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WWER SE CIE ty tu ło wym ma my oświad cze -
nie, że kie dyś nikt nie znał my śli, cha rak te -

ru ani pla nu Bo ga oraz że Bóg nie uczy nił ni ko -
go Swo im po wier ni kiem. Nikt nie do ra dzał Bo gu,
nie kie ro wał Nim ani nie udzie lił Je mu mą dro ści
do opra co wa nia wiel kie go pla nu, któ ry Bóg re ali-
zu je. Kie ru je my uwa gę czy tel ni ków na fakt, że
w bi blij nym Ob ja wie niu
Pan opi su je tę kwe stię
sym bo licz nie, przed sta -
wia jąc Bo ga Je ho wę
na tro nie, a w Je go rę ku
zwój za pi sa ny we wnątrz
i na ze wnątrz, za pie czę to -
wa ny sied mio ma pie czę -
cia mi. Na stęp nie ma my
oświad cze nie moc ne go
anio ła, któ ry do no śnym
gło sem mó wi: „Kto jest

god ny otwo rzyć księ gi i zdjąć z nich pie czę cie?”
Nie wie my od jak daw na by ło po sta wio ne py ta -
nie „Kto jest god ny?”. Od pew ne go cza su w prze -
 szło ści by ło wy da ne i zo sta ło zro zu mia ne prze sła-
nie, że Bóg ma wiel ki i wspa nia ły plan, lecz kto
bę dzie w sta nie go zre ali zo wać? Pa mię ta cie, że
Jan był sym bo licz nie przed sta wio ny, iż bar dzo

pła kał, po nie waż nikt nie
oka zał się god ny, a wte dy
przy szedł do nie go anioł
i po wie dział: „Nie płacz,
oto zwy cię żył lew z po ko -
le nia Ju dy, ko rzeń Da wi -
do wy, aby otwo rzyć księ -
gi i zdjąć ich sie dem pie-
czę ci”; aby wy ko nać Bo -
ski Plan. Dro dzy przy ja -
cie le, za tem na stęp nym
szcze gó łem w tym ob ra -

Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa (ISSN 1732–0089) Miesięcznik – Wydawany przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania” w Nowym
Dworze Mazowieckim. Redaktor: Ralph M. Herzig, Pa. 19425 - 2700, USA, Redaktor odpowiedzialny w Polsce: Piotr Woźnicki, ul. Zdobywców Kosmosu 17,

05-100 Nowy Dwór Mazowiecki. Cena:pojedynczego numeru – 4 zł; prenumerata roczna (6 numerów) – 24 zł.  Wpłaty w PLN – PKO BP SA Nowy Dwór
Maz. – 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916;  Wpłaty w EURO – B PKO PL PW PKO BP S.A. O/Nowy Dwór Maz. – 19 1020 1026 0000 1002 0105 2554 

PPosłuszeństwo Próbąosłuszeństwo Próbą
„Bo któż po znał myśl PA NA? Al bo kto był Je go do rad cą?”

List do Rzy mian 11: 34
WYKŁAD PASTORA RUSSELLA Z 1909 ROKU

ZWI NIĘ TY ZWÓJ 
„I wi dzia łem w pra wej rę ce Te go, któ ry

sie dział na tro nie, zwój za pi sa ny we-
wnątrz i na ze wnątrz, za pie czę to wa ny

sied mio ma pie czę cia mi. Po tem zo ba czy-
łem anio ła moc ne go, wo ła ją ce go do no-
śnym gło sem: „Kto jest god ny otwo rzyć
księ gi i zdjąć z nich pie czę cie?”. A ża den

czło wiek w nie bie ani na zie mi, ani
pod zie mią, nie mógł otwo rzyć ksiąg ani

zaj rzeć do nich” (Obj. 5: 1-3, KJV).

ROZ WI NIĘ TY ZWÓJ 

„I śpie wa li no wą pieśń, mó wiąc: Je steś
god ny wziąć księ gi i otwo rzyć pie czę ci
ich, po nie waż by łeś za bi ty i od ku pi łeś
nas Bo gu przez krew Swo ją, z ka żde go

po ko le nia i ję zy ka, i lu du, i na ro -
du. I uczy ni łeś nas Bo gu na sze m
kró lami i ka pła na mi, i pa no wać

bę dzie my na zie mi”
(Obj. 5: 9, 10).

ZWÓJ ZAPIECZĘTOWANY SIEDMIOMA

PIECZĘCIAMI



zie jest Jan spo glą da ją cy we wska za nym kie run -
ku, „Wte dy spoj rza łem, a oto po mię dzy tro nem
i czte re ma zwie rzę ta mi oraz po mię dzy star ca mi
stał Ba ra nek jak by za bi ty, ma ją cy sie dem ro gów
i sie dem oczu, któ re są sied mio ma du cha mi Bo ży -
mi po sła ny mi na ca łą zie mię. I przy szedł i wziął
księ gę z pra wej rę ki Te go, któ ry sie dział na tro nie.
A gdy wziął księ gi, czwo ro zwie rząt i dwu dzie stu
czte rech star ców upa dło przed Ba ran kiem, ma jąc
ka żdy z nich har fy i kie li chy zło te peł ne won no -
ści, któ ry mi są mo dli twy świę tych”. Wy ni ka z te -
go lek cja, że Oj ciec nie biań ski za trzy mał Swój
wiel ki plan i cel dla Sie bie. Pa mię ta my, gdy
przy pew nej oka zji nasz Pan oma wiał kwe stie
zwią za ne z usta no wie niem Kró le stwa i stwier -
dził, że tyl ko sam Oj ciec zna Swo je pla ny, po-
wie dział uczniom, że nie jest ich spra wą po zna -
nie cza sów i okre sów, któ re Oj ciec za cho wał
w Swej wła snej mo cy. Lecz by ły pew ne rze czy,
któ re zo sta ły ob ja wio ne, a któ re ma ją być wpro-
wa dzo ne przez Kró le stwo. Nasz Pan po wie dział,
że kie dy On wstą pi do nie ba, otrzy ma Du cha
Świę te go, któ re go wy le je na nich i wów czas
ucznio wie bę dą mó wić o tych rze czach ja ko wy-
rocz niach Bo żych. Za tem czer pie my lek cję od na -
sze go wiel kie go Na uczy cie la ocze ku ją ce go aż Oj-
ciec uczy ni wia do me i od sło ni ró żne eta py
w Swym pla nie. 

Spo glą da jąc w prze szłość z te go punk tu wi-
dze nia, mo że my do strzec licz ne Bo skie ce le, któ -
re wte dy nie mo gły być po zna ne. Wszyst ko prze-
bie ga ło bez za kłó ceń do cza su, kie dy zo stał stwo-
rzo ny czło wiek; gdy sza tan po peł nił grzech, na-
stą pi ło wiel kie od chy le nie. On z ko lei spro wa -
dził wiel ką po ku sę na na szych pierw szych ro dzi-
ców i oni ta kże zgrze szy li. Ta ki stan trwał przez
wie ki. Po tem roz po czął się upa dek anio łów, któ-
rzy pró bo wa li pod nieść czło wie ka z grze chu. To
mo że wszyst kim wy da wać się dziw ne, że nikt
w nie bie ani na zie mi nie oka zał się zdol ny
do wy ko na nia Bo skie go Pla nu. Tak, dro dzy przy-
ja cie le, mo że my po wie dzieć, że od tam te go cza -
su aż do tąd, Bóg mógł zu peł nie usu nąć ten zły
stan, lecz nie uczy nił te go, a sza tan uczy nił się
przy ja cie lem te go świa ta, i wi dzi my ca łe stwo-
rze nie wzdy cha ją ce pod wy ro kiem. Bóg do zwo -
lił na to wszyst ko. Przez ten czas Bóg cier pli wie to
wszyst ko zno si. Źle mó wio no o Je go Sło wie, źle
trak to wa no Je go Sy na, a osta tecz nie za bi to go,
cho ciaż po sel stwo, któ re On przed sta wiał by ło
peł ne mi ło ści. Bóg do zwo lił na pa no wa nie grze-
chu i śmier ci, by ujaw nić ró żne za ry sy Swe go
cha rak te ru i pla nu i aby wy pró bo wać ró żne ro-
dza je Swo ich stwo rzeń, nie biań skich i ziem skich.
Wszy scy bę dą mieć mo żli wość oka za nia praw-

dzi we go sta nu swych serc. Je śli ty i ja ży wi my sa-
mo lub ne i nie wła ści we my śli w na  szych umy-
słach, Pan po zwo li nam dą żyć do prze zwy cię że -
nia ich. „Strzeż swe go ser ca ze wszel ką pil no ścią,
bo w nim jest źró dło ży cia” (Przyp. 4: 23, KJV).
Sza tan był anio łem wy so kiej ran gi i po wa ża nia,
lecz Bóg du żo wcze śniej znał zdra dziec ki stan je -
go ser ca i zna lazł mo żli wość, by to wy ka zać. 

Po słu szeń stwo wo bec Bo ga bę dzie pró bą 
Ca ły Bo ski plan jest ob ja wie niem Je go cha rak te -
ru. Do strze ga my po kaz Bo skiej spra wie dli wo -
ści w po stę po wa niu z ro dza jem ludz kim. Kie dy

Bóg po wie dział: „du sza, któ ra grze szy, z pew no -
ścią umrze”, to za mie rzył to i od tam te go cza su
przez wszyst kie wie ki wi dzi my wy peł nia nie się
tej ka ry. Grzech i śmierć uwi dacz nia się ze
wszyst kich stron. Na stęp nie Bóg oka zał Swo ją
mi łość, kie dy po słał Swe go jed no ro dzo ne go Sy -
na, aby umarł za świat. Ni gdy przed tem ona nie
by ła ob ja wio na. On był Ba ran kiem, któ ry zo stał
za bi ty. Tyl ko ci, któ rzy pa trzą na tę kwe stię z Bo -
skie go punk tu wi dze nia, mo gą ją oce nić – nikt,
tyl ko Ma lucz kie Stad ko zo sta ło po wo ła ne
(Łuk. 12: 32). Bóg zaj mu je się tyl ko tą kla są sy -
nów i oni do zna li mi ło ści Bo żej, któ ra prze wy -
ższa wszel kie zro zu mie nie i otrzy ma li ob ja wie -
nie Je go mi ło ści dla Ko ścio ła. Świat uwa ża ina -
czej; oni my ślą, że Bóg wca le nie ma mi ło ści
i wie lu umie ra my śląc, że idzie do pie kła mąk
i obu dzą się w sta nie prze ra że nia i za py ta ją:
Gdzie są dia bły? Nie bój cie się, otrzy ma ją od po-
wiedź; bądź cie spo koj ni, nie ma żad nych dia-
błów. Świat my śli, że nie biań ski Oj ciec jest go to -
wy, by drę czyć ich wszyst kich.

Wów czas Bo ska moc w po łą cze niu z Je go mi-
ło ścią zo sta nie oka za na w zmar twych wsta niu, lecz
w dzie le zmar twych wsta nia nie jest za ma ni fe sto -
wa na jed na ty sięcz na Je go mo cy. Bóg ob ja wia nie

„WSZYSCY, KTÓRZY SĄ W GROBACH,
USŁYSZĄ GŁOS JEGO I WYJDĄ” JANA 5: 28, 29
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tyl ko mi łość, lecz On jest rów nież spra wie dli wy
i po tę żny. Na stęp nie zo sta nie ob ja wio na mą drość
Bo ża. Świat do wie się o tym, co ja i wy ro zu mie my
obec nie, że w przy szło ści wszy scy opusz czą swe
gro by (Ja na 5: 28, 29, NKJ). 

Po zwa la jąc, by anio ło wie mie li pró bę, Bóg zre-
ali zo wał część Swe go pla nu i upa dek czło wie ka stał
się spo sob no ścią do ich wy pró bo wa nia i od te go
cza su Bóg do zwa la na trwa nie złych i grzesz nych
wa run ków, aby czło wiek
miał grun tow ne do-
świad cze nie z grze  chem
(Rzym. 7: 13). Za tem,
dro dzy przy ja cie le, osta-
tecz nie Bóg oka że mą-
drość Swe go pla nu, naj-
pierw spra wie dli wość,
na stęp nie mi łość, po tem
moc i w koń cu („Wszy-
scy, któ rzy są w gro bach,
usły szą głos Je go i wyj -
dą” – Ja na 5: 28,29) mą-
drość. To bę dzie ostat nią
rze czą, któ rą świat uj rzy.
Pod czas te go Wie ku
Ewan ge lii Bóg pro wa dzi
wszyst kich, któ rzy pra-
gną spra wie dli wo ści i są
chęt ni czy nić Bo ską wo lę
wiel kie go Od ku pi cie la
i Ży cio daw cy, aby mo gli
być uspra wie dli wie ni,
uświę ce ni, a na stęp nie
wy zwo le ni przez Nie go.
By ło to przy wi le jem pod-
czas mi ja ją ce go Wie ku,
kie dy Pan zaj mo wał się
szcze gól nie Ko ścio łem. Za tem ra duj my się z te go, co
nasz Bóg ob ja wił w od nie sie niu do Świę tych. Apo-
stoł Piotr mó wi: „Przez co bar dzo wiel kie i kosz tow -
ne obiet ni ce nam [Ko ścio ło wi] są da ro wa ne, aby ście
przez nie sta li się uczest ni ka mi Bo skiej na tu ry,
ucho dząc przed ska że niem, któ re jest w świe cie,
przez po żą dli wość” (2 Pio tra 1: 4, KJV).

Co zro bił Ko ściół, by stać się współ dzie dzi ca mi
z Je zu sem Chry stu sem? Nic. Oni nie mo gli uczy nić
nic z sa mych sie bie, to wy pły wa z ła ski, mi ło sier dzia,
mi ło ści i li to ści Bo ga. My co raz bar dziej po win ni śmy
do sto so wy wać się do ob ra zu Je go Sy na, na sze go
wiel kie go Od ku pi cie la. Na stęp nie Apo stoł po wie -
dział do Ko ścio ła: wi dzi cie po wo ła nie wa sze, wszy-
scy zo sta li ście po wo ła ni w jed nej na dziei wa sze go
po wo ła nia. Czy my śli cie, że Pan nie wy pró bo wał
wszyst kich z tych Świę tych? Tak jak pew ne jest, że
wszy scy z nas, z ziem skie go po wo ła nia, sta li śmy się

Je go ucznia mi, tak wszy scy bę dzie my mu sie li
przejść pew ne pró by. Ja kie to są pró by? One ma ją
do wieść na szej lo jal no ści wo bec Nie go; po słu szeń -
stwa. Jak był pró bo wa ny Adam? Nie przez owoc, nie
przez to ile zjadł owo ców, lecz to je go po słu szeń -
stwo, je go lo jal ność by ła pró bo wa na. Pan Bóg na ka-
zał czło wie ko wi, mó wiąc: „Ale z drze wa wia do mo -
ści do bre go i złe go, jeść z nie go nie bę dziesz; al bo -
wiem dnia, któ re go jeść bę dziesz z nie go, śmier cią

umrzesz” (1 Moj. 2: 17).
Pod ja kim wzglę dem Bóg
bę dzie nas pró bo wał? –
pod wzglę dem lo jal no ści.
Ta kwe stia po słu szeń stwa
po ja wia się przed na mi
w ró żnych for mach, na sto
ró żnych spo so bów. On
do zwa la, by przy cho dzi ły
na nas rze czy, któ re krzy-
żu ją na szą wo lę. Jak my je
od bie ra my? Czy je ste śmy
przez nie wła ści wie wy-
ćwi cze ni? Czy je ste śmy
ule gli? Czy re zy gnu je my,
mó wiąc, niech się sta nie
wo la Pa na? Po win ni śmy
być ule gli. Ka żde go dnia
Bo ska wo la po win na co raz
bar dziej wcho dzić do na -
szych serc, po nie waż pró -
ba za wsze bę dzie do ty czy -
ła mi ło ści. Ufam, że wszy-
scy bę dzie my mieć tę
cześć, któ ra boi się zgrze-
szyć prze ciw ko Bo skiej
Wo li; jest to oba wa zro-
dzo na z mi ło ści, a nie

strach, że Bóg za mie rza wiecz nie nas ka rać. Je śli
zda rzy się, że coś spla mi nasz cha rak ter, udaj my się
do na sze go wiel kie go Oczy ści cie la. 

Słoń ce mo jej du szy, niech żad na ziem ska
chmu ra nie za sło ni Cię przed oczy ma Twe go słu -
gi. Wszel kie pla my, któ rych nie usu wa my, są
chmu rą po wsta łą na zie mi i je śli nie oczysz cza my
się z tych plam, mu si my prze cho dzić przez do-
kład ne oczysz cza nie na szych cha rak te rów w ce lu
usu nię cia ich. Znaj du je my się w cza sie pró bo wa -
nia i chce my być wier ni, by otrzy mać miej sce
w Kró le stwie. Ten, któ ry nas po wo łał jest wier ny
i On obie cał po ma gać nam w tym dzie le. Pan pró-
bu je nas, by wie dzieć do ja kie go stop nia mi łu je my
Go z ca łe go ser ca, umy słu, du szy i si ły. Dla te go
„Strzeż swe go ser ca ze wszel ką pil no ścią, bo z nie -
go ży cie po cho dzi”.

“ALBOWIEM DNIA, KTÓREGO JEŚĆ BĘDZIESZ Z NIEGO,
ŚMIERCIĄ UMRZESZ” 1 MOJŻ. 2:17
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DRO DZY Przy ja cie le: Nie mu szę wam mó wić,
jak wiel ką przy jem ność spra wia mi prze by -

wa nie z wa mi dziś ra no. Mo je ser ce jest ra zem
z wa mi od kil ku dni. My śla łem o wa szym przy jeź-
dzie tu taj na kon wen cję oraz o przy jem nych chwi-
lach, ja kie tu taj prze ży wa cie, pa mię tam o was
w mo dli twach i mam na dzie ję, że wy wszy scy pa-
mię ta li ście rów nież o mnie. 

Cie szę się, wi dząc tu taj tak wie le osób. Za nim
tu taj przy by łem, to pe wien brat, kie dy zo ba czył
przy go to wa ny pro gram, po wie dział: „Bra cie Rus-
sell, przy ja cie le bę dą bar dzo zmę cze ni, ka żda część
pro gra mu jest prze peł nio na. Do brze, od po wie -
dzia łem: „Bra cie, prze wi du ję, że nie wszy scy bę dą
w sta nie być na sa li wy kła do wej; oni bę dą mu sie -
li się zmie niać i tym spo so bem, być mo że, cier pli -
wość ich wszyst kich nie bę dzie pró bo wa na”. Za -
tem wi dzi cie dro dzy przy ja cie le, że po tym wszyst-
kim nie je stem bar dzo za wie dzio ny.

Mam na dzie ję, że obec nie bę dzie cie prze ży -
wać bar dzo szczę śli we chwi le – rze czy wi ście, gdy
pa trzę na wa sze twa rze, to wiem, że już do świad -
cza cie przy jem nych chwil. Wy da je mi się, że ci,
któ rzy są w Praw dzie, ci, któ rzy do cho dzą do zro -
zu mie nia te go, co my ro zu mie my, przy naj mniej
w pew nej mie rze z dłu go ści i sze ro ko ści, wy so ko -
ści i głę bo ko ści wspa nia łe go pla nu na sze go nie-
biań skie go Oj ca, nie mo gą po wstrzy mać się od ra -
do ści. Nie mo że być ina czej! Nie za le żnie od te go,
co mo że się stać, ma my za pew nie nie Pań skie go
Sło wa, że wszyst kie rze czy współ dzia ła ją dla do -
bra tych, któ rzy mi łu ją Bo ga, dla po wo ła nych
zgod nie z Je go po sta no wie niem (Rzym. 8: 28). Je -
śli za py ta my sa mych sie bie, ja kie są naj lep sze do-
wo dy na to, że je ste śmy wśród po wo ła nych, to
od po wie my, że jed nym z naj lep szych do wo dów
jest to, że usły sze li śmy. Wy, któ rzy usły sze li ście,
na pew no zo sta li ście po wo ła ni. Gdy bę dzie cie mó -
wić do głu chej oso by to za uwa ży cie, że ona nie od-
po wia da, ona nie ro zu mie; lecz kie dy mó wi cie
do ko goś, kto da je do wo dy, że sły szy, ro zu mie
i od po wia da, wte dy do strze ga cie, że ma sły szą ce
uszy. I tak, kie dy jest wy da wa ne Bo skie po słan -
nic two, ci, któ rzy ma ją uszy do słu cha nia, mo gą je
usły szeć. Pa mię ta cie, że nasz Pan pod czas Swej

pierw szej obec no ści po wie dział do pew nych osób:
„Oczy wa sze bło go sła wio ne, że wi dzą i uszy wa -
sze, że sły szą; bo za praw dę po wia dam wam, że
wie lu pro ro ków i spra wie dli wych żą da ło wi dzieć
to, co wy wi dzi cie, ale nie wi dzie li i sły szeć to, co
sły szy cie, ale nie sły sze li”.

Ży je my w okre sie Żni wa Wie ku Ewan ge lii,
w cza sie, kie dy dzie ją się szcze gól ne rze czy, w cza -
sie kie dy nasz dro gi Od ku pi ciel ogła sza o Swej
obec no ści, kie dy ci, któ rzy usły sze li Je go pu ka nie
za po śred nic twem pro ro cze go Sło wa – ci, któ rzy
usły sze li i otwar li swo je oczy, te pan ny, któ re po-
wsta ły i oczy ści ły swo je lam py, ci, któ rzy uświa do-
mi li so bie sy tu ację, któ rzy usły sze li głos Pa na opo -
wia da ją ce go po kój i zda li so bie spra wę z wy peł nie -
nia się Je go obiet ni cy, że w cza sie Je go dru gie go
przyj ścia, dla tych, któ rzy bę dą go to wi, któ rzy bę -
dą ocze ki wać, któ rzy bę dą czuj ni, ja ko wier ni słu-
dzy, Pan przy go tu je się i bę dzie ich słu gą oraz
spra wi, że oni za sią dą do du cho we go po kar mu,
a Pan wyj dzie, aby im słu żyć – oni obec nie ra du ją
się z tych wspa nia łych przy wi le jów. Dro dzy przy-
ja cie le, to, co wy i ja obec nie sły szy my, to, co wy i ja
wi dzi my i co wie lu zro zu mia ło z Bo skie go pla nu,
to, co do strze ga my z wiel kie go Bo skie go za rzą -
dze nia dla nie licz nych, któ rzy są uczest ni ka mi Bo-
skiej na tu ry, jest to o wie le wię cej, niż kie dy kol -
wiek przy pusz cza li śmy, o wie le wię cej, niż na sze
ser ce kie dy kol wiek my śla ło i niż umysł był w sta -
nie zro zu mieć, że kie dy za czy na my do strze gać to,
co Bóg przy go to wał dla tych, któ rzy Go mi łu ją,
na sze ser ca są ogar nię te en tu zja zmem i py ta my sa-
mych sie bie: „Kto przy go to wał tę ucztę, je śli nie
Sam Mistrz? Skąd wy szło to po słan nic two? Jak to
się sta ło, że przez osiem na ście stu le ci my i na si oj-
co wie oraz ich oj co wie nie wie dzie li, że ta kie rze-
czy znaj do wa ły się w bło go sła wio nym Sło wie?”.
One by ły tam ca ły czas; my nie ma my no wej Bi blii,
lecz, dro dzy przy ja cie le, my ma my świa tło i bło go -
sła wień stwo, któ re nasz obec ny Pan udzie la nam
z Je go Sło wa i to jest to, co da je na szym oczom bło-
go sła wień stwo. Bło go sła wio ne są na sze oczy, po-
nie waż wi dzi my i bło go sła wio ne na sze uszy, po-
nie waż sły szy my Je go Sło wo w związ ku ze
wszyst ki mi ty mi rze cza mi gło szą cy mi nam po kój

Bło go sła wio ne są wa sze uszy
„Ale oczy wa sze bło go sła wio ne, że wi dzą,

i uszy wa sze, że sły szą.”
Ew. Ma te usza 13: 16
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i uka zu ją cy mi nam dro gę, któ rą po win ni śmy po-
dą żać i ja kże wiel ką ra dość to wnio sło w wa sze ży -
cie oraz w mo je ży cie! Co to ozna cza, że wy by li -
ście w sta nie do strzec oraz mo gli ście usły szeć, pod-
czas gdy wszy scy wo kół was, po mi mo te go, że
nie któ rzy z nich wy da ją się mi ły mi ludź mi i nie -
któ rzy są bar dzo do bry mi ludź mi, lecz oni nie
usły sze li? Co na to po wie my? Po wie my: „Oczy
wa sze bło go sła wio ne, że wi dzą i uszy wa sze, że
sły szą”. I rze czy wi ście, ci z was, któ rzy zo ba czy li
i usły sze li, z do świad cze nia wie dzą w swych ser-
cach, że to jest ta kie bło go sła wień stwo, któ re go
ni gdy wcze śniej nie do świad czy li w swym chrze-
ści jań skim ży ciu – nie wa żne, czy ono trwa ło kil ka
dni, czy dwa dzie ścia lat. W tej sa li nie wąt pli wie
jest wie le osób, któ re by ły chrze ści ja na mi od dwu -
dzie stu lat, za nim otrzy ma ły bło go sła wień stwo
Te raź niej szej Praw dy i je stem pe wien, że wy ra żę
uczu cia ka żde go z nich, gdy po wiem, że ca łe go ich
prze szłe go do świad cze nia w żad nej mie rze nie
mo żna po rów nać z jed nym dniem obec ne go cza -
su, z obec ną ra do ścią. 

Za tem dro dzy bra cia i sio stry, ja ki to po win no
mieć wpływ na na sze ser ca? Czy ma my być na dę -
ci, jak by śmy my uczy ni li ten plan, jak gdy by on
był na sze go au tor stwa, jak by śmy mie li na nie go
pa tent i mo gli by śmy sprze da wać go in nym? Nie,
w żad nym ra zie! On na le ży do Pa na. Je ste śmy bło-
go sła wie ni przez po zna nie go
i chcie li by śmy wi dzieć, jak to sa -
mo bło go sła wień stwo roz sze rza
się na wszyst kich in nych. Współ-
czu je my tym, któ rzy nie po tra -
fią go do strzec i tym, któ rzy nie
mo gą go usły szeć; po sia da jąc to
zro zu mie nie, ja kie ma my, da li -
by śmy im wzrok i sły szą ce uszy
wie dząc, że w Bo skim wła ści -
wym cza sie Pan do star czył ole ju
tym pan nom, któ re kie dyś o nie -
go pro si ły, lecz udzie le nie go nie
jest w na szej mo cy. Pan usta no -
wił środ ki, przez któ re wszy scy
otrzy ma li olej Du cha Świę te go,
któ rym Je zus le cząc głu cho nie -
me go (Mar. 7: 31-37) uzdol nił ich
do zro zu mie nia Te raź niej szej
Praw dy i osią gnię cia z Pań ską po mo cą sta no wi ska
wśród Ob lu bie ni cy lub Dru hen; wa run ki i oko -
licz no ści są ja sno okre ślo ne i nie mo żna uzy skać te -
go sta no wi ska na żad nych in nych wa run kach. Bóg
za pla no wał ca łe po wo ła nie i je go wa run ki są ta kie:
wszy scy mu szą być zu peł nie po świę ce ni Pa -
nu. I dla te go, kie dy spo ty kam nie któ rych dro gich
przy ja ciół py ta ją cych o te wa run ki, któ rzy mó wią:

„Tak, je stem tym bar dzo za in te re so wa ny i chcę
wię cej wie dzieć na ten te mat, za czą łem stu dio wać
te kwe stie i oka zu je się, że nie mo gę do strzec te go
sa me go, co wy wi dzi cie”, mó wię do nich: „Mój
bra cie, za cznij od wła ści we go miej sca, nie bę dzie
żad ne go po żyt ku ze stu dio wa nia, je śli bę dziesz
się spo dzie wać, że zro zu miesz tyl ko na pod sta wie
stu dio wa nia; stu dio wa nie jest po trzeb ne, lecz za -
nim two je stu dio wa nie bę dzie sku tecz ne, po wi -
nie neś do ko nać zu peł ne go po świę ce nia się Pa nu
– po świę ce nia z ca łe go ser ca, aż do śmier ci”. To ta -
kim i tyl ko ta kim Pan obie cał, że bę dą wi dzieć, że
usły szą, że oce nią i zro zu mie ją. 

Uwa żam, że je że li obec nie jest wśród nas ktoś,
kto nie do ko nał zu peł ne go po świę ce nia sa me go
sie bie i kto pra gnie wglą dać w te rze czy, tak jak po-
wie dział je den brat pod czas ostat niej kon wen cji
w tym mie ście: „Ja nie mo gę po wie dzieć, że w peł -
ni je stem z wa mi bra tem; sły szę jak zwra ca cie się
do sie bie „bra cie” i „sio stro” i nie mo gę w peł ni
na zwać się bra tem, lecz od kąd mo ja żo na jest jed -
ną z was, a ja je stem bap ty stycz nym du chow nym
i jej mę żem, to są dzę, że mo gę na zy wać sie bie
„szwa grem” – je śli tu taj jest ktoś ta ki, to mo że my
po wie dzieć, że cho ciaż je ste śmy za do wo le ni, że
ma my na sa li szwa gra, to je śli są tu taj ta cy szwa-
gro wie, chce my im po wie dzieć, że by nie spo dzie -

wa li się, iż zro zu mie ją głę bo kie
spra wy Bo że, za nim nie sta ną
się w peł ni brać mi w Pa nu. Nie
ma in nej dro gi; to nie zna czy, że
sta jąc się w peł ni brać mi, do sta -
nie cie się pod jarz mo nie wo li,
po nie waż my nie ma my jarz ma
nie wo li; Syn uczy nił nas wol ny -
mi i wszy scy z nas chcą po zo -
stać wol ni. To jest duch, któ re go
ma my, to jest duch, któ rym zo-
sta li śmy spło dze ni, to jest duch
Praw dy, o któ rym nasz dro gi
Od ku pi ciel po wie dział, „Po zna -
cie praw dę, a praw da was wy-
swo bo dzi”. Za tem im wię cej
otrzy mu je cie Praw dy, tym bar-
dziej w rze czy wi sto ści sta je cie
się wol ni.

Lecz po zwól cie mi po wie dzieć, wy stę pu je du -
ża ró żni ca po mię dzy by ciem rze czy wi ście wol nym
a spor nym. My nie chce my być wo ju ją cy mi, lecz
pra gnie my stać się praw dzi wie wol ni. Po łó żmy na-
cisk tam, gdzie się na le ży; na ile to mo żli we, pra-
gnie my od czu wać sym pa tię dla ka żdej oso by i żyć
po ko jo wo ze wszyst ki mi ludź mi, na ile to za le ży
od nas i je śli są z na mi ja cyś szwa gro wie, chce my

JEZUS UZDRAWIAJĄCY
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być z ni mi w po ko ju i nie
chce my ich znie chę cać, lecz
pra gnie my im prze ka zy wać
pro stą praw dę, tak jak chcie li -
by śmy, aby w po dob nych
oko licz no ściach oni po wie -
dzie li ją nam, że nie mo gą po-
znać głę bo kich spraw Bo żych,
je śli nie bę dą spło dze ni z Du -
cha Świę te go [pod czas Wy so -
kie go Po wo ła nia] oraz że nie
mo że cie zo stać spło dze ni
z Du cha Świę te go, za nim
przede wszyst kim nie bę dzie -
cie zu peł nie po świę ce ni, po
tym jak uwie rzy li ście. Naj-
pierw przy cho dzi wia ra, ja ko
pod sta wa wszyst kie go, za nim
w ogó le bę dzie my nada wać
się do przy ję cia przez Bo ga;
na stęp nie, jak mó wi Apo stoł, pod sta wa tej wia ry,
któ ra uspra wie dli wia nas w Bo skich oczach, okry -
wa nas jak sza tą spra wie dli wo ści i czy ni nas god-
ny mi, by przyjść przed Pa na i być przez Nie go
przy ję ci, przez ofia rę Je zu sa. Wów czas, na pod sta -
wie tej wia ry, na pod sta wie te go uspra wie dli wie -
nia, przed sta wia my na sze cia ła, jak Apo stoł mó wi,
„ży wy mi ofia ra mi, świę ty mi i god ny mi przy ję cia
przed Bo giem, to jest na szą ro zum ną słu żbę”
(Rzym. 12: 1, KJV). Nasz Bóg ma ta ką roz sąd ną
dro gę; wszyst ko, co wią że się z Je go za rzą dze niem,
jest roz sąd ne, pięk ne i wiel kie. Za tem, gdy pod da -
je my się Je go mo cy, to do strze ga my, że On zaj mu -
je się na mi jak brać mi. Jak ła ska wy jest Bo ski po rzą-
dek! Na stęp nie On od da je tę spra wę w na sze wła-
sne rę ce i mó wi: Ty już oka za łeś, że je steś po świę -
co ny aż do śmier ci, lecz Ja po zo sta wię tę spra wę
w two ich rę kach, ty masz mieć nad nią kon tro lę
i mo żesz za wró cić z dro gi, je śli ze chcesz. A ci, dro-
dzy bra cia, któ rzy ma ją wła ści we go du cha, nie chcą
się wy co fać; oni chcą być Je go, chcą być czy ści aż
do koń ca; oni chcą na le żeć do Nie go po za za sło ną
w chwa le, czci i nie śmier tel no ści oraz we wspa nia-
łych rze czach, któ re Bóg przy go to wał dla tych, któ-
rzy Je go mi łu ją – dla tych, któ rzy umi ło wa li Go nie
mi ło ścią w zwy kłym zna cze niu, nie mi ło ścią sa-
mo lub ną, ja ką lu dzie prze ja wia ją cza sem wo bec
swych dzie ci, ko tów czy psów lub cze go kol wiek in-
ne go, lecz mi ło ścią wpa ja ną przez Pi smo Świę te
– mi ło ścią Bo żą, któ ra prze wy ższa wszel kie zro zu -
mie nie, któ ra jest głę bo ka i sze ro ka oraz wspa nia -
ło myśl na, co Apo stoł pod kre śla gdy mó wi: „Owo-
ca mi du cha są: ci chość, ła god ność, cier pli wość, dłu-
gie zno sze nie, bra ter ska uprzej mość, mi łość”. Są
to za le ty ser ca, któ re czy nią nas co raz bar dziej przy-

jem ny mi przed Pa nem i do -
sto so wu ją oraz przy go to wu -
ją nas do Je go obec no ści oraz
do dzie ła, do któ re go On nas
za pro sił.

Za tem za uwa żmy, że po-
win ni śmy mieć tę mi łość, nie
mi łość sa mo lub ną, by „cho-
dzić w świa tło ści” (1 Ja -
na 1: 7), lecz wiel ko dusz ną
mi łość, mi łość, któ ra jest
skłon na wy rzec się i ofia ro -
wać sie bie oraz ka żdą ziem-
ską rzecz, zgod nie z wo lą Bo -
ga, a nie z za chcian ką ja kiejś
in nej oso by lub czy je goś po-
glą du, lecz zgod nie z wa -
szym su mie niem, kie ro wa -
nym przez Sło wo Bo że. Bóg
uzna je tę in dy wi du al ność, tę

oso bo wość i czy ni was od po wie dzial ny mi za sa -
mych sie bie. Je ste ście sza fa rza mi wa szych ta len -
tów, wa sze go cza su, wa szych dóbr, tak jak ja je-
stem sza fa rzem mo ich, i ka żdy z was zda spra-
woz da nie za sie bie. Wy nie zda je cie spra woz da nia
ja ko zgro ma dze nie ani ja ko ro dzi na, zda je cie spra-
woz da nie in dy wi du al nie. Tak, pra gnie my to za-
cho wać w umy śle, dro dzy przy ja cie le, że na sze
żo ny czy mę żo wie, na si ro dzi ce lub na sze dzie ci,
nie wpro wa dzą nas do Kró le stwa, ka żdy zda spra-
woz da nie za sie bie. Tak więc za cho wuj my ten
zwią zek z Pa nem oraz tę oso bi stą wol ność, a ta kże
tę oso bi stą nie wo lę. Je ste śmy nie wol ni ka mi Je zu -
sa Chry stu sa, jak mó wi Apo stoł, zo bo wią za ny mi
do czy nie nia Je go wo li, zo bo wią za ny mi do czy -
nie nia jej aż do śmier ci; to jest na sze przy mie rze
i je ste śmy z te go za do wo le ni. Na wet nie my śli my
o wy co fa niu się. Ktoś py ta: Ja ka jest wa sza za pła -
ta? Tak, ża den nie wol nik ni gdy nie był opła ca ny,
tak jak my je ste śmy opła ca ni, dro dzy przy ja cie le
– ma jąc w obec nym cza sie obiet ni cę te raź niej sze -
go ży cia, a ta kże obiet ni cę ży cia przy szłe go. Tak,
mó wi świat, wy chrze ści ja nie, prze cho dzi cie wie -
le prze śla do wań, trud no ści i udręk, a pro por cjo -
nal nie do te go, jak wier nie po stę pu je cie na tej, jak
ją na zy wa cie, wą skiej dro dze, ma cie licz ne kło po -
ty. Mu si my to przy znać; nie wąt pli wie tak jest. Ka -
żdy, kto bę dzie po bo żnie żyć, bę dzie prze śla do -
wa ny; ma my na ten te mat Pań skie Sło wo; nie
chce my za prze czać Praw dzie (2 Tym. 3: 12). 

Lecz co ma my w do dat ku do te go? Ma my to,
cze go ca ły świat szu ka i nie znaj du je; ma my
chwa łę w na szych ser cach oraz po kój Bo ży, któ ry
prze wy ższa wszel kie zro zu mie nie, któ ry rzą dzi

„CHODŹCIE W ŚWIATŁOŚCI” – 1 JANA 1: 7 
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w na szych ser cach, pa nu je nad ni mi oraz bło go -
sła wi je, tak, że je ste śmy naj szczę śliw szy mi ludź -
mi na świe cie. To jest zgod ne z na szym do świad -
cze niem, że naj szczę śliw szym ludź mi na świe cie
jest lud w Te raź niej szej Praw dzie. Nie znam in-
nych, rów nie szczę śli wych lu dzi; do strze że cie to
na ich twa rzach oraz we wszyst kim, co jest z ni mi
zwią za ne; i to co raz bar dziej po stę pu je. Z za do -
wo le niem mó wię wam, że kie dy spo ty kam lud
Pa na, jak to czy nię co ty dzień, a cza sa mi jak dzi-
siaj w tym mie ście, in nym ra zem w Ohio, jesz cze
in nym w Il li no is, w Pen syl wa nii i w in nych mia-
stach, spo ty ka jąc ich w ró żnych miej scach, a cza -
sem po raz dru gi, trze ci, czwar ty i pią ty – za uwa -
żam ich wzrost w ła sce i to jest to, cze go po win -
ni śmy ocze ki wać. Mó wię wam, dro dzy przy ja cie -
le, że wła śnie po to jest Praw da. Bóg nie dał nam
Praw dy tyl ko po to, aby śmy mo gli wię cej do wie -
dzieć się o Nim i o Je go pla nie, niż in ni lu dzie.
Praw da zo sta ła da na, aby uświę cać, aby od dzie lać
i aby czy nić nas cał ko wi cie na le żą cy mi do Pa na.
A je śli Praw da nie ma ta kie go dzia ła nia na wa sze
ser ce i umysł, to ona nie wy wie ra za mie rzo ne go
re zul ta tu. My wszy scy rów nież je ste śmy w nie -
bez pie czeń stwie. Tak jak bło go sła wio nym przy-
wi le jem by ło doj ście do po zna nia Praw dy i to
świa tło mia ło na ce lu uświę cać, to po win ni śmy
rów nież pa mię tać, że je śli nie bę dzie my trwać
w świe tle i po stę po wać w świe tle oraz nie bę dzie -
my wier ni świa tłu i nie bę dzie my do bry mi żoł nie-
rza mi Pa na Je zu sa Chry stu sa, to bę dzie my w nie -
bez pie czeń stwie utra ty te go świa tła. 

Ta utra ta jest stop nio wa; na po cząt ku ona jest
tak nie znacz na, że pra wie jej nie za uwa ża my; praw-
do po dob nie Pan do zwo lił na to, by prze ciw nik spro-
wa dził sil ne złu dze nie lub sła be złu dze nie, któ re
wy da je się sil ne, aby śmy stra ci li wszyst ko, co mo gli-
śmy mieć i aby śmy zo sta li wpro wa dze ni w błąd te -
go zło śni ka, jak to okre śla Pi smo Świę te. Lecz Pan
obie cał i pa mię ta my Je go Sło wo, że On nie do pu ści,
aby ci, któ rzy są wier ni, by li ku sze ni bar dziej, niż są
w sta nie znieść, po nie waż Pan zna tych, któ rzy są Je -
go, po dob nie jak wie, któ rzy nie są Je go (1
Kor. 10: 13). On nie tyl ko wie, któ rzy są go rą cy i któ -
rzy są zim ni, lecz ta kże wie, któ rzy są let ni. A te raz,
jak Pan oce ni cie bie i mnie? To jest wa żne py ta nie
dla nas. Przy go to wu je my się do wiel kiej Uczty,
do wiel kiej Kon wen cji, o któ rej Pan nam po wie -
dział i ca łe na sze ży cie po win no być kształ to wa ne
zgod nie z tym, od kie dy uświa da mia my so bie Praw -
dę. Jak po stę pu je dzie ło ła ski? Z za do wo le niem po-
wiem, że w ogól ny spo sób ono po stę pu je po myśl -
nie. Ufam, że ka żdy z was mo że po wie dzieć: „Tak,
w mo im ser cu dzie ło ła ski po stę pu je ła ska wie”. Ma -
my na dzie ję, że za rok o tym cza sie, to bę dzie bar-
dziej praw dzi we niż jest dzi siaj oraz że wy na dal bę-
dzie cie po dą żać z ła ski w ła skę, z wie dzy w wie dzę
i z chwa ły w chwa łę. (Obie spło dzo ne z du cha kla -
sy, zo sta ły uwiel bio ne do du cho wej na tu ry. Lud Bo -
ży, któ ry obec nie po zo sta je na zie mi, znaj du je się
w przy go to wa niu do Wie ku Ty siąc le cia, ja ko ziem-
skie kla sy, kie dy bę dą po ma gać świa tu w osią gnię -
ciu do sko na ło ści pod czas 1000 lat re sty tu cji). 
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Zrozumienie
Okupu i Ofiary za Grzech

„Je zus Chry stus, któ ry dał Sa me go Sie bie na okup za wszyst kich,
aby o tym świad czo no we wła ści wym cza sie” – 1 Ty m. 2: 5, 6, NP.

„A tak wcho dzić bę dzie Aaron do świąt ni cy, z ciel cem
na ofia rę za grzech” – 3 Mo jże szo wa 16: 3

Ce na oku pu – war to ścio wą rze czą
„Ce na oku pu od no si się do sa mej war to ścio wej rze-
czy, mia no wi cie, do krwi lub śmier ci Chry stu sa – ce -
na oku pu jest wy star cza ją ca do za pła ce nia ka ry
za jed ne go człon ka ludz kiej ro dzi ny lub za wszyst -
kich, w za le żno ści od te go, jak zo sta nie uży ta”.

Okup: Od zy ska nie czło wie ka i od ku pie nie
Dzie ło oku pu do strze ga kwe stię od zy ska nia czło-
wie ka z grze chu i śmier ci ja ko kup no – Od ku pie -
nie. Pod sta wą tej my śli jest Bo skie Pra wo: „oko

za oko, ząb za ząb, ży cie czło wie ka za ży cie czło-
wie ka” (5 Moj. 19: 21, KJV). Adam i ca ły je go ród li-
czą cy pra wie 40 mi liar dów ist nień, znaj du je się
w okrop nej roz pa czy z po wo du grze chu i ka ry
za nie go. Bóg za pew nił od zy ska nie przez pro ces
Oku pu – przez ku pie nie ich z upa dłe go sta nu. 

Od ku pie nie: a nie okup za ka żde go czło wie ka
Na tu ral nie, na szą pierw szą my ślą by ło by, że od ku-
pie nie lub na by cie po now nie pra wa do ży cia ludz-
ko ści zna czy ło by, że ka żdy czło nek ro du Ada ma
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mu si być ku pio ny przez ży cie in nej oso by, świę tej,
nie win nej, do sko na łej; lecz wglą da jąc głę bo ko
w Bo ski Plan od kry wa my, że tyl ko je den czło wiek
był pró bo wa ny przed Bo skim Są dem – mia no wi -
cie Oj ciec Adam; że tyl ko Adam zo stał ska za ny
na śmierć; i że wszy scy z je go po tom stwa we szli
w stan śmier ci nie z po wo du ich in dy wi du al nej
pró by i śmier ci, lecz po pro stu dla te go, że Adam,
nie zdo ław szy za cho wać do sko na ło ści, nie był
w sta nie dać swo im dzie ciom wię cej ży cia lub
praw, niż sam po sia dał. Za tem dzie dzicz ność obo-
wią zu je tu taj od po nad sze ściu ty się cy lat, ja kie
mi nę ły od cza su wy ro ku na Oj ca Ada ma aż do tąd. 

Do strze ga my tu taj wspa nia ły eko no micz ny za -
rys zwią za ny z Bo skim Pla nem. Bóg nie po zwo lił
na to, by wię cej niż je den czło nek ludz kie go ro du
był pró bo wa ny, osą dzo ny i ska za ny na śmierć; po-
nie waż Je go za mia rem od po cząt ku by ło, aby ofia -
ra jed ne go ży cia od ku pi ła ca łą ludz ką ro dzi nę.
Przez jed ne go czło wie ka po wstał ca ły ten pro-
blem; przez in ne go czło wie ka ca ły pro blem zo sta -
nie na pra wio ny. Wska zu je na to Apo stoł, mó wiąc:
„Bo po nie waż przez czło wie ka śmierć, przez czło-
wie ka też po wsta nie umar łych. Al bo wiem ja ko
w Ada mie wszy scy umie ra ją, tak i w Chry stu sie
wszy scy oży wie ni bę dą – ale ka żdy w swo im rzę-
dzie” (1 Kor. 15: 21-23).

Ży cie Je zu sa Od ku pu je Ca ły Ludz ki Ród
Z te go do strze ga my war tość śmier ci Je zu sa – że ona
by ła nie tyl ko za Ada ma, lecz obej mo wa ła ca łe je go
po tom stwo. Zau wa ża my ta kże, jak nie zbęd ne by ło,
aby Je zus był „świę ty, nie win ny, nie po ka la ny i odłą -
czo ny od grzesz ni ków”; w prze ciw nym ra zie, po-

dob nie jak resz ta ludz ko ści, znaj do wał by się
pod Bo skim wy ro kiem śmier ci. Po nie waż wszy scy
z ro du Ada ma by li ob ję ci grze chem i wy ro kiem,
trze ba by ło zna leźć ko goś z ze wnątrz, aby stał się
Od ku pi cie lem świa ta. Ten przy bysz z ze wnątrz czy
to anioł, czy che ru bin, czy też Sam wiel ki ar cha nioł
Mi chał, Lo gos, mu siał za mie nić na tu rę du cho wą
na ludz ką na tu rę, aby stać się rów no wa żną ce ną
– Oku pem za pierw sze go czło wie ka.

Lo gos opu ścił nie bo 
To nie Bóg zgrze szył, tak więc śmierć Bo ga nie
mo gła od ku pić. Nie zgrze szył che ru bin, za tem
śmierć che ru bi na nie mo gła od ku pić. To czło wiek
zgrze szył i okup za nie go mu siał zo stać do star -
czo ny przez śmierć czło wie ka. To dla tej przy czy -
ny wiel ki Lo gos (Sło wo), aby zre ali zo wać Bo ski
Plan od ku pie nia czło wie ka, opu ścił chwa łę, któ rą
miał u Oj ca, za nim po wstał świat, po ni żył Sa me -
go Sie bie i stał się czło wie kiem, „zo stał uczy nio ny
tro chę ni ższym niż anio ło wie, w ce lu ucier pie nia
śmier ci, uko ro no wa ny chwa łą i czcią (do sko na ło -
ścią ludz kiej na tu ry); aby z ła ski Bo żej skosz to wał
śmier ci za ka żde go czło wie ka” (Żyd. 2: 9, 14,16-18). 

Ce na oku pu i dzie ło oku pu
Je śli ja sno okre śli li śmy czym jest okup oraz że Je -
zus był Je dy nym na da ją cym się na Okup za oj ca
Ada ma, na szym na stęp nym punk tem jest wy ka -
za nie na pod sta wie Bi blii, że On dał Sa me go Sie-
bie, ja ko okup. Na ten te mat ma my sło wa Sa me go
Je zu sa (Mat. 20: 28), a ta kże świa dec two Apo sto ła

„OKO TWOJE NIE ULITUJE SIĘ;
ŻYCIE ZA ŻYCIE” 5 MOJ. 19: 21
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Paw ła: „Czło wiek Chry stus Je zus, któ ry dał Sa me -
go Sie bie na okup za wszyst kich, aby o tym świad-
czo no we wła ści wym cza sie” (1 Tym. 2: 6, NP). To
do wo dzi, że da nie war to ści wy star cza ją cej do ku -
pie nia Ada ma i ca łe go je go ro du zo sta ło do ko na -
ne przez śmierć Je zu sa na Kal wa rii. 

Ce na oku pu a dzie ło oku pu 
Dzie ło od ku pie nia Ada ma i je go ro du to znacz nie
wię cej, niż tyl ko do star cze nie ce ny oku pu. Myśl
zwią za na ze sło wem okup wy cho dzi po za zwy kłe
da nie i przy ję cie ce ny. To obej mu je od zy ska nie
Ada ma i je go ro du z mo cy grze chu i śmier ci. Jest
oczy wi ste, że to dzie ło nie zo sta ło jesz cze do ko -
na ne; rze czy wi ście, ono za le d wie się roz po czę ło.
Jak do tąd, je dy ną dys po zy cją wo bec oku pu, za słu -
gi, by ło przy pi sa nie jej za Ko ściół i to je dy nie przez
wia rę, gdy był on na zie mi. Obec nie Ko ściół jest
uwiel bio ny w nie bie i jest zu peł nie wy zwo lo ny
z grze chu i śmier ci. Człon ko wie te go cia ła Chry stu -
sa ma ją wiel kie dzie ło do wy ko na nia, któ re bę-
dzie wy ma ga ło ca łe go ty sią ca lat Me sjań skie go
Kró le stwa, aby od ku pić, wy zwo lić, uwol nić z mo -
cy grze chu i śmier ci Ada ma i wszyst kie je go dzie -
ci, wszyst kich po zo sta łych z ludz ko ści. 

Ce na Oku pu dla Spra wie dli wo ści
Nie ma żad nej trud no ści, je śli cho dzi o ce nę oku -
pu; po nie waż ta ce na od po nad dzie więt na stu
stu le ci znaj du je się w rę kach Bo skiej Spra wie -
dli wo ści. Ona nie zo sta ła za sto so wa na dla zba-
wie nia świa ta, lecz jak do tąd zo sta ła je dy nie uży -
ta do przy kry cia Ko ścio ła, któ ry był po wo ła ny ze
świa ta w mi nio nych la tach Wie ku Ewan ge lii. Zu-
peł ne ukoń cze nie dzie ła oku pu bę dzie obej mo -
wać to, o czym Bi blia mó wi w sło wach: „Z mo cy
gro bu od ku pię ich” (Oze asza 13: 14). Dzie ło oku -
pu nie bę dzie zu peł nie za koń czo ne, do pó ki
ostat ni czło nek ludz kie go ro du nie zo sta nie
uwol nio ny z mo cy gro bu; po nie waż na dal bę-
dzie do ko ny wa ne wiel kie dzie ło zmar twych -
wsta wa nia – po wsta wa nia z umy sło wej, mo ral -
nej, fi zycz nej i re li gij nej nie do sko na ło ści do peł -
ne go ob ra zu i po do bień stwa Bo że go, utra co ne go
przez nie po słu szeń stwo Ada ma i od ku pio ne go
przez dro go cen ną krew na Kal wa rii.

Ofia ra za grzech ró żni się
Z my ślą o oku pie w na szych umy słach, obec nie
prze ana li zu je my kwe stię ofia ry za grzech, pa-
mię ta jąc o tym, że te dwa te ma ty są od dziel ne
i ró żne. Ofia ra za grzech po ka zu je jak ce na oku -
pu jest sto so wa na i czy ni ją sku tecz ną do skre śle -
nia grze chów ca łe go świa ta. Ofia ra za grzech nie
wy ma ga tak dłu gie go cza su do swe go do koń -
cze nia jak okup. 

Ce na oku pu – ofia ry po jed na nia
Ty picz ne Ofia ry za grzech w izra el skim Dniu Po-
jed na nia uka zu ją nam tę sa mą ofia rę Je zu sa, któ -
ra sta no wi ce nę oku pu, lecz jest to ró żny ob raz, po-
nie waż on uka zu je, jak Bóg uży wa za słu gi Chry-
stu sa do usu nię cia ludz kich grze chów. Ten ostat -

ni po gląd był zo bra zo wa ny w tym za ry sie Pra wa
Mo jże szo we go, któ ry usta na wiał Dzień Po jed na -
nia. Ofia ry za grzech by ły je go głów nym za ry sem
w dwóch czę ściach. Pierw szą lub głów ną czę ścią
był cie lec, któ ry był skła da ny przez sa me go ka pła -
na, a je go krew by ła za sto so wa na za ro dzi nę ka pła -
na oraz za je go po ko le nie (3 Moj. 16: 11-14). Tu taj
ma my przed sta wio ną śmierć Je zu sa oraz pierw sze
przy pi sa nie Je go za słu gi za Ko ściół. 

Ko ściół Pier wo rod nych 
Ten Ko ściół Pier wo rod nych skła da się z dwóch
klas. Pierw szą jest kla sa ka płań ska, któ ra po dob-
nie jak Naj wy ższy Ka płan, jest szcze gól nie od da -
na Bo gu i Je go słu żbie, któ ra przed sta wia swo je
cia ła ży wy mi ofia ra mi, „świę ty mi i god ny mi
przy ję cia przez Bo ga, ich ro zum ną słu żbę”
(Rzym. 12: 1, KJV). W ty pie oni by li zo bra zo wa -
ni za rów no przez sy nów Aaro na jak i przez cia -
ło Aaro na, gło wa Aaro na przed sta wia ła Je zu sa.
Apo stoł mó wi o Chry stu sie ja ko Gło wie Ko ścio -
ła, któ ry jest Je go Cia łem, człon ka mi Ko ścio ła:
„wy je ste ście cia łem Chry stu sa i człon ka mi, ka -
żdy z osob na” (1 Kor. 12: 27). 

Wiel ka Kom pa nia
To jest in na kla sa wy ło nio na z kla sy Ko ścio ła, któ -
ra cho ciaż uczy ni ła to sa mo Przy mie rze Ofia ry,
za nie cha ła po słusz ne go od da wa nia ży cia w Pań -
skiej słu żbie. Oni nie cof nę li się do grze chu i śmier -

PO WNIEBOWSTĄPIENIU JEZUSA

ROZPOCZĘŁA SIĘ OFIARA KOŚCIOŁA
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ci, lecz nie wy trwa li do ukoń cze nia eta pu ofia ro -
wa nia; za tem two rzą oni dru go rzęd ną kla sę – są
słu ga mi kla sy Ko ścio ła. Oni zo sta li przed sta wie ni
w Przy byt ku ja ko Le wi ci, któ rzy by li słu ga mi Ka-
pła nów. Oni nie ma ją być na Tro nie z Je zu sem
i ofia ru ją cy mi Ka pła na mi, Kró lew skim Ka płań -
stwem, lecz ma ją słu żyć Bo gu przed Tro nem, w Je -
go Świą ty ni, po oczysz cze niu się (Obj. 7: 13-15).
Oni nie ma ją mieć Ko ron Chwa ły, lecz osta tecz nie
otrzy ma ją pal my zwy cię stwa. Ci, któ rzy nie oka za -
li się god ni miej sca w któ rejś z tych dwóch klas,
umrą we wtó rej śmier ci.

Szcze gól ne
przy pi sa nie za słu gi Chry stu sa

W tym ob ra zie Pan uka zu je nam szcze gól ne
przy pi sa nie za słu gi Je zu sa wy łącz nie za grze -
chy Je go po świę co ne go lu du. Uspra wie dli wie ni
przez za słu gę Je zu sa, oni zo sta li przy spo so bie ni,
by przez Je go za słu gę stać się ra zem z Nim
udzia łow ca mi w Je go wspa nia łych ka płań skich
urzę dach. 

Dru go rzęd na ofia ra za grzech 
Jak zo sta ło wspo mnia ne, głów ną ofia rą za grzech
w ty picz nym Dniu Po jed na nia by ła ofia ra ciel ca,
przed sta wia ją ca ofia rę Je zu sa na krzy żu. Dru go -
rzęd ną ofia rą ty picz ne go Dnia Po jed na nia był
ko zioł Pań ski. On nie był do star czo ny przez ty-
picz ne go Naj wy ższe go Ka pła na, tak jak cie lec,
lecz był wzię ty od lu du. W rze czy wi sto ści, w tym
sa mym cza sie by ły wzię te dwa ko zły, ja ko przed-
sta wia ją ce dwie kla sy Ko ścio ła pier wo rod nych.
Kla sa ofia ru ją ca lub ka płań ska by ła przed sta -
wio na przez ko zła Pań skie go. Mniej gor li wa kla -
sa, an ty ty picz ni Le wi ci, by ła przed sta wio -
na w dru gim koź le – w koź le wy pusz czal nym
(hebr. ko zioł Aza ze la) i on nie był ofia ro wa ny
ani w ty pie, ani w an ty ty pie. Kla sa ko zła Pań skie -
go, przed sta wia ją ca Ko ściół, by ła ofia ro wa -
na i sta no wi ła dru go rzęd ną ofia rę za grzech
(3 Moj. 16: 8-10). 

Ko ściół
na śla du je Je zu sa w ofia ro wa niu 

Opis mó wi nam, że ko zioł Pań ski był ofia ro wa -
ny i pod ka żdym wzglę dem po stę po wa no z nim
do kład nie w ten sam spo sób jak z ciel cem, któ ry
go po prze dzał. Typ mó wi nam, że Ko ściół mu si
kro czyć śla da mi swe go Pa na w ofia ro wa niu aż
do śmier ci. Po win ni śmy pa mię tać, że krew ciel -
ca nie by ła za sto so wa na za grze chy lu du, lecz
tyl ko za grze chy ro dzi ny naj wy ższe go ka pła -
na oraz grze chy po ko le nia Le wie go, ty picz nie
za Ko ściół. Po win ni śmy rów nież za uwa żyć, że
dru go rzęd na ofia ra za grzech, ko zioł Pań ski, nie

by ła skła da na za te sa me oso by, co cie lec; po nie -
waż do mow ni cy wia ry nie po trze bo wa li żad nej
in nej ofia ry. Ta ofia ra by ła skła da na przez Naj-
wy ższe go Ka pła na, ja ko dru go rzęd na część je go
wła snej pier wot nej ofia ry i jej war tość by ła za sto-
so wa na za ca ły lud w obo zie, by do ko nać po jed -
na nia za wszyst kich Izra eli tów. 

Typ i An ty typ
– Je zus Wsta wia ją cy się za Ko ścio łem

W an ty ty pie ofia ry za grzech, Naj wy ższy Ka płan,
Je zus, ukoń czył Swą wła sną, oso bi stą ofia rę
na Kal wa rii. Czter dzie ści dni póź niej On wstą pił
na wy so kość i po ja wił się przed Bo ską spra wie -
dli wo ścią (Ubła gal nią) i przed sta wił za słu gę Swo-
jej ofia ry, nie za świat, lecz za Ko ściół. Jak pi sze
Apo stoł: „Oka zał się przed ob li czem Bo żym za
na mi”, za Ko ścio łem – nie za świa tem (Żyd. 9: 24).
Jest to w peł nej zgo dzie z tym, co wła śnie za uwa-
ży li śmy w ty pie. 

Krew Ko zła
Po cząw szy od Pięć dzie siąt ni cy [aż do sa me go
koń ca Wie ku Ewan ge lii] Pan przyj mo wał po-
świę co ne oso by re pre zen to wa ne w dwóch ko-
złach; tych, któ rzy by li wy star cza ją co gor li wi,
przy jął ja ko człon ków Swe go Cia ła i ofia ro wał
ich ja ko część Swej wła snej ofia ry (Dz. Ap. 8: 17;
2 Tym. 2: 11,12; 1 Kor. 12: 12). On ukoń czył to
dzie ło, kie dy ostat ni czło nek Je go Cia ła oka zał się
wier ny aż do śmier ci. Na stęp nym kro kiem dla
Naj wy ższe go Ka pła na bę dzie przed sta wie nie,
po now nie na Ubła gal ni, krwi an ty ty picz ne go ko -
zła Pań skie go, ja ko czę ści Je go ofia ry – ofia ry Je -
go Ko ścio ła, ja ko czę ści Je go wła snej ofia ry. On
czy ni ją sku tecz ną za grze chy wszyst kich lu dzi,
za pier wot ny grzech lu dzi. 

W nie da le kiej przy szło ści Oj ciec na wró ci
wszyst kich lu dzi do Sy na, a ich grze chy zo sta ną
zu peł nie prze ba czo ne, na ile są one zwią za ne
z pier wot nym prze stęp stwem Ada ma. Wów czas
Me sjań skie Kró le stwo, usta no wio ne w mo cy, za-
cznie dzia łać wo bec świa ta, w ce lu uwol nie nia
go z grze chu i śmier ci, aż do zu peł ne go pod nie -
sie nia do ludz kiej do sko na ło ści wszyst kich, któ-
rzy bę dą chęt ni i po słusz ni za rzą dze niom Je go
Kró le stwa. 

Ka ra nie za świa do me grze chy
Są jesz cze in ne grze chy świa ta, nie włą czo ne
w prze stęp stwo Ada ma. Ofia ry za Grzech są je dy-
nie za grzech Ada ma i wszyst kie sła bo ści oraz nie-
do sko na ło ści, któ re wy ni ka ją z te go pier wot ne go
ak tu nie po słu szeń stwa. Te in ne grze chy nie są
przy pi sy wa ne ludz kiej sła bo ści, lecz mniej lub bar-
dziej przed sta wia ją grzech prze ciw ko wie dzy,
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prze ciw ko świa tłu. Zu peł ny, świa do my grzech
prze ciw peł ne mu świa tłu, spro wa dza na grzesz ni -
ka wtó rą śmierć, lecz za le d wie nie licz ni mie li peł -
ne świa tło, peł ną wie dzę, peł ną spo sob ność; i w re -
zul ta cie do te go cza su bar dzo nie wie lu zgrze szy -
ło na śmierć. 

Wie dza i od po wie dzial ność
przez stu dio wa nie 

Wszę dzie tam, gdzie do tar ło świa tło Ewan ge lii,
wzro sła pew na mia ra od po wie dzial no ści; a Bóg
po da je do wia do mo ści, że On pro wa dzi bar dzo
do kład ne roz ra chun ki ze wszyst ki mi. Ka żdy

grzech mu si otrzy mać spra wie dli wą ka rę za czy -
nie nie zła. Ka ra za grzech Ada ma w ogól ny spo-
sób do się ga ca łą ludz kość od sze ściu ty się cy lat;
jed nak wszyst kie grze chy nie do sko na ło ści i sła -
bo ści, wy ni ka ją ce z grze chu Ada mo we go, spo-
wo do wa ne przez dzie dzicz ność, są przy kry te
przez ofia rę Je zu sa na Kal wa rii. Lecz ka ra mu si
być za pła co na za in ne grze chy, o któ rych mó wi -
my, nie po kry te przez ofia rę Je zu sa, któ re by ły
bar dziej lub mniej świa do me, bar dziej lub mniej
prze ciw świa tłu i wie dzy, i któ re nie by ły wcze-
śniej prze bła ga ne lub na pra wio ne, lecz gro ma -
dzi ły się przez la ta. 

Świat chło sta ny przed re sty tu cją
Za nim No wa Dys pen sa cja zo sta nie wła ści wie
wpro wa dzo na ze wszyst ki mi jej bło go sła wień -
stwa mi, wy kro cze nia świa ta prze ciw świa tłu
i wie dzy mu szą zo stać w peł ni uka ra ne. To wła-
śnie roz li cze nie po ra chun ków ze świa tem spo-
wo do wa ło wiel ki czas uci sku, ja kie go nie by ło,
od kąd ist nie ją na ro dy (Dan. 12: 1; Mat. 24: 21),
któ ry od pra wie stu lat do ty ka ka żde go spo łe -
czeń stwa i wzma ga się aż do wiel kie go nie szczę -
ścia w anar chii, któ rą się za koń czy. Wów czas ra-
chun ki wo bec Bo skiej Spra wie dli wo ści zo sta ną
spła co ne i bło go sła wień stwa Me sjań skie go Kró le-
stwa bę dą mo gły się roz po cząć. 

Cier pie nie
ko zła wy pusz czal ne go

Bóg jest bar dzo do kład nym Księ go wym. Tak jak
jest pew ne, że roz li czy się ze świa tem za ca łe je go
świa do me nie po słu szeń stwo, a szcze gól nie za
prze śla do wa nie Je go Ko ścio ła, to On ta kże jest
chęt ny, by dać świa tu uzna nie tam, gdzie to mo ż-
li we. Wie rzy my, że jest to wy ra żo ne w ob ra zie
czyn no ści, któ ra na stę po wa ła po ofia rach
za grzech, mia no wi cie w wy zna wa niu nad gło wą
ko zła wy pusz czal ne go pew nych wy stęp ków lu -
du oraz w wy sła niu te go ko zła na pu sty nię
(3 Moj. 16: 8, 10, 21). 

Nie pra wo ści świa ta
wło żo ne na ko zła wy pusz czal ne go 

Ro zu mie jąc, że ten dru gi ko zioł re pre zen tu je
nie któ rych z lu du Bo że go, któ rzy omiesz ka li
żyć zgod nie ze swy mi przy wi le ja mi, uwa ża my
iż to ozna cza, że oni mie li wejść w czas wiel kie -

go uci sku, przed sta wio ny w Obj. 7: 14. Tam oni
są przed sta wie ni ja ko wy cho dzą cy z uci sku
wiel kie go i oczysz cza ją cy swo je sza ty oraz wy-
bie la ją cy je we Krwi Ba ran ka. Ten ucisk kla sy
Wiel kiej Kom pa nii, kla sy Le wi tów, nie jest uci-
skiem za ich sa mo wol ne grze chy, lecz jest w ce -
lu znisz cze nia ich cia ła, w har mo nii z Przy mie -
rzem za war tym przez tę kla sę, Przy mie rzem
Ofia ry, któ re go oni nie zdo ła li za cho wać. Ro zu-
mie my, że cier pie nia kla sy Wiel kiej Kom pa nii są
uzna ne na ko rzyść świa ta, aby zre kom pen so -
wać Bo skiej Spra wie dli wo ści za ich grze chy
prze ciw ko świa tłu, a szcze gól nie prze ciw ko lu-
do wi Bo że mu. 

Pod su mo wu jąc: Okup od no si się do ofiar ni cze -
go dzie ła sa me go Je zu sa i je go osta tecz ne go re-
zul ta tu dla ludz ko ści, na to miast ofia ry za grzech
w izra el skim Dniu Po jed na nia, uka zu ją pro ce -
sy, przez któ re Bóg spro wa dza bło go sła wień stwa
dla Ko ścio ła i dla świa ta.

BS, 12, 40-43
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MOI dro dzy ży dow scy przy ja cie le i in ni słu cha -
cze. Z przy jem no ścią sta ję dzi siaj przed wa mi.

Je stem tu taj, po nie waż mnie za pro si li ście, za co dzię-
ku ję. Czu ję się za szczy co ny, ma jąc mo żli wość prze-
ma wia nia do mo ich ży dow skich przy ja ciół i są sia -
dów z te go mia sta. Tym bar dziej, że je stem prze ko -
na ny, iż nie któ rzy lu dzie dzia ła jąc w imie niu Chry-
stu sa, zhań bi li Je go imię ró żny mi prze śla do wa nia mi
prze ciw ko wa sze mu na ro do wi. 

Nie dzi wię się, dro dzy przy ja cie le, że po wie kach
prze śla do wań mu si wam się to wy da wać nie mal cu -
dem, gdy sły szy cie chrze ści ja ni na wy po wia da ją ce go
sło wa na sze go wer se tu do Ży dów i w obro nie Ży dów.
Dla te go cie szę się, że mam mo żli wość oświad cze nia, iż
w naj mniej szej mie rze nie po pie ram za cho wa nia Ro-
sjan ani też de mo nicz ne go po stę po wa nia tak zwa nych
chrze ści jan w Ru mu nii. Czy ta li śmy ta kże o nie daw -
nych wy da rze niach w Ru mu nii, gdzie roz gry wa ły się
stra sz li we sce ny, gdy
tak zwa ni chrze ści ja -
nie wy ko py wa li zwło -
ki ży do w skich zmar-
łych i kła  dli je na pro-
gach do mów. Dro  dzy
przy  ja cie le, to wszy st -
ko nie ma nic wspó l -
ne go z chrze  ści jań -
stwem, któ re ja re pre -
zen tu ję. Je stem szczę-
śli wy, że nie mam nic
wspól ne go z tak błęd-
nym przed sta wia niem
Te go, któ re go uzna ję
za me go Stwór cę, me -
go Mi strza i One go,
któ ry po cho dzi z wa -
sze go na ro du. W Je go Sło wie nie ma nic ta kie go, co kie-
dy kol wiek pro wa dzi ło by Je go na śla dow ców do ta kie -
go wy pa cza nia za sad pra wo ści i spra wie dli wo ści.
W kil ku sło wach pra gnę wska zać wam praw dzi wą
przy czy nę ta kie go po stę po wa nia u nie któ rych, któ rzy
uży wa ją imie nia Chry stu sa. Otóż w okre sie, któ ry na-
zy wa my wie ka mi ciem ny mi, gdy w ca łym cy wi li zo -
wa nym świe cie pa no wa ła igno ran cja, po wsta ły ró żne
fał szy we teo rie i dok try ny, cał ko wi cie sprzecz ne z Pra -
wem Mo jże szo wym i zu peł nie prze ciw ne na ucza niu
Je zu sa i Apo sto łów. I tak stwier dza my dzi siaj, że imię
Chry stu sa wią za ne jest z ró żny mi teo ria mi, któ re wy
i ja oraz wszy scy chrze ści ja nie uzna ją za grzesz ne, złe
i nie uczci we. Mó wiąc o wszyst kich chrze ści ja nach,

mam na my śli ogół chrze ści jan, któ rych spo ty ka cie
w tym kra ju wol no ści. Jak do strze ga cie, pre zen tu ją
oni zu peł nie in ny po gląd od te go, któ ry wy zna ją
chrze ści ja nie w Ro sji, Ru mu nii czy nie któ rych in nych
czę ściach świa ta. 

Ca ły świat jest po ru szo ny po tę gą umy słu. Je śli
umysł czło wie ka jest nie upo rząd ko wa ny, to od po -
wied nio do te go je go po stę po wa nie też bę dzie nie wła-
ści we. Lu dzie obłą ka ni do ko nu ją sza lo nych i nie roz -
sąd nych rze czy, po nie waż ich umy sły błą dzą. Ja nie
oska rżam o te rze czy chrze ści jan ży ją cych w ciem -
nych wie kach, lecz przy pi su ję je, dro dzy przy ja cie le,
te mu, co Bi blia na zy wa „na uka mi dia bel ski mi”, gło-
szo ny mi w imię chrze ści jań stwa, a nie któ re z tych na -
uk rze czy wi ście po cho dzą od dia bła i na praw dę są
dia bel skie. Jed ną z tych na uk, któ rą uwa żam za pod -
sta wę wszyst kich nie spra wie dli wo ści po peł nio nych
prze ciw wa sze mu lu do wi, jest po gląd, że kie dy nasz

Nie biań ski Oj ciec
stwo rzył ludz kość,
uczy nił też miej sce
wiecz nych mąk i za -
mie rzył, iż znacz -
na część ludz kich
istot, któ re stwo rzył,
bę dzie pod da na wie -
cz nym tor tu rom. Po-
gląd ten, jak wie rzy -
my, przy no si Bo gu
wiel ką hań bę. To
z po wo du tej teo rii,
błęd nie opi su ją cej
Bo  ga, Je go cha rak ter
oraz Je go za mia ry
wzglę dem lu dzi,
świat jest świad kiem

tak okrop nych prze śla do wań wo bec Ży dów
– a wszyst ko to czy nio no w imię mi ło ści. 

Nic dziw ne go, że prak tycz nie wszy scy chrze ści ja -
nie wie rzą, iż ka żdy Żyd idzie na wiecz ne mę ki. Tak
więc czy jest w tym coś dziw ne go, że ma jąc w umy śle
na ukę, iż wiel ki Stwór ca ska zał ka żde go Ży da
na wiecz ne mę ki, ci, któ rzy w to wie rzą, dzia ła ją po-
dob nie jak de mo ny? Trud no się te mu dzi wić! Czło-
wiek jest zwią za ny ze swo im su mie niem i mu si my
przy znać, że ci lu dzie dzia ła ją zgod nie ze swo im su-
mie niem. Je śli bo wiem czło wiek jest su mien ny, bę dzie
po stę po wał zgod nie ze swym świa tłem lub ciem no ścią,
a ta wiel ka ciem ność, któ ra okry ła cy wi li zo wa ny świat
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po nad ty siąc lat te mu, z któ rej do pie ro się wy nu rzy li -
śmy, jest od po wie dzial na za błęd ne przed sta wia nie
cha rak te ru Wszech mo gą ce go oraz za prze śla do wa nia
Ży dów. Czyż nie po wie dzia no nam, że ka żdy czło-
wiek po wi nien sta rać się żyć w har mo nii ze swym Bo-
giem i na śla do wać Je go po stę po wa nie? Dla te go ka -
żdy, kto ma dia bel skie wy obra że nie o Bo gu, bę dzie
się skła niał do dia bel skich form po stę po wa nia. Teo re -
tycz nie do tar ło to
do chrze ści jan, któ rzy
po wo li wy cho dzą
z wiel kich błę dów
ciem nych wie ków.
Jed nak wie le błę dów
na dal ich ob cią ża, jak
na przy kład, dok try -
na o wiecz nych mę-
kach. Ci chrze ści ja nie
uwa ża ją, że jest to na -
uka bi blij na i ja tak
my śla łem. Ja rów nież
uwa ża łem, że ten po-
gląd jest za czerp nię ty
z Bi blii, lecz prze ko na -
łem się, że jest zu peł -
nie ina czej, dro dzy
przy ja cie le. Oka za ło
się, że ten po gląd po-
cho dzi z ludz kich tra dy cji i wy znań wia ry, a mnie
uczo no, że te wy zna nia wia ry uczci wie przed sta wia ły
Sło wo Bo że. Za tem kie ru jąc się im pul sem mo je go
umy słu, któ ry od rzu cał ta kie wy wo dy, sta łem się kimś
w ro dza ju czło wie ka nie wie rzą ce go, zu peł nie od rzu -
ca jąc za rów no Sta ry, jak i No wy Te sta ment, i dla te go
po tra fię współ czuć tym, któ rzy są na zy wa ni „wy ższy -
mi kry ty ka mi”. Umiem też współ czuć tym, któ rym
wy da je się, że w Bi blii nie ma praw dzi wej mą dro ści. 

Lecz po tym do świad cze niu, dro dzy przy ja cie -
le, z ła ski Bo żej po wró ci łem do sa mej Bi blii i stu dio -
wa łem ją we dług jej wła snych my śli, i dzi siaj je-
stem czło wie kiem wie rzą cym nie tyl ko w No wy,
lecz ta kże w Sta ry Te sta ment. Mo im zda niem, za-
rów no Ży dzi, jak i chrze ści ja nie w du żej mie rze za-
nie dba li uwa żne go stu dio wa nia Sło wa Bo że go
i chciał bym roz bu dzić nie tyl ko chrze ści jan – za-
rów no mę żczyzn jak i ko bie ty – do stu dio wa nia Bi-
blii, lecz rów nież wszyst kich Ży dów do roz wa ża nia
Sło wa Bo że go, do ba da nia wa szych wła snych Pism,
któ re za wie ra ją naj wspa nial sze po słan nic two. Te
Pi sma wy ja śnia ją wszyst kie spra wy od no szą ce się
do wa sze go lu du. 

Po prze pro wa dze niu grun tow nej ana li zy pro-
roctw, od kry łem w nich ca ło ścio wy ob raz świa ta i dla -
te go bar dzo czę sto dzię ku ję Bo gu za te pro roc twa!
One jesz cze się nie wy peł ni ły. Pew ne ich czę ści wy-
peł ni ły się, są tam jed nak in ne rze czy, któ re Bóg ma
dla Ży dów i dla po gan. 

Zgod nie z mo im zro  zu mie niem, Bóg ma dwa zba-
wie nia – szcze gól ne zba wie nie, któ re jest je dy nie dla
nie licz nych, tyl ko dla garst ki świę tych, a gdy ci świę ci
zo sta ną wy bra ni, ja ko cia ło Wiel kie go Me sja sza, Bóg
wy peł ni wo bec Ży dów wszyst kie wspa nia łe obiet ni ce,
na któ re oni ma ją na dzie ję, na któ re wy i ja ma my na-
dzie ję, i któ rych ca ły świat ocze ku je. Czyż wszy scy nie
do strze ga my po trze by wiel kie go Wy zwo li cie la dla Ży -

dów, czy nie do strze -
ga my po trze by wiel-
kie go Wy zwo li cie la
dla ca łe go świa ta, czy
nie wi dzi my, że ca ła
lu dz kość wzdy cha
i mę czy się w bó lu
cze ka jąc, ocze ku jąc
na na sze go Me sja sza,
na mo  je go Me sja sza,
na Me sja sza, któ re go
Bóg obie cał, Me sja sza
ca łe go świa ta? 

Kie dy do strze ga -
my to, co czy ni nasz
Bóg, wów czas po-
wsta je peł na zro zu -
mie nia więź po mię -
dzy wszy st ki mi my-
ślą cy mi Ży da mi

i wszy st ki mi my ślą cy mi chrze ści ja na mi. Ma my jed ne -
go Bo ga, Oj ca wszyst kich i ma my jed ną na dzie ję w Je -
go wspa nia łym Pla nie, a ca ła chwa leb na na dzie ja te go
Pla nu jest sku pio na w Me sja szu, któ ry zo stał obie ca ny
Ży dom trzy i pół ty sią ca lat te mu, od dni Abra ha ma.
Prze wi du jąc to, co za mie rza uczy nić w ce lu bło go sła -
wie nia świa ta, Bóg przed tem oświad czył Abra ha mo wi,
że przez je go po tom stwo bę dą bło go sła wio ne wszyst-
kie ro dzi ny zie mi. 

On da je do zro zu mie nia, że bę dą dwa ro dza je po-
tom stwa Abra ha ma – on bę dzie miał nie biań skie oraz
ziem skie po tom stwo. Pa mię ta my, jak Bóg w Pi śmie
Świę tym po wie dział: „Two je po tom stwo bę dzie jak
gwiaz dy na nie bie, a ta kże jak pia sek na brze gu mo -
rza”. Osta tecz nie, te dwa ro dza je po tom stwa bę dą bło-
go sła wić świat. Gdy tyl ko nie biań skie po tom stwo zo-
sta nie skom ple to wa ne – a wie rzy my, że jest to bar dzo
bli skie – wów czas Bo skie bło go sła wień stwo za cznie
spły wać na je go ziem skie po tom stwo. I co za uwa ża my,
dro dzy przy ja cie le? Czy do strze ga cie po ło że nie, w któ -
rym znaj du je my się, ja ko ludz kość? Czy wi dzi cie cho-
ro by i sła bość świa ta ludz ko ści obec nie? Czy zda je cie
so bie spra wę, że praw dzi wą przy czy ną te go wszyst kie -
go jest grzech i czy wie cie, że Bóg oświad czył, jak wam
czy ta łem, iż nad cho dzi czas, gdy On usu nie wszyst ko
to, co jest skut kiem grze chu. Wy i ja oraz ca ła ludz kość
cier pi z po wo du tych rze czy i one wszyst kie prze mi ną.
Czyż nie ozna cza to, że w słusz nym cza sie pu sty nia za-
kwit nie jak ró ża, a step roz we se li się z te go po wo du, że
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wie dza o Bo gu na peł ni ca łą zie mię, tak jak wo dy na-
peł nia ją głę bi ny i że nikt nie bę dzie mu siał mó wić
do swe go bliź nie go, po znaj Pa na? Nie ży je my jesz cze
w tym cza sie. To cią gle na le ży do przy szło ści. Jest to
wspa nia ła obiet ni ca Bo ża, któ rej Izra el ocze ku je, je śli
tyl ko spo glą da we wła ści wym kie run ku. Rów nież
chrze ści ja nie cze ka ją na tę obiet ni cę, wszyst kie na ro dy
jej ocze ku ją.

Tak jak czy ta łem, bło go sła wień stwa ma ją przyjść
nie tyl ko na Izra el, lecz ta kże na po gan. Ta kie jest mo -
je zro zu mie nie te go, co Bi blia na ucza, dro dzy przy ja -
cie le. Spójrz my na wiel kie go an ty ty picz ne go Mo jże sza,
na te go wiel kie go an ty ty picz ne go Da wi da, na wiel -
kie go an ty ty picz ne go Mel chi ze de ka; na te go wiel kie -
go wspo mnia ne go przez pro ro ka Da nie la, gdy po wie-
dział: „W owym cza sie po wsta nie [przej mie wła dzę]
Mi chał [ar cha nioł] ksią żę wiel ki i na sta nie cza su uci sku,
ja kie go nie by ło od kąd ist nie ją na ro dy, aż do te go cza -
su; a te go cza su bę dzie wy zwo lo ny Twój lud, ka żdy,
kto bę dzie za pi sa ny w księ dze”. Bóg za pi su je tych,
któ rzy są praw dzi wy mi Izra eli ta mi; On ma księ gę; On
pro wa dzi li stę i wy, i ja zda je my so bie z te go spra wę.
Wie my, że nie ży je my tu taj na pró żno. Wy i ja wie rzy -
my, że Ten Wiel ki, któ ry nas stwo rzył, za pla no wał dla
nas coś wię cej niż dla zwie rząt. Co jest tą wspa nia łą
rze czą, któ rą On nam za pew nił? 

Na sze Pi smo Świę te mó wi nam, że w tym no wym
ustro ju, któ ry zo sta nie za in au gu ro wa ny, kie dy Mi chał
przej mie wła dzę, Izra el bę dzie bło go sła wio ny ja ko
pierw szy, tak jak po wie dział Bóg w Pi smach, któ re
prze czy ta li śmy. I sta nie się, jak Pan Bóg po wie dział:
„Po tych dniach uczy nię przy mie rze no we z do mem
Izra ela i z do mem Ju dy, nie we dług przy mie rza, ja kie
uczy ni łem z ni mi, kie dy wzią łem ich za rę kę, aby wy-
pro wa dzić ich z Egip tu”. To bę dzie No we Przy mie rze,
po dob ne do pierw sze go, lecz o wie le bar dziej chwa leb -
ne. Tak jak pierw sze przy mie rze mia ło po śred ni ka,
tak i No we Przy mie rze bę dzie mia ło po śred ni ka, lep-
sze go po śred ni ka. Tak jak Mo jżesz pro wa dził lud wła-
ści wą dro gą, tak rów nież uczy ni an ty typ Abra ha ma,
Iza aka i Mo jże sza, więk szy niż Mo jżesz. Nad cho dzi
Ten, któ ry jest więk szy niż Mo jżesz. On bę dzie Tym,
przez któ re go wszyst kie obiet ni ce Bo że na dej dą dla
Izra ela, a przez Izra el dla wszyst kich lu dzi. 

Zgod nie z mo im zro zu mie niem, dro dzy przy ja cie -
le, Pi smo Świę te bar dzo wy raź nie stwier dza, że to No -
we Przy mie rze bę dzie za war te wy łącz nie z Izra elem,
a wszyst kie na ro dy świa ta, je śli za pra gną otrzy mać bło-
go sła wień stwa te go Przy mie rza, bę dą mu sia ły przyjść
do Izra ela. W ten spo sób pod czas pa no wa nia Me sja sza,
któ re bę dzie trwa ło ty siąc lat, wszyst kie na ro dy bę dą
dą żyć do te go, by stać się czę ścią Izra ela. I tak na ro dy
osta tecz nie sta ną się czę ścią Izra ela, jak Pi smo Świę te
mó wi – po tom stwem Abra ha ma, na peł nia jąc ca łą zie-
mię, tak jak pia sek na brze gu mo rza – a ka żdy, kto nie
sta nie się Izra eli tą, kto nie osią gnie har mo nii z Bo giem,
z tym Bo skim Pra wem, z No wym Przy mie rzem, zo sta-

nie uni ce stwio ny we wtó rej śmier ci. Pi smo Świę te mó -
wi, że przy koń cu pa no wa nia Me sja sza, ka żdy bę dzie
do sko na ły; wszy scy bę dą po tom stwem Abra ha ma, a je -
go po tom stwo bę dzie wte dy ni czym gwiaz dy na nie bie
i ni czym pia sek na mor skim brze gu. Lecz pod czas Je go
pa no wa nia ka żdy, kto nie bę dzie słu chał te go Pro ro ka,
zo sta nie wy tra co ny spo mię dzy lu dzi (Dz. Ap. 3: 23).

Te raz za pew ne za py ta cie, dla cze go Bóg tak dłu -
go od wle kał? Otóż moi dro dzy bra cia, nie za le żnie
od te go czy bę dę w sta nie wy ja śnić wam tę kwe stię,
czy też nie, wszy scy uzna je my fakt, że Bóg od wle ka.
To od wle ka nie trwa już trzy i pół ty sią ca lat – od cza -
su obiet ni cy uczy nio nej Abra ha mo wi, od cza su gdy
Bóg pod przy się gą zo bo wią zał się, że bę dzie bło go -
sła wił wszyst kim na ro dom zie mi oraz że bło go sła -
wień stwo to przyj dzie przez po tom stwo Abra ha ma
– od tam te go cza su aż do dzi siaj, przez te 3500 lat,
wa sza wia ra ja ko lu du nie usta ła. W mo jej oce nie
jest to jed na z naj bar dziej cu dow nych rze czy w dzi -
siej szym świe cie – ob ser wo wać wia rę Izra ela ja ko
na ro du. Moi dro dzy przy ja cie le, ja oce niam to ja ko
cud. Ża den in ny na ród nie do ko nał ni cze go po dob -
ne go. Ża den in ny na ród nie jest po tom stwem Abra-
ha ma, zgod nie z tym, jak Bóg ob ja wił tę spra wę.

Jak pa mię ta cie, Bóg zi lu stro wał nam w pe wien spo-
sób to od wle ka nie. Przy mie rze z Abra ha mem zo sta ło
uczy nio ne na dłu go przed uro dze niem się Iza aka.
W po dob ny spo sób Bo skie obiet ni ce dla Izra ela, cie le -
sne go Izra ela, po tom stwa Abra ha ma, są przez dłu gi
czas od ra cza ne, a to w pe wien kon kret ny spo sób, któ-
re go nie bę dzie my mie li cza su w peł ni omó wić dzi siej -
sze go po po łu dnia. My śli my jed nak, że obec nie nad-
szedł Bo ski wła ści wy czas, aby, jak czy ta my w Psal -
mie 102, „Zmi ło wać się nad Sy jo nem, bo przy szedł czas
na zna czo ny”. Czy wie rzy cie, że to Bóg za ło żył wasz na -
ród i że miał pe wien cel, by to uczy nić? Czy wie rzy cie
w obiet ni ce? Czy wie rzy cie, że Bo skie obiet ni ce jesz cze
się wy peł nią? Czy wie rzy cie, że Bóg mo że te go do ko -
nać? Dro dzy przy ja cie le, oba wiam się, że nie któ rzy Ży -
dzi słab ną w wie rze od no śnie do tych obiet nic. Bo skie
za mia ry doj rze wa ją po wo li, lecz je śli Pi smo Świę te jest
praw dzi we i my po praw nie je ro zu mie my, to Me sjasz
już wkrót ce zo sta nie ob ja wio ny w mo cy i wiel kiej
chwa le, nie w wi dzial nej po sta ci dla lu dzi, lecz ja ko
du cho wa isto ta nie wi dzial na dla czło wie ka. Pa mię ta cie,
jak pi sał Da niel: Ktoś jak Bóg – ktoś po dob ny do Bo ga,
ob da rzo ny mo cą. O tak, dro dzy przy ja cie le, ob da rzo ny

mo cą, mo cą, by za po -
śred nic twem Izra ela wy-
peł nić wszyst kie chwa-
leb ne obie t ni ce Bo że
uczy nio ne Ab ra  ha mo wi
i po twier dzo ne Iza ako wi
i Ja ku bo wi.

... ciąg dal szy na stą pi
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WIE LO KROT NIE Mo jżesz i Aaron cho dzi li
do Fa ra ona z Bo skim po słan nic twem: „Po-

zwól wyjść Mo je mu lu do wi!” Egipt na wie dza ły
licz ne pla gi ja ko ka ra za od mo wę wy pusz cze nia
ich. Wie le ra zy Fa ra on obie cy wał, że je śli pla gi
usta ną, po zwo li im odejść i za ka żdym ra zem nie
do trzy my wał sło wa. Pi smo Świę te mó wi: „Al bo -
wiem wzbu dził Bóg Fa ra ona, aby mógł oka zać

Swo ją moc przez nie go”. Mo żna to in ter pre to wać,
że Bóg mógł po wo łać in ne go księ cia na tron Egip -
tu, lecz upa trzył so bie wła śnie te go szcze gól ne go
Fa ra ona z po wo du je go nie go dzi wej sa mo wo li,
upo ru i sa mo lub stwa. 

Pi smo Świę te oświad cza, że Bóg za twar dził
ser ce Fa ra ona. Wy ja śnie nie jest ta kie, że to Bo ska
do broć za twar dzi ła ser ce Fa ra ona. Bo ska do broć
i wspa nia ło myśl ność oka zy wa ła się w usu wa niu
ko lej nych plag, gdy tyl ko Fa ra on obie cy wał, że
bę dzie czy nił wła ści wie. A to, za miast wzbu dzić
w nim mi łość i po słu szeń stwo, do pro wa dza ło go
do co raz więk szej za wzię to ści. Gdy uda wa ło mu
się prze cho dzić przez ko lej ne pla gi, na bie rał prze-
ko na nia, że na stęp ne nie bę dą o wie le gor sze. Dro -
go za pła cił za swój upór – 2 Moj. 4: 21; 7: 3; 14: 4.

Dzie sią ta pla ga mia ła prze ło mo we zna cze nie.
Umar li wszy scy pier wo rod ni egip scy, lecz pier-
wo rod ni Izra ela z do mów po kro pio nych krwią
by li bez piecz ni. Tym spo so bem Bóg zi lu stro wał

„Ko ściół Pier wo rod nych”, któ ry obec nie jest „po-
wo ły wa ny” ze świa ta. Po uwiel bie niu w pierw -
szym zmar twych wsta niu oni sta ną się „Kró lew -
skim Ka płań stwem”, Du cho wy mi Le wi ta mi, w ce -
lu bło go sła wie nia ca łe go Izra ela, a przez Izra el
wszyst kich ro dzin na zie mi. 

Ba da cze Bi blii uwa ża ją, że noc pas chal -
na przed sta wia obec ny Wiek Ewan ge lii, pra wie
dzie więt na ście stu le ci, pod czas któ rych spło dze ni
z Du cha Świę te go, ko ściół pier wo rod nych, ma ją
„przejść”, czy li zo stać w szcze gól ny spo sób wy ba -
wie ni i stać się uczest ni ka mi Bo skiej na tu ry oraz
być po moc ni ka mi w Me sjań skim Kró le stwie w ce -
lu bło go sła wie nia tych uro dzo nych póź niej, w cza -
sie pa no wa nia Me sja sza. Po kro pie nie krwią
odrzwi, przed sta wia ło wia rę w krew Chry stu sa. 

PY TA NIA DO LEK CJI 33

1.* Z ja kim po słan nic twem Mo jżesz i Aaron
przy szli do Fa ra ona?

2.* Dla cze go zo sta ły ze sła ne pla gi i ja ki sku tek
one wy war ły na Fa ra ona?

3. Dla cze go Bóg do zwo lił, aby Fa ra on był wład -
cą w tym szcze gól nym cza sie? Aka pit 1.

4.* Jak zo sta ło za twar dzo ne ser ce Fa ra ona?

5. Dla cze go ró żne pla gi by ły usu wa ne i zsy ła ne
na stęp ne? Aka pit 2.

6.* Ja ka by ła dzie sią ta pla ga?

7. Dla cze go pier wo rod ni Izra ela by li bez piecz ni
i ja ki jest te go typ? Aka pit 3.

8. Kto bę dzie Kró lew skim Ka płań stwem i ja ka
bę dzie je go mi sja?

9. Co przed sta wia noc pas chal na? Kie dy by li za-
cho wa ni pier wo rod ni? 

10.* Czy resz ta ro dzi ny umie ra ła, gdy pier wo rod -
ni zo sta li za cho wa ni?

11.* Kie dy ca ły Ko ściół Chry stu so wy wnie bo -
wstą pi, czy resz ta ludz ko ści otrzy ma bło go -
sła wień stwo?

12. Czy ta lek cja w ja kiś spo sób przed sta wia zba-
wie nie wię cej niż jed nej kla sy ludz kich istot?
Je śli tak, to w ja ki spo sób?

13.* Co przed sta wia ło kro pie nie krwią? Aka pit 4.

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne szcze gól nie dla dzie ci.
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