kład mo nar chii li be ral nych,
praw do po dob nie naj lep sza jest Wiel ka Bry ta nia,
po nie waż tam kom pe ten cje mo nar chy są po wa -
żnie ogra ni czo ne; ary sto kra cja jest re pre zen to -
wa na przez Izbę Lor dów, a ogół lud no ści przez
Izbę Gmin; te dwa przed sta wi ciel skie cia ła dzie -
lą z mo nar chą od po wie dzial ność za rząd. Rząd
Sta nów Zjed no czo nych, w któ rym wszy scy oby-
wa te le są rze ko mo rów ni i w któ rym Oby wa tel -
ski Pre zy dent, z ich wy boru, ja ko głów ny or gan
wy ko naw czy, jest uzna wa ny za naj wy ższą for -
mę rzą du oby wa tel skie go, naj bar dziej ko rzyst ną
dla mas spo łe czeń stwa – jest re pu bli ką, de mo -
kra cją. Na pierw szy rzut oka nie któ rym mo że
się wy da wać dziw ne, że for ma ziem skie go rzą du

naj go rzej oce nia na przez in te li gent nych lu dzi –
au to kra cja, jest naj bar dziej zbliżona do for my
rzą du, któ rą Wszech mo gą cy Bóg usta no wił
nad ca łym kró le stwem swo ich stwo rzeń. 

Je śli au to kra tycz na for ma rzą du oka za ła się
nie ko rzyst na dla ludz kiej wol no ści i po stę pu
wśród lu dzi obec nie, czy jest to mo żli we, że ta -
ka for ma rzą du jest naj lep sza dla ca łe go wszech-
świa ta i na za wsze? Je śli tak, w czym tkwi ró żni -
ca? Przez ja ki tok ro zu mo wa nia wy ka że my, że
for ma, któ ra do świad czal nie wśród lu dzi jest
zła, osta tecz nie oka że się naj lep sza? Od po wia -
da my, że ró żni ca jest w tym, że wszy scy lu dzie
są upa dli i nie do sko na li; oni w mniej szym lub
więk szym stop niu znaj du ją się pod pa no wa -
niem grze chu i sa mo lub stwa, a po nad to wszy scy
są nie do sko na li pod wzglę dem wie dzy i roz sąd -
ku, na wet gdy ich ser ca zu peł nie skła nia ją się ku
spra wie dli wo ści. Prze ciw nie do nich, Wszech-
mo gą cy jest do sko na ły w Swych atry bu tach
i w Swo jej wie dzy, a pra wo Je go isto ty, jak rów-
nież pra wo Je go Kró le stwa – prze ciw nie do sa -
mo lub stwa – jest pra wem Mi ło ści. Na praw dę,
nie bez piecz nie jest zna leźć się pod zu peł ną kon-
tro lą upa dłej, nie do sko na łej isto ty, choć by do-
brze uspo so bio nej; lecz naj bar dziej po żą da ne
jest być pod prze wod nic twem i pa no wa niem
do sko na łej isto ty, po sia da ją cej wszel ką wie dzę,
mą drość, spra wie dli wość, mi łość i moc. Sy tu acja
tak się przed sta wia: Je ho wa, nasz Bóg, jest dyk-
ta to rem; Je go pra wa są do sko na łe, spra wie dli we
i do bre, a wszyst kie Je go stwo rze nia, któ re są
pod da ne tym pra wom, są bło go sła wio ne.
W tych wa run kach au to kra tycz ny, teo kra tycz ny
rząd, któ ry obec nie jest spra wo wa ny w nie bie,
jest naj bar dziej upra gnio ny ze wszyst kich; jak
po le cił nam nasz Pan, mo dli my się, aby ten sam
rząd mógł wkrót ce przyjść na zie mię, mó wiąc:
„Przyjdź Kró le stwo Two je, bądź wo la Two ja ja -
ko w nie bie, tak i na zie mi”. Cho ciaż Je ho wa
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Bóg na pierwszym miejscu

– Jego postanowienia



Bóg, nasz Stwór ca, nie zo stał wy bra ny na Swo -
je sta no wi sko i nie spra wu je go w wy ni ku przy-
zwo le nia Swo ich stwo rzeń, jed nak wszyst kie
z Je go stwo rzeń, któ re są w har mo nii z za sa da -
mi spra wie dli wo ści, roz ko szu ją się trwa jąc
przy Nim, ja ko swym Kró lu i Pa nu – ich dyk ta -
to rze, z za do wo le niem oka zu jąc po słu szeń stwo
ka żde mu Je go ży cze niu. Bóg wy zna czył Chry-
stu sa Je zu sa, aby był „Gło wą cia ła, Ko ścio ła”.
I cho ciaż na wet Je go człon ko wie nie by li pro sze -
ni, by gło so wać, czy Chry stus ma być Gło wą Ko-
ścio ła, czy też nie, nie mniej jed-
nak Bóg re spek to wał ich wol ność
mo ral ną do te go stop nia, że oni
nie by li zmu sze ni do przy ję cia Je -
go za rzą dze nia w tej kwe stii. Je śli
się sprze ci wi li, to zna czy ło, że nie
są cia łem, Ko ścio łem, po nie waż
Wszech mo gą cy po stę po wał we-
dług Swych wła snych pla nów,
a ci, któ rzy się do nich nie do sto -
so wa li, za wie dli je dy nie w tym,
że nie za pew ni li so bie za ofe ro -
wa nych im bło go sła wieństw. Po-
dob nie Je ho wa nie py tał się anio-
łów czy przyj mą uwiel bio ne go Je-
zu sa, ja ko ich Pa na, czy też nie: On au to kra -
tycz nie wy wy ższył na sze go Pa na Je zu sa z po wo -
du Je go bez gra nicz ne go po słu szeń stwa aż
do śmier ci na krzy żu, jak Apo stoł oświad cza:
„Z po wo du Je go po słu szeń stwa aż do śmier ci,
Bóg wiel ce Go wy wy ższył i dał Mu imię, któ re
jest po nad wszel kie imię; aby w imie niu Je zu sa
ka żde ko la no się ugię ło i ka żdy ję zyk wy znał, że
Je zus jest Pa nem ku chwa le Bo ga Oj ca”.

Po dob nie, w kon tek ście na sze go wer se tu ma -
my oświad czo ne, że w Swym przed ludz kim sta-
nie nasz Pan Je zus od po cząt ku był gło wą, naj-
wy ższym ze wszyst kich stwo rzeń, dzieł i za rzą -
dzeń Swe go Oj ca. „Al bo wiem przez Nie go stwo-
rzo ne są wszyst kie rze czy, któ re są na nie bie
i na zie mi, wi dzial ne i nie wi dzial ne, bądź tro ny,
bądź pań stwa, bądź księ stwa, bądź zwierzch no-
ści, wszyst ko przez Nie go i dla Nie go stwo rzo -
ne jest. A On jest przed wszyst ki mi rzeczami
i wszyst ko przez Nie go ist nie je” (Kol. 1:16,17,
KJV). To zga dza się rów nież ze stwier dze niem
z Ewan ge lii Ja na (1:1, KJV): „Na po cząt ku był
Lo gos, a Lo gos był z Bo giem i Lo gos był bo giem:
On był na po cząt ku u Bo ga. Wszyst kie rze czy
przez Nie go zo sta ły uczy nio ne, a bez Nie go nie
by ła do ko na na żad na rzecz, któ ra zo sta ła uczy-

nio na”. Z te go wy ni ka, że od sa me go po cząt ku
Nie biań ski Oj ciec spra wo wał au to kra tycz ne rzą -
dy, wy bie ra jąc Swe go pier wo rod ne go Sy na, by
był Je go przed sta wi cie lem w ca łym dzie le stwo-
rze nia. Da lej wy ni ka z te go, że te mu pier wo -
rod ne go Sy no wi naj pierw zo stał za ofe ro wa ny
przy wi lej i spo sob ność sta nia się Od ku pi cie lem
czło wie ka – ja ko przy wi lej, po nie waż Wszech-
mo gą cy au to kra tycz nie za mie rzył, że kwe stia
od ku pie nia czło wie ka po win na nie tyl ko do-
wieść Je go Spra wie dli wo ści i Mi ło ści, Je go Mą-

dro ści i Mo cy w od nie sie niu
do ludz ko ści, lecz po nad to po-
win na być pró bą, oka za niem lo-
jal no ści Je go Jed no ro dzo ne go;
i że ta ka lo jal ność, bę dąc w peł ni
za de mon stro wa na, wła ści wie
sta nie się oka zją do jesz cze więk-
sze go awan su Je go Jed no ro dzo -
ne go Sy na do Bo skiej na tu ry,
„chwa ły, czci i nie śmier tel no ści”,
uka zu jąc Je go god ność, aby we
wszyst kim był naj wy ższy. Oczy-
wi ście, nie jest my ślą Apo sto ła,

że Oj ciec uczy nił Pa na Je zu sa wy -
ższym niż On Sam, Je ho wa. Przez

ca ły czas po win ni śmy pa mię tać o su ge stii Apo-
sto ła w 1 Kor. 15:27, gdzie po oświad cze niu, że
Oj ciec pod dał wszyst ko Sy no wi, do da je: „jaw -
ne jest [gdy jest to lo gicz nie roz wa żo ne], iż
oprócz Te go [Je ho wy], któ ry Je mu [Je zu so wi]
pod dał wszyst kie rze czy”. Za tem wy cią ga jąc
wła ści wą myśl z na sze go tek stu, za wsze ma my
pa mię tać, że Bóg jest naj wy ższy i że nasz Pan
Je zus jest na stęp ny w ran dze, ja ko Gło wa Ko-
ścio ła, po nie waż Bóg udzie lił Je mu te go wy wy -
ższe nia. Uzna jąc peł ną wła dzę i zwierzch nic -
two Je zu sa nad Ko ścio łem, od da je my cześć Te -
mu, któ ry Go mia no wał i sta wia my Bo ga
na pierw szym miej scu, jak nasz Pan oświad cza,
„Aby wszy scy czci li Sy na, tak jak czczą Oj ca”
(Ja na 5:23). Oni nie po win ni być za kło po ta ni
tym, że jest dwóch, lecz ma ją od da wać uwiel-
bie nie i cześć oraz być po słusz ni za rów no Oj cu,
jak i Sy no wi, po nie waż Syn nie dą ży do czy-
nienia wła snej wo li ani jej nie czy ni , lecz wo lę
Oj ca, któ ry Go po słał i wy wy ższył Go do sta no -
wi ska zwierzch nic twa nad wszyst ki mi Je go
stwo rze nia mi. Apo stoł wy czer pu ją co i sta now -
czo wy ja śnia tę za le żność, gdy mó wi, że „ka żde -
go mę ża gło wą jest Chry stus, a gło wą nie wia sty
mąż, a gło wą Chry stu so wą Bóg” – Je ho wa
(1 Kor. 11:3). 
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Jezus, Głowa Kościoła



36  —  SZTANDAR BIBLIJNY

Cho ciaż cie szy my się z li be ral nych rzą dów
wśród lu dzi i oce nia my popularne rzą dy ja ko
mi le wi dzia ne w obec nych wa run kach, nie mniej
jed nak uzna je my, że tak jest je dy nie dla te go, że
obec ne wa run ki wśród ludz ko ści są nie do sko -
na łe i złe z po wo du upad ku. Po-
nie waż sa mo lub stwo jest pa nu -
ją cą za sa dą wśród lu dzi, uwa ża
się, że sa mo lub ne in te re sy i in -
stynk ty mas są bez piecz niej sze
dla ca łej po pu la cji niż sa mo lub ne
in stynk ty jed nost ki czy jed nej
kla sy. W re zul ta cie te go, cho ciaż
cie szy my się z rzą du te go kra ju
i ko rzy ści, ja kich do świad cza my
pod je go pa no wa niem, to wciąż
mo dli my się o chwa leb ne Kró le -
stwo, któ re Bóg obie cał, w któ -
rym tyl ko Je go Wo la bę dzie pra-
wem, a Je go Przed sta wi ciel Kró-
lem nad ca łą zie mią. W Ko ście le
Bo skie pra wo czy teo kra cja do pew ne go stop nia
zo sta ła już usta no wio na. Nie od no si my się
do ludz kich in sty tu cji zwa nych ko ścio ła mi, lecz
do człon ków Ko ścio ła, „któ rych imio na są za pi -
sa ne w nie bie”, i któ re go przy wódz two i człon ko -
stwo, ja ko cia ła, jest kie ro wa ne przez Pa na Je zu -
sa, ich po sta no wio ną Gło wę. 

Je śli cho dzi o re li gij ne systemy wśród lu dzi,
wie rzy my, że z uwa gi na sła bość ludz ko ści oraz
fakt, że na wet naj lep si są mniej lub bar dziej ska-
że ni przez sa mo lub ne im pul sy, de spo tycz ne for -
my rzą dów ko ścio ła prze wa żnie są złe, a de mo -
kra tycz ne for my pro por cjo nal nie prze ja wia ją
mniej zła i w po dob ny spo sób do ty czy to rzą-
dów cy wil nych. Zau wa ża my tu taj, że za rzą dze -
nie Pa na dla Je go Ko ścio ła jest po łą cze niem
dwóch form rzą dów. (1) De mo kra cja, je śli cho dzi
o wy bór wo dzów, któ rzy mie li być wy zna cza ni
przez de cy zję człon ków. (2) Teo kra cja w tym
zna cze niu, że człon ko wie nie mie li prze ja wiać
swych wła snych pre fe ren cji w od nie sie niu do ich
wy bo ru (gło so wa nia), lecz mie li uży wać swych
naj lep szych zdol no ści w upew nie niu się, co jest
wo lą Pa na, ich Gło wy, w tej spra wie; i przez swój
głos, na ile by li w sta nie, mie li wy ra żać nie wła-
sną wo lę, lecz wo lę Pa na. To by ło naj bar dziej
har mo nij ne i pro ste, naj bar dziej wspa nia ło myśl -
ne za rzą dze nie, ja kie mo żna so bie wy obra zić.
Ka żda jed nost ka czy cząst ka Ko ścio ła, ka żdy
czło nek w „cie le” Chry stu sa, miał mó wić
w swym ser cu: „Bóg na pierw szym miej scu”,

a po sta no wie nie przez Bo ga Chry stu sa ja ko Bi-
sku pa czy Pa ste rza Swe go stad ka spo wo do wa ło,
że On i Je go wo la do mi no wa ły w ich my ślach,
ser cach, sło wach i czy nach. Na ile po tra fi my roz-
po znać Je go wo lę, my mu si my czy nić to sa mo;

na ile mo że my zro zu mieć Je go
Sło wo, po win ni śmy opo wia dać
to Sło wo; a w na szym wy bo rze
wo dzów ma kie ro wać na mi nie
na sza wła sna wo la, lecz Je go wo -
la. W Ko ście le, w „cie le Chry stu -
sa”, we wszyst kich je go in te re -
sach i spra wach Bóg ma być
na pierw szym miej scu, a Chry -
stus, Je go przed sta wi ciel, ja ko
dru gi w ran dze, od po wied nio
do te go jak ka żdy czło nek wzra-
sta w ła sce i zna jo mo ści Bo skiej
wo li. Bóg, przez Swych wier nych,
na dal usta na wia w zgro ma dze -
niach lu du Pań skie go ró żnych

człon ków we dług Swe go upodo ba nia (1 Kor.
12:18) i to sto su je się do ka żdej ma łej gru py lu du
Pa na oraz do wier nych, ja ko ca ło ści, oczy wi ście
pro por cjo nal nie do te go, jak oni pod da ją się Je -
go wo li i Je go Sło wu, sta wia jąc Bo ga na pierw -
szym miej scu, a Chry stu sa, Gło wę, na dru gim. Ta
sa ma za sa da po win na być prze nie sio na po -
za zgro ma dze nie, do do mów lu du Pań skie go.
Tam rów nież Bóg ma być pierw szy, a Je go przed-
sta wi ciel, Chry stus, na stęp ny w wa żno ści i au to -
ry te cie. Je śli gło wa ro dzi ny jest po świę co nym
człon kiem zgro ma dze nia i uzna je Chry stu sa ja -
ko swo ją Gło wę, to mu si uzna wać Je go pra wa
w ro dzi nie, jak rów nież wśród lu du Pań skie go,
ja ko ca ło ści. A uzna jąc Je go pra wo, mu si sprze ci-
wiać się ka żdej rze czy przy bli ża ją cej do anar chii
– bez pra wiu; on mu si sta wiać Bo ga Je ho wę, au-
to kra tycz ne go wład cę i pra wo daw cę oraz Je zu -
sa Chry stu sa, Je go au to kra tycz ne go przed sta wi -
cie la, przed ro dzi ną, jak rów nież przed sa mym
so bą. Do sko na łe pra wo Mi ło ści, któ re On usta no-
wił, jest pra wem dla wszyst kich człon ków Je go
cia ła, by rzą dzi ło w ich ser cach do sko na le, a w ich
śmier tel nych cia łach, na ty le, na ile w nich miesz -
ka, za le żnie od ich mo żli wo ści. Pa no wa nie pra -
wa w ka żdej ro dzi nie po win no być wpro wa -
dza ne w ży cie za rów no przez na kaz jak i przez
przy kład, lecz ni gdy nie po win no się za po mi -
nać, że ono jest pra wem Mi ło ści, po bu dza nym
przez mi łość, re ali zo wa nym w mi ło ści i wspo -
ma ga nym przez ka żdy uprzej my i po moc ny
wpływ. To bę dzie ozna czać, że o ile to mo żli we,

„Najwyższy nie mieszka w
kościołach ręką uczynionych“

Dz. Ap. 7: 48
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ka żdy czło nek zgro ma dze nia, uzna ją cy Chry stu -
sa za swo ją Gło wę, bę dzie się sta rał czy nić wo lę
Bo żą w swej ro dzi nie i to bę dzie zna czyć, że je -
śli jesz cze nie stwo rzył ro dzin ne go oł ta rza mo dli-
twy, po wi nien na tych miast to uczy nić, w ta kim
stop niu, w ja kim jest to mo żli we. Je śli z po wo du
pra cy czy in te re sów nie mo żli we są co dzien ne
ro dzin ne mo dli twy, to po wi nien
prak ty ko wać je co ty go dnio wo
i są dzi my, że Pan przyj mie do bre
in ten cje w tym ob ja wio ne. Je śli
mąż, wy zna czo na przez Bo ga
gło wa ro dzi ny, nie na le ży do ro -
dzi ny Pań skiej, wów czas żo na,
któ ra jest po świę co na, ma uznać
Bo skie pra wo w tym wzglę dzie,
że mąż jest gło wą żo ny oraz gło -
wą ro dzi ny i nie po win na prak -
ty ko wać ro dzin ne go od da wa nia
czci w ja ki kol wiek spo sób, któ ry
stał by w sprzecz no ści z wy ra żo -
ną wo lą jej mę ża. Ona po win -
na sta rać się o Bo skie bło go sła -
wień stwo, prze wod nic two
i nad zo ru ją cą opatrz ność, aby jej
mąż przy jął życz li wie to za rzą dze nie i ocze ki -
wać na re zul ta ty. Mąż, któ ry nie jest po świę co -
ny, jed nak jest uspo so bio ny mo ral nie i re li gij -
nie, w ta kich wa run kach o wie le bar dziej od-
czu je od po wie dzial ność swe go sta no wi ska.
Mą dre, umiar ko wa ne i szla chet ne po stę po wa -
nie żo ny bę dzie mia ło dla nie go więk sze zna cze-
nie z po wo du jej umia ru oraz bę dzie dla nie go
do wo dem, że ona jest pod da na wy ższe mu pra -
wu i wy ższe mu pra wo daw cy, któ re mu on ta kże
po wi nien być pod da ny. Sta wia nie Bo ga
na pierw szym miej scu, a Chry stu sa gó ru ją ce go
nad in ny mi, ja ko Je go przed sta wi cie la, po win no
rów nież mieć wpływ na na sze po stę po wa nie
w spra wach biz ne su, gdy wcho dzi my w kon takt
ze świa tem; za tem gdy sprze da je my lub ku pu -
je my, czy ro bi my co kol wiek in ne go, po win ni -
śmy za wsze pa mię tać, by sta rać się to czy nić
w spo sób po do ba ją cy się przed ocza mi Te go, ko -
mu pra gnie my się po do bać i kto spra wu je pry-
mat w na szych ser cach. Bę dzie to ozna cza ło
zmniej sza nie się sa mo lub stwa i wzrost mi ło ści,
zmniej sza nie się skąp stwa i wzrost szla chet no ści
cha rak te ru wo bec wszyst kich, a re zul tat te go bę-
dzie ta ki, jak su ge ro wał nasz Mistrz, mó wiąc:
„Tak nie chaj świe ci świa tłość wa sza przed ludź -
mi, aby uczyn ki wa sze do bre wi dzie li, a chwa li -
li Oj ca wa sze go, któ ry jest w nie bie”.

Lecz cho ciaż kwe stia sta wia nia Bo ga
na pierw szym miej scu oraz uzna wa nia Je go za-
rzą dzeń, Je go praw i Je go wo li we wszyst kich
spra wach ży cia za cznie prze ja wiać się nie tyl ko
we wspo mnia nych wcze śniej spra wach lo kal ne -
go zbo ru, lecz ta kże w spra wach do mu, ro dzi ny
i biz ne su oraz w kon tak tach ze świa tem, jed nak

głów ny wpływ z pew no ścią znaj-
dzie od bi cie w na szych wła snych
ser cach i ży ciu. Myśl o wo li Chry-
stu sa wio dą cej prym we wszyst-
kich na szych dzia ła niach w ży ciu
pu blicz nym i pry wat nym, myśl
o dą że niu, aby Bóg był na pierw -
szym miej scu w na szych uczu-
ciach, myśl o Je go bło go sła wień -
stwie w od nie sie niu do na sze go
wpły wu, na szych ra do ści i roz -
ko szy, na szych na dziei i na szych
ce lów, przy nie sie nam wiel kie
bło go sła wień stwo, du cha po bo -
żno ści oraz wiel ki wzrost w ła -
skach i owo cach du cha! Ten pry-
mat Chry stu sa bar dzo szyb ko
prze nie sie się po za na sze dzia ła -

nie i zwią że się z na szy mi sło wa mi. 

Praw dzi wy chrze ści ja nin nie tyl ko bę dzie
dą żył do te go, by po stę po wać de li kat nie, po nie -
waż wie rzy, że Pa nu po do ba ło by się, by tak po-
stę po wał, lecz po nad to bę dzie się sta rał, by mó -
wić de li kat nie, uprzej mie, umiar ko wa nie,
skrom nie i oka zy wać chwa łę Te go, któ ry nas
po wo łał z ciem no ści do Swo jej wspa nia łej świa-
tło ści. Nie mo że my od dać Pa nu więk sze go hoł -
du oraz czci i nie mo że my przy nieść więk sze go
ho no ru Je go imie niu wśród lu dzi, niż przez od-
zwier cie dla nie Je go na uk w sło wach i czy nach
na sze go ży cia. Lecz obec nie do cho dzi my do naj -
wa żniej szej kwe stii, po nie waż za na szy mi dzia-
ła nia mi i na ucza niem, pu blicz nie i pry wat nie,
są na sze my śli. Nad rzęd ne zna cze nie ma to, aby-
śmy dą żąc do sta wia nia Bo ga na pierw szym
miej scu we wszyst kich spra wach ży cia, dba li
o to, by On był pierw szy w na szych my ślach; że
Bo skim za mia rem jest, że On i Je zus po win ni
mieć pierw szeń stwo, że na sze uczu cia po win ny
być bar dziej sku pio ne na Nim, niż na mę żu, żo -
nie czy dzie ciach; bar dziej niż na na szych do-
mach czy zie mi; bar dziej niż na za szczy tach u lu -
dzi. Chry stus po wi nien kró lo wać w na szych ser-
cach po nad wszyst ki mi in ny mi rze cza mi, tak,
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na wet po nad na szym wła snym ja, a dla nie któ -
rych to pod da nie wła sne go ja jest naj trud niej -
szym przed się wzię ciem. Jest to do kład nie to,
o czym nasz Pan uczył, mó wiąc, „Je śli ktoś przy-
cho dzi do mnie, a nie ma w nie na wi ści [nie ma
mniej szej mi ło ści do] oj ca swe go i mat ki, i żo ny,
i dzie ci, i bra ci, i sióstr, tak, na wet wła sne go ży -
cia [isto ty], nie mo że być uczniem mo im” (Łuk.
14:26, KJV). 

Wra ca jąc do ilu stra cji z na sze go wer se tu
o ludz kim cie le, w któ rym Chry stus jest gło -
wą, a Je go Ko ściół człon ka mi te go cia ła, za-
uwa żmy jak ści sły jest zwią zek po mię dzy gło -
wą i człon ka mi. Ka żdy czło nek ma bez po -
śred nie po łą cze nie z gło wą przy po mo cy sys-
te mu ner wo we go; w ra zie do le gli wo ści, wy-
pad ku, bó lu, spra wa od ra zu jest zgła sza -
na gło wie i ja kiś czło nek cia ła, być mo że rę ka,
na tych miast jest skłon ny udzie lić po mo cy.
Gło wa spra wu je peł ną kon tro lę, po nie waż
duch gło wy prze ni ka wszyst kie człon ki cia ła
tak, że „je śli cier pi je den czło nek, cier pią
z nim wszyst kie” i ka żdy czło nek pro por cjo -
nal nie do swej zgod no ści z gło wą i jej du chem
mi ło ści do człon ków, bę dzie skłon ny do dzia -
ła nia. Cza sa mi w na szych ludz kich cia łach rę -

ka mo że oto czyć opie ką zra nio ny na rząd tak
szyb ko, że wy da je się nie mo żli we, iż in for -
ma cja naj pierw po szła do gło wy i że na sza rę -
ka zo sta ła na stęp nie skie ro wa na do po mo cy
przez gło wę. Tak sa mo jest z człon ka mi lu du
Pa na; ci, któ rzy są w zu peł nej spo łecz no ści
i so li dar no ści z Gło wą, z Pa nem, ma ją tak du -
ży sto pień „jed no ści du cha” z Nim, tak bar dzo
pra gną czy nić Je go wo lę i są tak do brze po in -
for mo wa ni w sto sun ku do te go, co jest Je go
wo lą, że cza sa mi wy da je się, iż dzia ła ją pra-
wie au to ma tycz nie w od nie sie niu do świad -
cze nia po mo cy sło wem lub czy nem, lub też
w in ny spo sób, tym, z któ ry mi ma ją kon takt.
Dro dzy bra cia i sio stry, po cząw szy od Pa miąt -
ko wej Wie cze rzy, niech prze wod nim ha słem
na szych serc bę dzie, „Bóg na pierw szym miej-
scu”, a Chry stus „głów ny” z Bo skie go miano -
wania, pa mię ta jąc o tym, że z ob fi to ści ser ca
mó wią usta oraz prze bie ga ogól ne po stę po -
wa nie w na szym ży ciu. „Ze wszel ką pil no ścią
strzeż twe go ser ca, bo z nie go po cho dzi źró-
dło ży cia” (Przyp. 4:23, KJV).

BS ’11,18-21
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JJ ee   zz uu ss   uu mm aa rr łł   jj aa   kk oo   cc zz łł oo   ww ii ee kk   ––   ww zz bb uu   dd zz oo   nn yy   jj aa   kk oo   ii ss tt oo   tt aa   dd uu   cc hh oo   ww aa
„W ja kim cie le wy cho dzą?” – 1 Ko ryn tian 15: 35.

WKON TEK ŚCIE te go wer se tu Apo stoł Pa -
weł wska zu je, że gdy by nie Bo ski cel

zmar twych wsta nia, to ci, któ rzy za sy pia ją
w śmier ci, gi nę li by tak, jak dzi kie zwie rzę ta.
Na stęp nie za pew nia nas, że „Chry stus z mar -
twych wzbu dzo ny jest i stał się pier wiast kiem
tych, któ rzy za snę li”. Nie któ rzy zo sta li wzbu-
dze ni tym cza so wo, jak na przy kład cór ka Ja ira,
syn wdo wy z Na in oraz Ła zarz, przy ja ciel Je zu -
sa. Jed nak żad na z tych osób nie jest po li czo na
ja ko zmar twych wsta ła, po nie waż jest na pi sa ne,
że Chry stus jest pier wiast kiem tych, któ rzy za-
snę li. Ich wzbu dze nie mia ło je dy nie tym cza so -
wy cha rak ter i po pew nym cza sie oni po now -
nie za pa dli w sen śmier ci. Oni nie do świad czy -
li peł ne go zmar twych wsta nia – ana sta sis – po-
wsta nia do do sko na ło ści ży cia ta kie go, ja kie
oku po we dzie ło Je zu sa za pew nia Ada mo wi
i wszyst kim z je go ro du, któ rzy chęt nie przyj -

mą je na wa run kach No we go Przy mie rza (Je re-
mia sza 31:31-34).

Pi smo Świę te wy raź nie uczy, że nie cia ło,
lecz du sza – isto ta, ma obie ca ne zmar twych -
wsta nie – że to du sza na sze go Pa na po szła
do Sze olu, Ha de su, do sta nu śmier ci; i że Bóg
wzbu dził Go ze śmier ci trze cie go dnia. Ca łe
chrze ści jań stwo po grą ży ło się w trud no ściach
przez nie bi blij ną teo rię, że cia ło ma zmar twych-
wstać. Zau wa żmy te raz nie któ re trud no ści,
przez któ re po grą ży li śmy się w ten błąd, szcze-
gól nie w związ ku ze zmar twych wsta niem na-
sze go Od ku pi cie la.

CO MÓ WI PI SMO ŚWIĘ TE? 

W chrze ści jań skich umy słach myśl od no -
szą ca się do śmier ci i zmar twych wsta nia na sze -
go Pa na jest ta ka, że kie dy wy da wa ło się, że Je -
zus umarł, to On na praw dę nie umarł; że On,



isto ta, du sza, nie mógł umrzeć; po szedł na to -
miast do nie ba, a na stęp nie po wró cił trze cie go
dnia, że by wziąć cia ło, któ re by ło ukrzy żo wa ne;
że czter dzie ści dni póź niej za brał je do nie ba
oraz że od tam te go cza su po sia da to cia ło i bę -
dzie je po sia dał przez ca łą wiecz ność, oszpe-
co ne śla da mi po gwoź dziach w Swych rę kach
i sto pach, ze zna ka mi po cier niach na czo le oraz
ra ną po włócz ni w Je go bo ku.

Co za od ra ża ją ca myśl! Ja kże dziw ne by ło -
by, gdy by śmy zo sta li zwie dze ni przez tak nie-
roz sąd ną i nie bi blij ną teo rię! Nie któ rzy usi łu ją
nadać tej teo rii po zo ry przy zwo ito ści, su ge ru jąc
że cia ło na sze go Pa na jest uwiel bio ne – że ono
świe ci – a to świe ce nie praw do po dob nie spra-
wia, że Je go ra ny jesz cze bar dziej rzu ca ją się
w oczy.

Na si me to dy stycz ni przy ja cie le mó wią o tej
kwe stii w ten spo sób: „On wstą pił do nie ba,
za bie ra jąc ze so bą Swo je ziem skie cia ło oraz
wszyst ko, co do nie go na le ży i usiadł po pra wi -
cy Bo ga”. To śre dnio wiecz ne stwier dze nie pra-
wi dło wo przy zna je, że ziem skie cia ło nie by ło
uwiel bio nym cia łem na sze go Pa na, lecz
oświad cza, że On, du sza, za brał je ze So bą, ja -
ko ba gaż. Zda nie: „i wszyst ko, co do nie go na-
le ży” praw do po dob nie od no si się do san da łów
na sze go Pa na, la ski oraz szaty, któ rej nie po-
dzie li li po mię dzy sie bie żoł nie rze w cza sie
ukrzy żo wa nia – je śli w ogó le ta kie po sia dał!
Lecz na si me to dy stycz ni przy ja cie le chcą być
pew ni, że nic nie po zo sta ło. Wszyst ko z tej teo-
rii, mó wią cej że świę ci umie ra jąc idą do nie ba,
lecz póź niej wra ca ją, by za brać swo je cia ła
„i wszyst ko, co do nich na le ży” – to nie do god -
no ści, któ rych przez wie ki po win ni by li się po-
zbyć! Nie jest po wie dzia ne, ile cię ża ró wek za ła-
do wa nych na le żą cy mi do nich rze cza mi mo-
gli by za brać nie któ rzy i jak zró żni co wa ny asor-
ty ment mo gli by za brać in ni. Nie ma też żad-
nych szcze gó łów od no szą cych się do tych, któ-
rych ubra nia w mię dzy cza sie znisz czy ły się.
Wie my do syć du żo na ten te mat i to po mo gło
nam do strzec ab sur dal ność teo rii przy ję tych
z ciem nych wie ków – lecz po nad to, to po bu -
dzi ło nas do wła ści we go my śle nia oraz do stu -
dio wa nia Bi blii na ten in te re su ją cy i wa żny te -
mat. 

Bi blij na in ter pre ta cja jest pod ka żdym
wzglę dem roz sąd na, spój na i har mo nij na. Apo-
stoł Pa weł wska zu je, że „jest cia ło cie le sne, jest

też cia ło du cho we”. On nie su ge ru je ani nie
mó wi, że cia ło du cho we jest uwiel bio nym ludz-
kim cia łem. Wprost prze ciw nie, on oświad cza,
że „cia ło i krew kró le stwa Bo że go odzie dzi czyć
nie mo gą” – nie za le żnie od te go jak chwa leb -
ne go. Isto ta ludz ka jest zu peł nie ró żna od isto -
ty du cho wej, tak, że świę ty Jan mó wi: „jesz cze
się nie ob ja wi ło czym bę dzie my”, w prze mia nie
zmar twych wsta nia; a Pi smo Świę te na wet nie
sta ra się udzie lić wy ja śnie nia (1 Ja na 3:2). Bi blia
oświad cza je dy nie, że ja ko lu dzie oni no si li
w so bie wy obra że nie ziem skie go, Ada ma;
a w prze mia nie zmar twych wsta nia człon ko wie
Ko ścio ła otrzy ma li udział w na tu rze i po do -
bień stwie do dru gie go Ada ma, na sze go uwiel-
bio ne go Pa na. Świę ci by li uczy nie ni ta kim jak
On i uj rze li Go, ja kim jest. Lecz na le ży za uwa -
żyć, że ci człon ko wie cia ła zo sta li prze mie nie ni
ze sta nu cia ła i krwi do du cho wych, nie biań -

skich wa run ków, przez moc zmar twych wsta -
nia i uj rze li Go ta kim, ja ki jest. Ten fakt bez-
sprzecz nie do wo dzi, że nasz Pan Je zus nie jest
już dłu żej cia łem, tak jak był kie dyś – „za dni
cia ła Swe go” (Żyd. 5:7).

NIE BIAŃ SKIE CIA ŁA KON TRA 
ZIEM SKIE CIA ŁA

Świę ty Pa weł zwra ca uwa gę na ró żni cę po-
mię dzy nie biań ski mi i do cze sny mi lub ziem-
ski mi cia ła mi, i oświad cza, że one ma ją ró żnią -
cą się chwa łę. On mó wi nam, że pierw szy
Adam zo stał stwo rzo ny jako du sza ży wa, ludz -
ką isto tą, lecz nasz dro gi Od ku pi ciel po ni żył
Sa me go Sie bie i przy jął ziem ską na tu rę – „w ce -
lu do zna nia śmier ci” (Żyd. 2:9, KJV). Na stęp nie,
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w zmar twych wsta niu, stał się Dru gim Ada-
mem, Nie biań skim Pa nem. Du ża ró żni ca po-
mię dzy Dru gim Ada mem i pierw szym Ada-
mem jest wy raź nie za zna czo na; je den był ziem-
ski, a dru gi nie biań ski. Apo stoł Pa weł ilu stru je
to, mó wiąc że zna my wie le ga tun ków stwo-
rzeń na ziem skim, czy li cie le snym po zio mie.
In ne jest cia ło czło wie ka, in ne zwie rząt, in ne
cia ło pta ków, a jesz cze in ne ryb. Lecz cho ciaż
ró żnią się ich or ga ni zmy, one wszyst kie są
ziem skie. Rów nież na nie biań skim po zio mie,
du cho wym po zio mie, ist nie je ró żno rod ność or-
ga ni zmów, lecz one wszyst kie są du cha mi.
Nasz Nie biań ski Oj ciec jest Gło wą, czy li Wo-
dzem – „Bóg jest Du chem”. Che ru bi ni, se ra fi ni
oraz ni ższe ran gi anio łów, wszy scy są isto ta mi
du cho wy mi. Chry stus Je zus, nasz Od ku pi ciel,
po za koń cze niu dzie ła ofia ro wa nia, zmar-
twych wstał na du cho wym po zio mie – o wie le

wy żej niż anio ło wie, księ stwa i zwierzch no ści –
na stęp ny po Oj cu (Efe zjan 1:20-23). Od no śnie
Je zu sa czy ta my: „umar twio ny bę dąc cia łem, ale
oży wio ny du chem” (1 Pio tra 3:18). 

Im wię cej ba da my ten przed miot, tym wię-
cej bez sen sow nych i nie roz sąd nych po glą dów
prze ka za nych z ciem nych wie ków, uka zu je się
przed na mi. Pi smo Świę te wy raź nie przed sta -
wia, że za nim nasz Od ku pi ciel stał się czło wie -
kiem, był isto tą du cho wą – „jed no ro dzo ny
u Oj ca, pe łen ła ski i praw dy”. Opusz cze nie
przez Nie go du cho we go po zio mu, by stać się
czło wie kiem, jest w Bi blii opi sa ne, ja ko wiel kie
upo ko rze nie. Czy roz sąd ne jest przy pusz cze -
nie, że Nie biań ski Oj ciec przed łu żał by

na wiecz ność to upo ko rze nie, po tym, gdy ono
speł ni ło już swój cel? Na pew no nie. Bi blia mó -
wi nam, dla cze go Je zus po ni żył Sie bie do ludz -
kiej na tu ry – „tro chę ni ższej niż anio ło wie”.
Czło wiek zgrze szył; i we dług Bo skie go Pra wa
Od ku pi ciel mu siał być na tym sa mym po zio mie
ist nie nia, co ten, któ re go miał od ku pić. Bóg Je-
ho wa do kład nie wy ma gał – „oko za oko, ząb
za ząb, ży cie za ży cie” (5 Moj. 19:21). Śmierć
anio ła lub na sze go Pa na w Je go przed ludz kim
sta nie, nie mo gła by do ko nać za pła ty za ka rę
czło wie ka oraz wy ni ka ją ce go stąd uwol nie nia
po tę pio ne go ro du. Po now nie czy ta my: „Cia ło,
któ re Mi przy go to wa łeś” – „w ce lu do zna nia
śmier ci” (Żyd. 10:5; 2:9, KJV). 

Nikt nie pod da je w wąt pli wość, że to od no -
si się wy łącz nie do do świad czeń na sze go Pa -
na w cza sie, gdy dla nas „stał się ubo gi, bę dąc
bo ga ty, aby śmy my ubó stwem Je go ubo ga ce ni
by li” (2 Kor. 8:9). Na pew no nie wia ry god ne jest,
by Oj ciec opra co wał Plan, w któ rym wier ność
na sze go Od ku pi cie la w do ko na niu od ku pie nia
czło wie ka, kosz to wa ła by Go wiecz ne ubó stwo,
upo ko rze nie i de gra da cję do po zio mu „tro chę
ni ższe go niż anio ło wie”, pod czas gdy Ko ściół
miał stać się bo ga ty i otrzy mać du cho wy stan
„wy ższy niż anio ło wie” oraz być „uczest ni ka mi
Bo skiej na tu ry” (2 Pio tra 1:4, KJV).

„BÓG WIEL CE GO WY WY ŻSZYŁ”

Ten sam Apo stoł, któ ry mó wi nam o upo ko -
rze niu na sze go Pa na, kon ty nu uje tę kwe stię aż
do punk tu kul mi na cyj ne go, mó wiąc nam o Je go
wier no ści, ja ko czło wie ka Je zu sa Chry stu sa, aż
do śmier ci na krzy żu. Na stęp nie do da je za pew -
nie nie o wier no ści Nie biań skie go Oj ca, któ ra nie
opusz cza ła Sy na na ni ższym po zio mie: „Dla te go
też Bóg wiel ce Go wy wy ższył i dał Mu imię po -
nad ka żde in ne imię” (Fi lip. 2:8-11, KJV). Jest to
w har mo nii ze sło wa mi na sze go Pa na w Je go
mo dli twie do Oj ca. Po mi ja jąc obiet ni ce wy ższej
chwa ły, ja ko na gro dy za Swą wier ność, On mo-
dlił się: „Oj cze, uwiel bij Mię tą chwa łą, któ rą
mia łem u Cie bie, za nim po wstał świat” (Ja -
na 17:5, KJV). W po ko rze Pan nie pro sił o żad ną
na gro dę, lecz był zu peł nie go to wy, by słu żyć
pla no wi Oj ca, a na stęp nie po wró cić do Swe go
po przed nie go chwa leb ne go sta nu. Od po wie -
dzią Nie biań skie go Oj ca na tę mo dli twę by ło:
„Uwiel bi łem i jesz cze uwiel bię” (Ja na 12:28) –
jest to za po wiedź jesz cze więk szej chwa ły od tej,
któ rą Pan po sia dał, za nim stał się cia łem.

Ożywiony duchem
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NIE SPŁO DZO NY NIE MO ŻE 
ZRO ZU MIEĆ

W roz wa ża niu du cho wych spraw po ja -
wia ją się dwa ro dza je trud no ści. Kie dy czło-
wiek o zwy kłym umy śle po dej mu je się roz-
wa ża nia tych kwe stii, to prze ko nu je się, że
one są nie mo żli we do zro zu mie nia. Świę ty
Pa weł wy ja śnia tę trud ność, mó wiąc: „Cie le -
sny czło wiek nie poj mu je tych rze czy, któ re
są Du cha Bo że go ani nie mo że ich zro zu mieć,
po nie waż są du cho wo roz po zna wa ne”
(1 Kor. 2:14, KJV). Na stęp nie Apo stoł mó wi
nam, że wszy scy lu dzie są cie le śni, prócz
tych, któ rzy zo sta ją na no wo spło dze ni przez
Du cha Świę te go. Pod czas zmar twych wsta nia
wszy scy cie le śni lu dzie otrzy ma ją ziem skie,
czy li ludz kie cia ła, na to miast wszy scy spło-
dze ni z du cha, No we Stwo rze nia w Chry stu -
sie, otrzy ma ją du cho we cia ła, jak wy ja śnia to
Apo stoł Pa weł w kon tek ście te go wer se tu
(1 Kor. 15:36-50). 

Nie wszy scy z na szych czy tel ni ków są
w sta nie to zro zu mieć – tyl ko ci, któ rzy są
oświe ce ni przez Du cha Świę te go. In nych pro-
si my, by roz wa ży li to, co mó wi my i by li ła ska -
wi za trzy mać to aż do cza su, gdy w Bo skiej
opatrz no ści zo sta ną być mo że oświe ce ni
i uzdol nie ni do zro zu mie nia du cho wych
spraw. Jesz cze in na kla sa, któ ra ma trud ność
w tym wzglę dzie, jest oświe co na, lecz zo sta ła
uwi kła na w swym wła snym ro zu mo wa niu
przez twier dze nia wy zna ń wiary od no śnie
zmar twych wsta nia cia ła. Jest im trud no po zbyć
się błę du. 

Jezus ukazywał się i znikał

Pod czas czter dzie stu dni od zmar twych wsta -
nia na sze go Pa na, Je go po ja wia nie się uczniom
trwa ło za ka żdym ra zem za le d wie kil ka chwil
i od by wa ło się w ró żnych cia łach. Jed ne go ra zu
ja ko ogrod nik, dru gie go ja ko pod ró żny, a trze cie -
go ra zu ja ko nie zna jo my na brze gu itp. Je śli zbie-
rze my je ra zem, te po ja wie nia się praw do po -
dob nie nie prze kro czy ły by czte rech go dzin
w cza sie ca łych czter dzie stu dni. Nie by li by śmy
kry tycz ny mi ba da cza mi, gdy by śmy prze oczy li
te spra wy i nie spy ta li sa mych sie bie, dla cze go tak
by ło. Obec nie bar dziej wy raź nie ro zu mie my, dla-
cze go nasz Pan czy nił tak, jak czy nił. Je go ucznio-
wie by li na tu ral ny mi ludź mi i nie mo gli zro zu -
mieć du cho wych rze czy. Po nad to oni nie mo gli
otrzy mać prze wod nic twa Du cha Świę te go, aż
do wnie bo wstą pie nia na sze go Pa na i po ja wie -
nia się w obec no ści Oj ca na ko rzyść Ko ścio ła, by
do ko nać za dość uczy nie nia za ich grze chy i uczy -
nić ich wraz ze So bą na da ją cy mi się do przy ję cia
współ o fiar ni ka mi. Gdy by Je zus wstą pił do nie ba
bez po śred nio po Swym zmar twych wsta niu,
zszo ko wa ni i zdzi wie ni ucznio wie nie mie li by
żad nej pew no ści co do Je go zmar twych wsta nia.
Nie mo żli we by ło by, że by po szli do lu dzi by po-
wie dzieć im o Je go po wsta niu z umar łych, je śli
nie mie li na to żad ne go do wo du.

Na wet gdy by Je zus po ja wił im się tak, jak
Sau lo wi z Tar su, to nie by ło by prze ko ny wa ją -
ce i za do wa la ją ce. Oni mo gli by po wie dzieć:
Jest to zja wi sko, lecz jak kon struk tyw nie mo że -
my po łą czyć je z ży ciem i śmier cią Je zu sa? In-
a czej przed sta wia ły się spra wy z Sau lem. On
po trze bo wał cze goś, co do głęb nie roz bu dzi ło -
by go, by uczyć go przez ca ły czas, a in nych
przez nie go, że Pan nie jest czło wie kiem, lecz
„tym Du chem”. Prócz te go, ucznio wie by li
w sta nie za pew nić Sau la od no śnie te go, co wie-
dzie li o zmar twych wsta niu i wnie bo wstą pie -
niu Je zu sa. 

Nasz Pan przy jął je dy ny roz sąd ny spo sób
prze ko na nia Swych uczniów, że On nie był już
dłu żej umar ły i nie był już czło wie kiem, lecz zo-
stał uwiel bio ny i stał się isto tą du cho wą. By ły
po trzeb ne te dwie rze czy i obie zo sta ły do ko -
na ne w tym sa mym cza sie.

BS ‘11, 22-24

Żywy na zawsze!
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MÓWI się, że gdy Ben ja min Fran klin peł nił
funk cję ame ry kań skie go mi ni stra w Pa ry żu,

spę dził pe wien wie czór z ludź mi z li te rac kich krę-
gów Pa ry ża, w cza sie któ re go po pro szo no go, by
opo wie dział o czymś dla ro ze rwa nia to wa rzy stwa.
Wyj mu jąc z kie sze ni przy go to wa ny na tę okazję
rę ko pis, po wie dział: „Czy ta jąc bar dzo sta rą ksią -
żkę, na tra fi łem na bar dzo
pięk ny frag ment, któ ry jak
są dzę, dla wie lu z pań stwa
oka że się rów nie in te re su -
ją cy co dla mnie. Prze pi sa -
łem go, i je śli pań stwo po-
zwo lą, prze czy tam go”.
By ła to hi sto ria z na szej
lek cji – tak, ca ła hi sto ria
z Księ gi Ru ty. Opo wieść
mó wi, że słu cha cze by li
ocza ro wa ni i pra gnę li się
do wie dzieć, gdzie w sta -
ro żyt nej hi sto rii mo żna
zna leźć tak ide ali stycz ną
i pięk ną opo wieść. By li
bar dziej niż zdzi wie ni,
gdy Ben ja min Fran klin
po wie dział im, że prze pi -
sał ją z Bi blii. Fran cja
w owym cza sie, w swych
ofi cjal nych i li te rac kich ko łach, by ła bo wiem agno-
stycz na, je śli nie ate istycz na. 

Hi sto ria z Księ gi Ru ty da je nam pew ne spoj-
rze nie na spra wy Izra eli tów, uka zu jąc nam, że
woj nom i nie wo lom, któ re w na tu ral ny spo sób
naj bar dziej zwra ca ją na szą uwa gę w hi sto rii ka ż-
de go na ro du, to wa rzy szył głę bo ki duch re li gij no -
ści. Po czą tek miał miej sce w Be tle jem, w „mie ście
Da wi da”, gdzie wie le wie ków póź niej na ro dził się
Je zus, „Syn Da wi da i Pan Da wi da”. Uczu cia re li -
gij ne tej ro dzi ny są wi docz ne w zna cze niu ich
imion. Eli me lech – imię mę ża – zna czy „Mój Bóg
jest Kró lem”. Imię je go żo ny – No emi – ma zna-
czyć „Upodo ba nie Je ho wy”. Oni mie li dwóch sy -
nów, Ma ha lo na (cho ro wi ty) i Chel jo na (sła bo wi ty).

By li znie chę ce ni z po wo du na jaz dów wro gów
i czę stej utra ty owo ców swojej pra cy, a osta tecz nie
z po wo du wiel kiej su szy, któ ra nie ma lże spo wo -
do wa ła głód, prze szli przez Jor dan do zie mi Mo -

abu i miesz ka li tam przez dzie sięć lat. Tam dwaj
sy no wie oże ni li się. Obaj zmar li, po zo sta wia jąc
wdo wy; zmarł ta kże Eli me lech, mąż No emi. Naj-
wy raź niej, opusz cze nie Zie mi Obiet ni cy, Zie mi
Przy mie rza, by żyć wśród lu dzi, któ rzy by li bał wo-
chwal ca mi i któ rzy w ża den spo sób nie znaj do -
wa li się w przy mie rzu po kre wień stwa z Bo giem,

nie po dzia ła ło na ko rzyść ro-
dzi ny, po nie waż gdy No -
emi zde cy do wa ła się po-
wró cić do oj czy stej zie mi,
nie mia ła prak tycz nie nic.
War to na uczyć się z tej
lek cji, że po świę ca nie na-
szych re li gij nych in te re -
sów dla spraw do cze -
snych, ni gdy nie wy cho -
dzi na do bre. Mot tem dla
wszyst kich chrze ści jan po-
win no być: „Naj pierw
Bóg”. Nie wy star czy po-
wie dzieć, że być mo że ro-
dzi na Eli me le cha prze pro -
wa dzi ła się do Mo abu, by
tam pro wa dzić ja kąś pra cę
mi syj ną; bo cho ciaż Mo-
abi ci by li po tom ka mi Lo -
ta, za tem by li spo krew nie -

ni z Izra eli ta mi i do pew ne go stop nia mó wi li tym
sa mym ję zy kiem, to jed nak Bo skie przy mie rze by -
ło za war te tyl ko z po tom ka mi Abra ha ma, a wszy -
scy in ni by li ob cy mi, cu dzo ziem ca mi dla spo łecz -
no ści Izra ela, jak wszy scy in ni po ga nie. Nie by ło -
by też wła ści we, gdy by oni pró bo wa li na wra cać
Mo abi tów, po nie waż Bóg nie po wo łał Mo abi tów,
lecz je dy nie Izra eli tów, tak jak czy ta my: „Tyl ko
was sa mych po zna łem ze wszyst kich ro dza jów
zie mi” (Amo sa 3:2). 

Wie lu chrze ści jan po peł nia jed nak ten sam
błąd, ja ki po peł ni ła ta ro dzi na. Je śli są praw dzi wy -
mi chrze ści ja na mi, przede wszyst kim po win ni być
bar dziej od po wie dzial ni, po nie waż chrze ści ja nin
jest bar dziej spo krew nio ny z Bo giem i po wi nien
mieć ja śniej szą wie dzę o Je go wo li oraz wię cej „du -
cha zdro we go roz sąd ku”. Nie by ło mą drą rze czą
za bie ra nie dwóch chłop ców do po gań skie go kra ju,
gdzie mo gli ulec ska że niu, za miast te go, po win no
się ich oto czyć jak naj lep szym wpły wem, by za cho-

WIEL KA PRA BAB KA 
KRÓ LA DA WI DA

„Lud twój lud mój,  a Bóg twój Bóg mój”.
Księ ga Ru ty 1: 16

Jęczmień gotowy do zbioru

Ruta pozostaje przy Noemi, gdy Orfa odchodzi
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wa li wier ność Bo gu Je ho wie. Bez wąt pie nia, No emi
uświa da mia ła so bie to wszyst ko, na co wska zu ją jej
sło wa w tej lek cji: „Ża łość mo ja więk sza jest niż
wa sza, gdyż się ob ró ci ła prze ciw ko mnie rę ka Pań-
ska”. Tu po now nie prze ko nu je my się, że rę ka Pa -
na prze ciw ko niej w rze czy wi sto ści by ła dla jej ko-
rzy ści, że mia ła na nią do bry wpływ i przy pro wa -
dzi ła ją z po wro tem do Zie mi Obiet ni cy. 

DWA PIĘK NE CHA RAK TE RY

No emi (upodo ba nie Je ho wy) z pew no ścią mia -
ła pięk ny cha rak ter. Świad czy o tym głę bo kie
uczu cie ży wio ne wo bec niej przez jej sy no we.
Oby dwie wo la ły przy łą czyć się do niej i pójść z nią
do jej oj czy zny, po zo sta wia jąc swe wła sne ro dzin -
ne wię zy, za tem wy ru szy ły wraz z nią. Ale gdy
No emi wzię ła pod uwa gę fakt, że one bę dą ob ce
w ob cym kra ju i bę dą tę sk nić za do mem, tak jak
ona te raz, de li kat nie na kła nia ła je, by jesz cze raz
roz wa ży ły po wrót do swe go do mu i krew nych,
swych na wy ków i zwy cza jów, po now ne wyj ście
za mąż itp. 

Jed na z nich do szła do ta kie go wnio sku i po ca -
łun kiem roz sta ła się z No emi; lecz dru ga, Ru ta,
za re ago wa ła tak wy mow ny mi sło wa mi, że są one
nie zmien nie uto żsa mia ne z kla sy ką li te ra tu ry: 

„Nie wiedź mnie do te go, abym cię opu ścić
i od cie bie odejść mia ła; ow szem gdzie kol wiek pój-
dziesz, z to bą pój dę, a gdzie kol wiek miesz kać bę-
dziesz, z to bą miesz kać bę dę; lud twój lud mój,
a Bóg twój Bóg mój. Gdzie umrzesz, tam i ja umrę,
i tam po grze ba na bę dę. To mi niech uczy ni Pan,
i to niech przy pu ści na mnie, że tyl ko śmierć roz-
łą czy mnie z to bą”. 

Gdy mó wi my, że Ru ta zo sta ła na wró co na, nie
chce my oczy wi ście po wie dzieć, że sta ła się chrze-
ści jan ką lub dzie dzi cem chrze ści jań skich obiet nic,
po nie waż nie by ło ta kich obiet nic, za nim Je zus
przez Swą śmierć nie otwo rzył „dro gi no wej i ży -
wej” po za za sło nę. Ona na wró ci ła się na Ju da izm
i jest to no we świa dec two wier ne go ży cia No emi
(Ru ty 1:16,17). 

WAR TOŚĆ STA NOWC ZEJ DE CYZ JI 

Jed na rzecz jest tu taj god na uwa gi, mia no wi cie
sta now czość, z ja ką Ru ta pod ję ła swą de cy zję. Nie

by ła to je dy nie pro po zy cja, by na pe wien czas
spró bo wać, jak ży je się w Ju dei. By ła to de cy zja aż
do śmier ci. Pod tym wzglę dem wszyst kie praw dzi -
we na wró ce nia są ta kie sa me. Przy kła do wo, chrze-
ści ja nin nie sta je się na praw dę chrze ści ja ni nem,
do pó ki rów nie zde cy do wa nie i sta now czo nie po-
świę ci się, by opu ścić świat, je go spra wy, je go za-
mi ło wa nia i am bi cje, by zu żyć swo je si ły i zo stać
zu ży tym w słu żbie dla Pa na. War tość sta now czych
de cy zji w ży ciu jest nie do prze ce nie nia. Ty sią ce
lu dzi mar nu je ży cie z po wo du bra ku sta now czo -
ści. Sta now czość jest dla Bo ga je dy nym wa run -
kiem, pod ja kim mo że my mieć na dzie ję „uczy nie-
nia na sze go wy bo ru i po wo ła nia pew nym”. Zgod-
nie z Bo ską obiet ni cą dla na ro du ży dow skie go,
No emi i Ru ta by ły bło go sła wio ne w swym po wro-
cie do Pa na – do Je go lu du – do Je go Zie mi Przy-
mie rza i Obiet ni cy. Po win ni śmy pa mię tać, że
wszyst kie obiet ni ce dla cie le sne go Izra ela by ły
ziem skie, pod czas gdy wszyst kie obiet ni ce dla
Izra ela du cho we go są nie biań skie. W po stę po wa -
niu No emi po przy by ciu do Be tle jem wi docz -
na jest za rów no szla chet ność, jak i mą drość jej
cha rak te ru. Ona by ła prak tycz nie bez środ ków
do ży cia i bez mo żli wo ści od zy ska nia dzia łu w zie -
mi swe go mę ża i sy nów. Nie że bra ła i nie pro si ła
Ru ty, by że bra ła. Nie by ło z jej stro ny żad ne go
fał szy we go pła czu czy fał szy wej skrom no ści. Jak
in ne ubo gie ko bie ty, Ru ta po szła zbie rać kło sy
za żni wia rza mi. W Pra wie Mo jże szo wym jed nym
z za le ceń Bo ga na rzecz bied nych był na kaz po zo -
sta wia nia w cza sie żni wa nie zżę tych na ro żni ków
swe go po la dla ubo gich. No emi po ra dzi ła Ru cie,
by zbie ra ła kło sy na po lach jed ne go ze swych bo-
ga tych krew nych – Bo oza. 

WIEL KA PRA BAB KA KRÓ LA DA WI DA 

Tak jak przy pusz cza ła No emi, bo ga ty Bo oz
zwró cił uwa gę na mło dą, skrom ną ko bie tę, któ ra
co dzien nie zbie ra ła kło sy na je go po lach; póź niej
do wie dział się, że przez ma łżeń stwo sta ła się je go
krew ną. Po stą pił zgod nie z za le ce nia mi ży dow -
skie go pra wa i Ru ta zo sta ła je go żo ną. Ich syn miał
na imię Obed, syn Obe da miał na imię Isaj, a Da -
wid był naj młod szym sy nem Isa je go. Ru ta by ła
uto żsa mia na z ro dzi ną kró lew ską, ja ko jej przo dek
oraz z naj więk szym Sy nem i Pa nem Kró la Da wi -
da – Je zu sem. 

Bi blia jest bar dzo rze tel ną księ gą. Ona nie
ukry wa fak tu, że Ra chab, wsze tecz ni ca z Je ry cha,
przez ma łżeń stwo zo sta ła przy ję ta do na ro du ży-
dow skie go i sta ła się przod kiem Kró la Da wi da,
Sa lo mo na i Je zu sa. Nie kry je też fak tu, że Ru ta
z uro dze nia by ła po gan ką, cu dzo ziem ką i przez
pe wien czas bał wo chwal czy nią. Żad na in na księ -
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ga nie jest tak uczci wa. Po dob nie No wy Te sta -
ment, ze wspa nia łą szcze ro ścią opo wia da
o wszyst kich szcze gó łach zdra dze nia Mi strza
przez jed ne go z Je go uczniów, o opusz cze niu Go
przez wszyst kich i ich uciecz ce; o tym, jak szla chet -
ny Piotr póź niej za parł się Mi strza z przy się gą oraz
o tym, jak gło szą cy w świą ty ni Piotr i Jan zo sta li
uzna ni przez lu dzi za igno ran tów i nie wy kształ co -
nych. Po dob nie sła bo ści i grze chy Kró la Da wi da
oraz in nych człon ków kró lew skiej ro dzi ny nie by -
ły w ża den spo sób ukry wa ne ani za sła nia ne.
Wszyst kie są ob na żo ne i po tę pio ne z po da niem
sto sow nej ka ry oraz skru chy wi no waj ców. Nie
wa ha my się ufać tak uczci wym pi sa rzom, tak jak
i we współ cze snej hi sto rii skłon ni je ste śmy wie-
rzyć rze tel nym pi sa rzom. Rze czy wi ście, nie zna my
żad nej współ cze snej hi sto rii, któ ra pod wzglę dem
szcze ro ści mo gła by się rów nać z hi sto rią bi blij ną. 

JAK ZO STAĆ CHR ZE ŚCI JA NI NEM

In ten cją te go ar ty ku łu nie są wznio słe ape le.
Sło wa mi Je zu sa su ge ru je my ra czej, by ka żdy roz-
wa ża ją cy przy łą cze nie się do Pa na i zo sta nie na śla-
dow cą Chry stu sa naj pierw spo koj nie „usiadł i po -
li czył kosz ty”, jak za le cił Mistrz. Bar dzo moc no
pod kre śla my wa żność de cy zji, sta now czej de cy zji,
ja ko nie zbęd nej do wła ści we go chrze ści jań skie go
roz wo ju (Kol. 1:12). 

Ci, któ rzy na praw dę de cy du ją się
od dać swe ser ce Bo gu, po win ni wie-
dzieć, że „nie ma żad ne go imie nia
pod nie bem da ne go lu dziom”, przez
któ re mo że my być przy wró ce ni do Bo -
skiej ła ski, by otrzy mać po zwo le nie
na wej ście do bło go sła wieństw Je go Kró-
le stwa, oprócz imie nia Je zus. „W Je go
imie niu” ozna cza, by we wszyst kim
i przez wszyst ko, co to imię zna czy, oka-
zy wać wia rę w Bo ga i po słu szeń stwo Je -
go wa run kom. Gdy jed nak ta ka de cy -
zja zo sta nie pod ję ta, ona zna czy: „Bóg
twój Bóg mój”.

Zo sta je pod ję ta de cy zja, by stać się
na śla dow cą Chry stu sa. My nie za chę ca -
my do przy łą cze nia się do ja kiej kol wiek
de no mi na cji, Bi blia rów nież te go nie
czy ni. Za le ce niem Bi blii jest, by ka żdy
przy łą czył się do Pa na – do Chry stu sa,
a przez Nie go do Oj ca – aby mieć udział
w obie ca nym Kró le stwie. Na stęp nym
kro kiem po win no być stwier dze nie:
„lud twój lud mój”. Z pew no ścią, gdy
po zy sku je się ja kieś oso by z lu du Bo że -
go, wszyst kie one są brać mi jed nej ro-
dzi ny, nie za le żnie od te go, czy znaj du -

je się je wśród rzym sko ka to li ków, bap ty stów, me-
to dy stów, pre zbi te rian, lu te ra nów, an gli ka nów,
czy też po za de no mi na cja mi. Lud Bo ży jest je den,
po nie waż wszy scy je go człon ko wie przez jed ne go
Du cha są ochrzcze ni w jed no cia ło wie rzą cych.

Po win ni śmy nie tyl ko wy szu ki wać człon ków
lu du Bo że go, lecz po win ni śmy ich uzna wać
i utrzy my wać z ni mi spo łecz ność, bez wzglę du
na to czy są bia li, czy czar ni, bo ga ci czy bied ni,
wy kształ ce ni czy nie wy kształ ce ni, po nie waż
„wszy scy je ste ście jed no ścią w Chry stu sie Je zu -
sie” i „je den jest Mistrz wasz, Chry stus”. 

Wła ści wą me to dą dla wszyst kich tych, któ rzy
przy cho dzą do Chry stu sa jest ba da nie i szu ka nie
„sta rych ście żek” – śla dów Je zu sa i Apo sto łów, ich
na uk i prak tyk – i nie ule ga nie współ cze snym
wpły wom, fi lo zo fiom i na ukom, fał szy wie w ten
spo sób okre śla nym czy też wyznaniom wiary i teo -
riom ciem nych wie ków”. Obiet ni cą na le żą cą do ca -
łe go do mu wia ry jest, że „wszy scy bę dą wy ucze -
ni od Bo ga”; a Sło wo Bo że jest „po kar mem na czas
słusz ny” oraz mo cą prze wi dzia ną dla ich wzmoc-
nie nia, zbu do wa nia i przy go to wa nia do ich dzia -
łu w Kró le stwie.

BS ‘11, 25-27

CENA  NAŚLADOWNICTWA
Łuk. 9: 23

Czy będziecie mymi uczniami? Rozważcie sami.
Czy stać was ból znosić i próby, moimi iść śladami?

Czy przyjemności chcecie rzucić, chwałę, sławę
I dla imienia mego chwały żyć, dla mojej sprawy?

Czy potraficie w sercu swoim dla ludzi znaleźć przebaczenie?
Czy potraficie bez protestu swe znosić pohańbienie?

Czy potraficie prosić Boga, by pomógł temu przy pokucie,
Kto cieszył się z upadków waszych, nie dawał od nich uciec?

Gdy usłyszycie, że przyszedłem, czy każdy z was powstanie?
Czy w waszych oczach wnet rozbłyśnie waszego serca granie?

Czy potraficie wyjść naprzeciw, nie licząc się z kosztami,
Mimo iż do Mnie przyjść możecie, miotani mórz falami?

A gdy zawołam was, kochani, czy opuścicie znany
Swój dom rodzinny, przyjaciół kochanych? 

Czy obietnicę pamiętając moją
Jesteście gotowi od nich z dala na śmierć swoją?

Tak, krzyż weźmiemy i z wiarą pójdziemy za Tobą.
Będziemy znosić, Twoi uczniowie, Twą hańbę srogą.

Błogosławiony Zbawco, odwagi daj nam, prosimy,
Że obiecaną miarę łaski dasz, głęboko Ci wierzymy.

Wiersze brzasku - nr 31
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Część III

Po win ni śmy pa mię tać, że kie -
dy nasz Pan był na zie mi,
w naj peł niej szym znaczeniu
był Przed sta wi cie lem Oj ca

w cie le. On na praw dę był „Bo giem ob ja wio nym
w cie le”. A ci, któ rzy mie li wła ści wą po sta wę ser -
ca, by li w sta nie do strzec cha rak ter Oj ca w Sy nu.
Ci, któ rzy uwie rzy li w Je zu sa zo sta li za ak cep to -
wa ni i pod wie lo ma wzglę da mi by li trak to wa ni
tak, jak gdy by już by li w peł ni przy ję ci przez Oj -
ca. Jed nak Pi smo Świę te oświad cza, że Duch
Świę ty jesz cze nie był da ny. Do strze ga my, że
Duch w spła dza ją cej mo cy nie mógł zo stać udzie-
lo ny, za nim Je zus nie umarł i nie wszedł
przed obec ność Bo ga, by do ko nać po jed na nia

za grze chy Ko ścio ła. Czter dzie ści dni po Swym
zmar twych wsta niu Chry stus wstą pił do nie ba,
aby przed sta wić Swo ją za słu gę, przy pi su jąc ją
na ko rzyść wszyst kich, któ rzy sta ną się Je go
ucznia mi pod czas Wie ku Ewan ge lii, w okre sie
wy so kie go po wo ła nia.

Mi mo, że Duch Świę ty nie zo stał jesz cze udzie-
lo ny, Je zus po wie dział Swo im uczniom, że mo gą
się mo dlić „Oj cze nasz”. By ło tak z uwa gi na stan
sy no stwa, do któ re go wkrót ce mie li zo stać wpro-
wa dze ni. Bóg nie jest Oj cem dla ni ko go in ne go
prócz tych, któ rzy przy szli do Nie go w wy zna czo -
ny przez Nie go spo sób – przez Je go Sy na, ja ko
ce nę oku pu, do ko nu jąc zu peł ne go pod da nia

Bogu sa mych sie bie i wszyst kie go, co po sia da ją.
Gdy nasz Pan był jesz cze w cie le, Je go praw dzi wi
na śla dow cy by li sy na mi w pro spek tyw nym zna-
cze niu. Jed nak po Swej śmier ci i zmar twych wsta -
niu, Mistrz po wie dział uczniom, by po zo sta li w Je -
ru za lem, aż zo sta ną ob da rze ni mo cą z wy so ko -
ści. Oj ciec od kła dał od po wiedź na nie któ re z ich
mo dlitw. On nie udzie lił im bło go sła wień stwa aż
do cza su, gdy o nie pro si li. Być mo że ist niał do bry
po wód do odło że nia go na przy szłość, jed nak oni
mie li za cho wy wać wła ści wą po sta wę wia ry, aż
przyj dzie bło go sła wień stwo z wy so ko ści.

Ich mo dli twa mo gła wła ści wie brzmieć tak:
„Uświa da mia my so bie, że Ty udzie li łeś już Swe -
go Du cha Je zu so wi, na sze mu Mi strzo wi, za tem
ocze ku je my na Świę te go Du cha spło dze nia –
ocze ku je my, by otrzy mać to namaszczenie, to
bło go sła wień stwo od Cie bie”. A ci, któ rzy po zo -
sta li w gór nym po ko ju po wnie bo wstą pie niu Pa -
na, otrzy ma li pod czas Pięć dzie siąt ni cy to praw-
dzi we bło go sła wień stwo we wła ści wym dla nie -
go cza sie.

JE ZUS JE DY NĄ DRO GĄ 

Gdy do cho dzi my do te raź niej szo ści i py ta my,
o co ma my się mo dlić, Pan przez Swo je Sło wo od-
po wia da nam, że mo że my się mo dlić tyl ko na tych
sa mych wa run kach, mia no wi cie, wia ry w Je go Sy -
na, ja ko na sze go Od ku pi cie la i z peł nym od da -
niem, po świę ce niem sa mych sie bie, by po dą żać
śla da mi Mi strza – na sze go bło go sła wio ne go Wzo -
ru. Ża den czło wiek nie mo że przyjść do Oj ca, jak
tyl ko przez Nie go. Wszy scy ta cy zo sta ną przy ję ci.
Dla te go nie by ło by wła ści we za chę ca nie ko goś,
by przy bli żył się do Bo ga w mo dli twie, za nim nie
do ko na zu peł ne go po świę ce nia się. 

Je śli cho dzi o Kor ne liu sza, rzym skie go set ni -
ka, do strze ga my, że był spra wie dli wym, do brym
czło wie kiem. Lecz nie na le żał do na ro du ży dow -
skie go, któ re mu Bóg dał Swo je Pra wo. Je dy nym
spo so bem, w ja ki Kor ne liusz mógł przyjść do Bo -
skiej ła ski przed wy zna czo nym przez Nie go cza-
sem – 3 ½ ro ku po ukrzy żo wa niu – by ło sta nie się
ży dow skim pro ze li tą. Lecz kie dy chro no lo gicz -
nie nad szedł wła ści wy czas, by Ewan ge lia do szła

Pa nie, na ucz nas mo dlić się
„Za wszyst ko dzię kuj cie” – 1 Tes. 5:17,18.

Kon ty nu acja ar ty ku łu Rocz ne go Go dła z po przed nie go nu me ru:

„Ja je stem dro gą...” – Ja na 14:6
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do po gan, ten do bry czło wiek zo stał do strze żo ny,
chęt nie przy jął wa run ki i stał się sy nem Bo ga,
przez wia rę w Chry stu sa. On otrzy mał spło dze -
nie i na masz cze nie Du chem Świę tym, tak sa mo
jak wcze śniej otrzy ma li je Ży dzi. To wszyst ko
wska zu je nam, że Bóg ma szcze gól ny, wy zna -
czo ny spo sób, przez któ ry ktoś mo że się stać Je go
dziec kiem. Jed na kże je śli nie przy bli żą się w od -
po wied ni spo sób i we wła ści wym cza sie, nie mo -
gą zo stać przy ję ci ja ko sy no wie Naj wy ższe go. 

MO DLI TWY JA KO PAMIĄTKA
Po stę po wa nie Bo ga z Kor ne liu szem wska zy -

wa ło by, że w przy pad ku tych, któ rzy w obec nym
cza sie przy bli ża ją się do Bo ga i mo dlą się do Nie -
go nie zna jąc wy zna czo ne go przez Nie go spo so -
bu, to ich mo dli twy, po dob nie jak mo dli twy Kor-
ne liu sza, wzno szą się ja ko pamiątka przed Bo -
giem. Jak Bóg zwró cił uwa gę na mo dli twy Kor ne-
liu sza i pra gnie nia je go ser ca, by czcić Bo ga i Je mu
słu żyć, tak mo że my przy pusz czać, że Bóg obec nie
do strze ga mo dli twy i pra gnie nia zanoszone do
Nie go. On mo że nie po słać ko goś ta kie go jak
Piotr, by udzie lić im in struk cji w obec nym cza sie.
To za le ży od Je go de cy zji, czy ta kie bę dzie dzia-
ła nie mą dro ści oraz czy ta ka oso ba bę dzie się
nada wać do Je go obec ne go ce lu. Lecz ka żda mo-
dli twa za no szo na w szcze ro ści nie po zo sta nie nie-
zau wa żo na, lecz bę dzie na gro dzo na we wła ści -
wym cza sie czy to obec nie, czy w przy szło ści. 

Przy pu ść my, że ktoś miesz kał w po gań skim
kra ju, gdzie Chry stus nie jest zna ny i przy pu ść -
my, że ta ka oso ba od czu wa ła po trze bę kon tak tu
z Bo giem i mo dli ła się zgod nie z po sia da nym
świa tłem. Bóg nie mógł jej przy jąć za Swo je dziec -
ko na ta kich wa run kach, lecz je śli Je go mą drość to
za apro bo wa ła, On mógł do pro wa dzić ta kie go
uczci we go po szu ki wa cza do po zna nia Chry stu sa
czy to przez ulot ki wy sła ne pocz tą, czy przez ka-
za nie, czy też przez spo tka nie jed ne go z am ba sa -
do rów Pa na, któ ry mógł by po ro zu mieć się z nim
w je go wła snym ję zy ku. Je ste śmy pew ni, że ka -
żda spra gnio na du sza otrzy ma świa tło i wie dzę
nie zbęd ną dla swe go zba wie nia w Bo skim wła ści-
wym cza sie. Po usły sze niu o Bo gu oraz oka za niu
Je go mi ło ści w Chry stu sie, ka żdej jed no st ce po zo-
sta je przy ję cie lub od rzu ce nie po słan nic twa
Ewan ge lii. Je śli za nie cha lub od mó wi po świę ce -
nia się Bo gu po przy ję ciu świa tła, żad na ofia ro wa -
na przez nie go mo dli twa nie zo sta nie przy ję ta. 

GŁÓW NE DA RY 

Pan udzie li ta kich do cze snych bło go sła -
wieństw, któ re bę dą słu żyć naj lep szym in te re -
som no we go ser ca, umy słu i wo li. Wszyst ko, cze -

go On udzie li bę dzie do brym da rem. My nie za-
wsze wie my, co by ło by dla nas naj lep sze. Ro dzic
opie ku ją cy się dziec kiem mo że cza sa mi uznać
za nie zbęd ne po da nie le kar stwa za miast je dze nia.
Ro dzic po da je je dla do bra dziec ka. Tak sa mo jest
z na szym Nie biań skim Oj cem; On cza sa mi zsy ła
nam pró by wia ry, pró by lo jal no ści, pró by mi ło ści.
Wszyst kie te do świad cze nia są za mie rzo ne w ce -
lu roz wi nię cia w nas si ły cha rak te ru oraz do sto -
so wa nia nas do dal szych i bar dziej za awan so wa -
nych bło go sła wieństw.

Nasz Oj ciec po stę pu je z na mi we dług na sze -
go no we go ser ca, umy słu i wo li. Je śli, na przy -
kład, nie któ re z Je go dzie ci sta ją się prze cią żo ne
do bra mi i tro ska mi do cze sne go ży cia, Bóg mo że
udzie lić im swe go ro dza ju środ ka oczysz cza ją -
ce go w od nie sie niu do ziem skich rze czy. Ta ka
oso ba mo że na przy kład zła mać no gę lub do znać
in ne go ziem skie go nie szczę ścia – któ re bę dzie
dzia ła ło dla je go do bra, ja ko chrze ści ja ni na. Gdy -
by lud Pań ski do szedł do ta kie go sta nu, w któ -
rym je go głów nym pra gnie niem, je go naj więk szą
aspi ra cją, tre ścią wszyst kich je go mo dlitw by ła
proś ba o na peł nie nie Du chem Bo żym, Du chem
Praw dy, Du chem zdro we go roz sąd ku, aby mógł
po zna wać i czy nić wo lę Bo ga, jak wiel kie bło go -
sła wień stwo to przy nio sło by. Bo ską wo lą jest, by
Je go dzie ci w wiel kiej mie rze po sia da ły to głów -
ne ze wszyst kich bło go sła wieństw, lecz On
udzie la go je dy nie na okre ślo nych wa run kach.
On po wstrzy mu je je, aż na uczą się oce niać je go
war tość i tak gor li wie go pra gnąć, że bę dą pil nie
się sta rać, by wy peł niać te wa run ki i trwać w bła -
gal nych proś bach, aż ich na tar czy wość spro wa -
dzi od po wiedź.

BS ‘11, 28-29

„Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego“
Jakuba 5:16



MAJ – CZERWIEC 2011 —  47

1 Mo jże szo wa 24:1-9

BA DA CZE BI BLII zga dza ją się, że Iza ak wy-
obra ża Chry stu sa. Tak jak Abra ham od dał swe -

go sy na, w któ rym by ły ze środ ko wa ne obiet ni ce,
aby zo stał ofia ro wa ny, tak Oj ciec Nie biań ski dał
Swo je go Sy na Je zu sa, aby stał się ofia rą za Ada ma
oraz je go ród i po zy skał Go z po wro tem ze sta nu
śmier ci, tak jak Abra ham od zy skał Iza aka (Żyd.
11:17-19).

Ob lu bie ni ca Iza aka, Re be ka, przed sta wia ła Ko-
ściół Chry stu so wy, któ ry sta nie się Ob lu bie ni cą
Chry stu sa przy swym zmar twych wsta niu, pod-
czas Je go dru gie go przyj ścia. Zgod ność po szcze -
gól nych ele men tów jest tu taj zna mien na. Je śli Iza -
ak re pre zen to wał Je zu sa, wo bec te go Abra ham
wy obra żał Nie biań skie go Oj ca, na to miast Elie zer,
słu ga wy sła ny po na rze czo ną, przed sta wiał dzie -
ło Du cha Świę te go, Du cha Praw dy. 

Zwy czaj zwią za ny z za wie ra niem ma łżeń stwa
w daw nych cza sach ró żnił się od współ cze snych
zwy cza jów. Naj wi docz niej Bóg za rzą dził tak, by
ży dow skie zwy cza je ilu stro wa ły du cho we spra -
wy. Dla te go to nie Iza ak szu kał żo ny dla sie bie,
lecz Abra ham wy szu kał na rze czo ną dla nie go, po-
sław szy Elie ze ra. Tym spo so bem ten ob raz jest
zu peł ny, zgod nie z oświad cze niem Je zu sa: „Ża -
den do Mnie przyjść nie mo że, je śli go Oj ciec Mój,
któ ry Mnie po słał, nie po cią gnie” – za pra sza jąc
go – Ja na 6:44. 

Jak Re be ka zo sta ła na po tka na przy stud ni, gdy
po iła owce, tak ci, któ rzy są po wo ła ni, aby by li
Ma łżon ką Chry stu sa, są znaj do wa ni z ty mi, któ rzy
są Pań ski mi owca mi, a nie z ty mi, któ rzy są wil ka -
mi. Oprócz te go Re be ka i owce by ły na po tka ne
przy stud ni, co re pre zen tu je pra gnie nie kla sy Ma-
lucz kie go Stad ka do ko rzy sta nia z wo dy ży wo ta –
stud nia re pre zen tu je Bi blię.

Re be ka po iła stado – co przed sta wia tych, któ-
rych On wy brał na Swą Ob lu bie ni cę. On nie szu -
ka ta kich, któ rzy pa no wa li by nad owcami, lecz
tych, któ rzy je kar mią, orzeź wia ją i słu żą im.

Bło go sła wień stwo udzie lo ne Re be ce brzmia -
ło: „Roz mnóż się w ty sią ce mi lio nów” (1 Moj.
24:60, KJV). We dług nie któ rych ba da czy Bi blii
ozna cza to, iż Ko ściół Chry stu so wy bę dzie mat ką
w od ro dze niu dla mi lio nów lu dzi z ro du Ada mo -
we go, po dob nie jak uwiel bio ny Zba wi ciel bę dzie
ich „oj cem wiecz no ści” – Izaj. 9:6. 

Py ta nia do lek cji 27 

1. *W ja ki spo sób Iza ak re pre zen to wał Chry stu -
sa? Aka pit 1.

2. *Ko go przed sta wia ła ob lu bie ni ca Iza aka? Aka-
pit 2.

3. *Ko go za tem przed sta wiał Abra ham?

4. Jak zo sta ło zo bra zo wa ne dzie ło Du cha Świę-
te go?

5. Kto za rzą dził ży dow skie zwy cza je i w ja kim ce -
lu? Aka pit 3.

6. Ja ki był sta ro daw ny zwy czaj zwią za ny z ma ł-
żeń stwem? Co to re pre zen to wa ło? Po daj wer-
set bi blij ny.

7. *Gdzie znaj do wa ła się Re be ka, gdy spo tkał ją
Elie zer? Co to mo gło przed sta wiać? Aka pit 4.

8. Jak okre ślił Elie zer, o któ rą ko bie tę ma po pro -
sić? 1 Moj. 24:42-46.

9. *Co przed sta wia jej obec ność przy stud ni?

10. Ja ka kla sa lu dzi zo sta ła wy bra na na Ob lu bie -
ni cę Je zu sa? Aka pit 5.

11. *Ile wiel błą dów Elie zer za brał ze so bą? 1 Moj.
24:10.

12. Co przed sta wia dzie sięć wiel błą dów?

13. *Czy Re be ka po szła ze swe go do mu do Iza aka
lub jak pod ró żo wał z nią słu ga Iza aka? Co to
przed sta wia? 1 Moj. 24:61. 

14. Ja kie go bło go sła wień stwa udzie lo no Re be ce?
Jak to bę dzie wy peł nio ne w Ob lu bie ni cy Chry-
stu sa? Aka pit 6. 

15. *Kto bę dzie Oj cem Wiecz no ści dla zie mi?

P O S Z U K I W A N I E  O B L U B I E N I C Y  D L A  I Z A A K A
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„I będzie głoszona Ewangelia Królestwa na całym świecie, na
świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec”

(Mat. 24:14, KJV).
Apostoł informuje nas, że w czasie od wniebowstąpienia aż do początków restytucji,

czyli Wieku Tysiąclecia, Jezus będzie nieobecny na ziemi – będzie w niebie – „którego
niebiosa muszą zatrzymać aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy” (Dz.Ap. 3:21,
KJV). Ponieważ Pismo Święte uczy, że celem drugiego przyjścia naszego Pana będzie na-
prawienie wszystkich rzeczy i że w czasie Jego pojawienia się, narody będą tak dalekie
od nawrócenia się, iż będą w opozycji do Niego oraz w stanie rozgniewania (Obj. 11:18),
to należy przyznać, że albo Kościół nie wypełnił swej misji i z tego powodu plan Boga
nie dojdzie do skutku, albo jak my uważamy i jak wykazaliśmy, że w obecnym wieku Ko-
ściół nie spodziewał się nawrócenia świata, lecz że jego misją było głoszenie Ewangelii
na całym świecie na świadectwo oraz przygotowanie się pod Boskim nadzorem do przy-
szłego dzieła Kościoła. Bóg w żaden sposób nie wyczerpał jeszcze Swej mocy na nawró-
cenie świata – powiemy więcej – On nawet nie próbował jeszcze nawrócić świata.

To stwierdzenie może niektórym wydawać się dziwne, lecz niech tacy zastanowią się,
że gdyby Bóg usiłował dokonać takiego dzieła, doznałby rażącego niepowodzenia; po-
nieważ, jak zauważyliśmy, jedynie niewielka część z miliardów mieszkających na ziemi
kiedykolwiek rozumnie słyszała o jedynym imieniu, przez które mogą być zbawieni.
Niektórzy wierzą, że Bóg nie dokona niczego więcej niż wyboru Kościoła, podczas gdy my
znajdujemy biblijną naukę, idącą o krok dalej w Boskim planie – restytucję dla świata –
która będzie przeprowadzona przez wybrany Kościół, skompletowany i uwielbiony. „Ma-
luczkie Stadko”, zwycięzcy tego Wieku Ewangelii, są jedynym ciałem z tego Nasienia”,
przez które wszystkie rodziny ziemi będą błogosławione (1 Moj. 22:17,18; Gal. 3:8,16,29). 


