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W38 ROZ DZIA LE Księ gi Hio ba, Bóg Je ho wa
za da je Hio bo wi wie le py tań zwią za nych

z cu da mi Je go dzie ła stwo rze nia i pra wa mi na tu -
ry, któ re Bóg usta no wił, naj pierw w od nie sie niu
do nie oży wio nych two rów na zie mi (w. 4-30), na-
stęp nie w nie bie (w. 31-38),
a osta tecz nie w od nie sie niu
do stwo rzeń ży wych w na tu -
rach niż szych od czło wie ka
(w. 39-41) i ta ka te go ria py -
tań jest kon ty nu owa na w ro -
z dzia le 39 (po dział na roz-
dzia ły we dług Bi blii NP).

Tym spo so bem Bóg za-
chę ca do na boż nej re flek sji
na te mat Je go ma je sta tu
i do  sko na ło ści oraz na te -
mat cu dów i pięk na Je go
wspa nia łych dzieł stwo rze -
nia, w od nie sie niu do zie mi
i jej pod sta wy (Hio ba 38: 4),
jej wy mia rów (w. 5), jej ob-
sza ru (w. 18), jej praw gra-
wi ta cji oraz głów nych praw
na tu ry (w. 6), dzia ła ją cych,
gdy anio ło wie w trium fal nej
ra do ści ogła sza li Bo skie
dzie  ła (w.7) w od nie sie niu
do mórz (w. 8, 11, 16), pier-
ście ni zie mi (w. 9, 10), świa tła i ciem no ści
(w. 12-15, 19-21, 24), śmier ci (w. 17), śnie gu,
gra du, desz czu, ro sy, mro zu, lo du (w. 22, 23,
26-30), źró deł, stru mie ni, po wo dzi, bły ska wic
i grzmo tów (w. 25).

Bóg za pra sza do peł nej czci me dy ta cji tak że
nad cu da mi Je go wspa nia łych dzieł stwo rze nia
od no szą cych się do nie oży wio nych two rów na nie -
bie; do kon ste la cji (w. 31, 32) i gwiazd oraz ich ru -
chu po za kon ste la cja mi (w. 33), do chmur i bły -
ska wic (w. 34, 35, 37, 38), do praw, któ re ni mi
rzą dzą (w. 36), jak rów nież w od nie sie niu do Je go
stwo rzeń oży wio nych (w. 39-41; rozdz. 39).

Gdy Hiob za sta na wiał się nad ty mi wszyst ki mi
wiel ki mi i wspa nia ły mi dzie ła mi Bo ga, wzbu dzi ły
w nim wiel ki po dziw z po wo du od czu cia Bo skie go
ma je sta tu, wiel ko ści i do sko na ło ści w kon tra ście
z je go wła sną ma ło ścią i nie do sko na ło ścią

(rozdz. 40: 3-5; 42:1-6). A kie -
dy my roz wa ża my nad cu da -
mi Bo skich dzieł na zie mi
i na nie bie, one po win ny
w nas bu dzić po dob ny po-
dziw i uczu cia. 

Py ta nie na sze go wer se tu
od no si się szcze gól nie do ba -
da nia skar bów śnie gu i gra -
du. Po chwi li na my słu ktoś
mógł by od czuć, że w śnie gu
i gra dzie nie ma żad nych
szcze gól nych cech do roz wa -
ża nia. Lecz Bo skie cu da są
znaj do wa ne rów nież w tych
sfe rach Je go dzie ła. 

W książ ce Stwo rze nie, E2
(do stęp na na ży cze nie), są
roz wa ża nia do ty czą ce sied-
miu wiel kich cech świa ta
ma te rii: jed no ści, bez kre su,
pięk na, wznio sło ści, po rząd -
ku, nie zwy kło ści i zło żo no -
ści. A w sfe rze pierw szej

z nich, jed no ści, wy stę pu je wiel ka roz ma itość
lub róż no rod ność (s. 169-181). Ca ła ma te ria jest
po dzie lo na na trzy kla sy fi ka cje: zwie rzę cą, ro-
ślin ną i mi ne ral ną oraz na trzy for my: ga zo wą,
cie kłą i sta łą. Lecz w ob rę bie tych kla sy fi ka cji
i form ist nie je wiel ka mno gość roz ma ito ści, któ -
ra jest wi docz na z każ dej stro ny.

W kla sy fi ka cji mi ne ral nej wy stę pu je wie le prze-
kształ ceń z jed nej for my w dru gą. Gdy zo sta nie za-
sto so wa ne cie pło, cia ła sta łe mo gą się roz pu ścić
do po sta ci cie kłej, a cia ła cie kłe mo gą przejść w po -
stać ga zu lub pa ry, a przez ochło dze nie gaz mo że
przejść w po stać płyn ną lub sta łą. Licz ne sub stan -
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cje che micz ne, prze cho dząc z for my cie kłej lub ga-
zo wej w for mę sta łą, przyj mu ją po stać kry sta licz -
ną. Cia ła sta łe mo gą po wsta wać, na przy kład,
przez pa ro wa nie roz two rów na sy co nych. 

Du ża licz ba okre ślo nych związ ków che micz -
nych wy stę pu je w na tu rze w sta nie kry sta licz -
nym, przy kła dem jest dia ment, któ ry jest naj-
czyst szą po sta cią skry sta li zo wa ne go wę gla.
W okre ślo nych wa run kach pier wiast ki i związ ki
che micz ne wy stę pu ją w wie lu róż no rod nych for-
mach geo me trycz nych. Struk tu ra krysz ta łu skła da
się z ma łych grup ato mów, któ re przyj mu ją re gu -
lar ny układ w usta lo nym wzo rze. Krysz ta ły bu dzą
na sze za in te re so wa nie z po wo du re gu lar no ści
swych form, do sko na ło ści swych po wierzch ni
i ką tów, przej rzy sto ści i bla sku. 

Kie dy krysz tał mo że się roz wi jać bez ogra ni -
czeń w każ dym kie run ku, wzra sta w okre ślo ne
geo me trycz ne for my z pew ną licz bą pła skich
ścian od dzie lo nych spre cy zo wa ny mi ką ta mi.
Gdy ja kiś mi ne rał jest skry sta li zo wa ny, to je go
czą stecz ki są umiesz czo ne we dług kon kret ne go
dla nie go pla nu, od któ re go ni gdy nie od cho dzi
i któ ry nie jest wspól ny z żad nym in nym mi ne -
ra łem. Mi ne ra ły czę sto mo gą być roz po zna wa ne
przez cha rak te ry stycz ne ką ty, kształ ty i wzo ry
swo ich krysz ta łów. 

Gdy cia ło sta łe pod grze wa my, aby je roz to pić,
czy li za mie nić je go stan na cie kły, lub je śli pod-
grze wa my cia ło cie kłe, aby za mie nić go w gaz, to
nie do da je my sub stan cji ma te rial nej – cze goś co
mo że być zwa żo ne, do tknię te czy spró bo wa ne
– jed nak do da li śmy coś re al ne go, bar dzo re al ne -
go. Go rą ca sub stan cja nie jest cięż sza niż wte dy,
gdy by ła zim na. To, co do da li śmy to ruch, bar dzo
spe cy ficz ny i szcze gól ny ro dzaj ru chu, zu peł nie
róż ny od każ de go in ne go ru chu, szcze gól ny ruch
– tam i z po wro tem – ato mów lub mo le kuł, z któ -
rych zbu do wa na jest ma te ria – drga nie.

I tak, wo da ma w so bie okre ślo ną ilość cie-
pła. Jej mo le ku ły drga ją w okre ślo nym tem pie

oraz z okre ślo ną dłu go ścią fal dla każ dej wi-
bra cji. Ten ruch wzma ga się przez do da nie cie-
pła. Je śli do da się od po wied nio du żo cie pła, by
wo da się go to wa ła, to sta nie się nie moż li we,
by czą stecz ki drga ły bar dziej swo bod nie i szyb -
ko, a jed nak trzy ma ły się ra zem, by wo da po zo-
sta wa ła cie czą. Cho ciaż in ne czyn ni ki po zo sta -
ną ta kie sa me, wo da jest zmu szo na stać się ga -
zem – ona za ni ka ja ko ciecz i prze cho dzi do po -
wie trza ja ko pa ra wod na lub gaz wod ny; dzie -
je się to na wet wte dy, gdy do da my jesz cze wię-
cej cie pła. 

Z dru giej stro ny, gdy płyn ną wo dę ochło dzi -
my, a in ne czyn ni ki – ta kie jak ci śnie nie at mos -
fe rycz ne – po zo sta ną ta kie sa me, czą stecz ki wo -
dy nie mo gą być zwią za ne w ta ki spo sób, by wo -
da po zo sta wa ła pły nem. Po zba wio ne zbyt du żej
ilo ści te go szcze gól ne go ro dza ju ru chu, któ ry na-
zy wa my cie płem, mo le ku ły mu szą uło żyć się
w in ny spo sób, za ma rza jąc i two rząc coś, co na-
zy wa my lo dem. 

TWORZENIE SIĘ ŚNIEGU 
Te raz je ste śmy go to wi, by roz wa żyć te mat śnie -
gu; i stwier dza my, że on rze czy wi ście jest wspa-
nia ły. Krysz ta ły śnie gu są for mo wa ne na du żych
wy so ko ściach, bez po śred nio z pa ry wod nej znaj-
du ją cej się swo bod nie w at mos fe rze. Pa ra nie
prze cho dzi przez stan cie kły, lecz krysz ta ły śnie -
gu ze sta la ją się bez po śred nio z pa ry zim nych,
gór nych warstw at mos fe ry i two rzą się w wa -

Wzrost krysz ta łów śnie gu
i „przy pusz czal ny brak iden tycz no ści

dwóch płat ków śnie gu”

Tworzenie się zarodka wokół
cząsteczki pyłu

Wzrost w for mę sze ścio kąt ne go gra-
nia sto słu pa, przy czym gład kie stro -
ny ro sną naj wol niej

Gdy kryształ staje się większy, poje-
dynczy płatek staje się nieregularny...
z kątów wyrastają ramiona

Kryształ przechodzi w inną tempe-
raturę... wzrastają ramiona płatków

Kryształ przechodzi przez wiele róż-
nych temperatur... każda zmiana po-
woduje nowy wzrost na ramionach

Złożona historia –>Złożony kształt kryszta-
łów –> Każde ramię przechodzi przez tę

samą historię –> Symetria –> Nie ma dwóch
takich samych ścieżek –> Nie ma dwóch

identycznych płatków.
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run kach nie zwy kle ko rzyst nych do swo bod ne go
ru chu mo le kuł. Ten fakt tłu ma czy wiel ką róż no-
rod ność form krysz ta łów śnie gu, róż no rod ność
nie po rów ny wal ną z żad nym in nym mi ne ra łem.
Set ki róż nych form zo sta ły od kry te oraz na kre -
ślo ne i do star czy ły lu dziom nie któ rych naj lep -
szych mo de li i wzo rów. 

Wśród tej wiel kiej róż no rod no ści, moż na tak -
że do strzec jed ność, po nie waż krysz ta ły śnie gu
pod wzglę dem kształ tu są pra wie nie zmien nie
sze ścio ką ta mi, na to miast w szcze gó łach wy ka zu -
ją nie koń czą cą się roz ma itość. Ogól nie one ma ją
po stać cien kich, pła skich ta le rzy ków, dłu gich
igieł, ko lum no wych czą stek lo du, ufor mo wa nych
w po wie trzu w tem pe ra tu rach niż szych niż za-
ma rza nie. Wie le z tych form jest nie spo ty ka nie
pięk nych. Gdy uchwy ci się wi dok po je dyn cze go
płat ka śnie gu na ciem nym pod ło żu, moż na przez
chwi lę po dzi wiać pięk no je go do sko na łe go krysz-
ta łu, cho ciaż ono szyb ko umy ka i po now nie przy-
bie ra swą pier wot ną wod ną po stać. Lecz ze spe-
cjal ny mi po więk sza ją cy mi obiek ty wa mi w na -
szych apa ra tach, je ste śmy w sta nie za cho wać je -
go pięk no na zdję ciu.

Na ilu stra cji na stro nie 66 jest po ka za nych
dwa na ście wy róż nia ją cych się do sko na łych wzo-
rów płat ków śnie gu w bar dzo du żym po więk -
sze niu. Zwróć my uwa gę na ich pięk no. One
wszyst kie ma ją kształt sze ścio ra mien nych
gwiazd. Każ de z ra mion wy cho dzi ze wspól ne go
środ ka, su ge ru jąc licz bę sie dem, licz bę Bo skiej
do sko na ło ści. Krysz ta łek śnie gu jest for mo wa ny
od ją dra w ten sam spo sób jak kro pla desz czu,
cza sa mi do cie ra jąc do zie mi po je dyn czo, lecz
znacz nie czę ściej w ma łych spój nych zbio rach
lub płat kach – po łą czo nych krysz ta łach, mie rzą-
cych na wet do 6,5 cm śred ni cy.

Po cząt ko wo płat ki śnie gu są bar dzo ma łe,
lecz po róż nych dzia ła niach po wie trza, wo dy,
wia tru, tem pe ra tu ry i elek trycz no ści one wkrót -
ce osią ga ją swą struk tu rę i wa gę, a na stęp nie za-
czy na ją spa dać. Przez pra wa na tu ry, któ re Bóg
wpro wa dził w ży cie, „mó wi do śnie gu: Pa daj
na zie mię” (Hio ba 37:5) i śnieg jest po słusz ny
Je go gło so wi. On „Da je śnieg, ja ko weł nę”
(Ps. 147:16). 

Jak za dzi wia ją ce jest oglą da nie spa da ją cych
płat ków śnie gu! Nie któ re z nich przy le ga ją tak
ści śle do in nych, że sta ją się więk sze, a ich kon tu -
ry są mniej re gu lar ne. Po tem do cho dzą swa wol ne,
ży wio ło we po dmu chy wia tru ba wią ce go się ni -
mi, pod rzu ca ją ce go je z po wro tem w kie run ku
nie  ba, lecz po chwi li wa ha nia, gdy spo ty ka ją
swych licz nych śnież nych bra ci zmie rza ją cych ku

zie mi, tak że do łą cza ją do tej pa ra dy i znaj du ją
swe miej sce spo czyn ku na przy jem nej pie rzyn ce
na ło nie zie mi.

Wraz z ich po ja wie niem się zie mia przy bie ra
stan nie spo ty ka ne go pięk na i ma je sta tycz nej ci szy.
Bia łość śnie gu spo wo do wa na jest przede wszyst-
kim przez wiel ką licz bę po wierzch ni od bi ja ją cych
świa tło, po wsta łych z mi ster nych czą ste czek
krysz tał ków. One nie za trzy mu ją żad nej czę ści
bia łe go świa tła pa da ją ce go na ich po wierzch nię,
lecz w ca ło ści od bi ja ją je z po wro tem. To wła śnie
dla te go śnieg jest bia ły. Naj bar dziej po sęp ny ziem-
ski kra jo braz wy glą da pięk nie, gdy jest przy kry ty
płasz czem czy ste go, bia łe go śnie gu. 

TWORZENIE SIĘ GRADU
Nasz wer set zwra ca rów nież uwa gę na cu da gra -
du. Choć one po cho dzą z wo dy, grad ma in ną
po stać niż śnieg, co do strze ga my, gdy się to pi.
Grad, po dob nie jak śnieg, skła da się z krysz ta -

łów lo du lub kry -
sz ta łów wo dy, jak
z rów ną traf no -
ścią moż na je ok -
re  ślić. Po mię dzy
śnie giem i gra dem
nie ma żad nej
che   micz nej róż ni -
cy; one skła da ją
się z czą ste czek tej
sa mej che micz nej
sub stan cji – wo dy.

Róż ni ca le ży w spo so bie, w ja ki for mu ją się
krysz ta ły, gdy pa ra wod na lub wo da za ma rza
na nie bie oraz w spo so bie przy le ga nia krysz ta -
łów do sie bie.

Na głe ochła dza nie się mas po wie trza, gdy ono
za wie ra du że ilo ści pa ry wod nej, pro wa dzi do for -
mo wa nia krysz ta łów w po sta ci gra du. Po nie waż
po wie trze za wie ra zwy kle wię cej pa ry wod nej
w le cie i dla te go mo że być szyb ciej ochło dzo ne
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przez zim ny wiatr niż wte dy, gdy za wie ra mniej
wil go ci, dla te go grad po wszech nie wy stę pu je bar-
dziej w le cie niż w zi mie, na to miast śnieg jest czę-
ściej for mo wa ny w zi mie, w pro ce sie po wol nej
kry sta li za cji. 

Prze krój kul gra do wych ujaw nia cza sem okre-
ślo ne wzo ry kry sta li za cji i pięk no, choć nie są
one tak chęt nie ob ser wo wa ne i po dzi wia ne, jak
płat ki śnie gu. Ku le gra do we róż nią się roz mia -
rem; zna ne są ta kie, któ re osią gnę ły śred ni cę
od 10 do 12 cen ty me trów. Od no to wa no, że naj-
więk sze ku le gra du spa dły praw do po dob nie
w USA, w Ne bra sce, w 1928 ro ku. One mia ły 43
cen ty me try w ob wo dzie i wa ży ły 0,68 ki lo gra -
ma. Spa da jąc w wiel kiej ilo ści i szcze gól nie wte -
dy, gdy osią ga ją więk sze roz mia ry, czę sto po wo -
du ją wiel kie szko dy wśród ro ślin i zwie rząt
(Ps. 78:47, 48) oraz bu dyn ków. 

Licz ne in ne wer se ty od no szą się do śnie gu
i gra du. Śnieg po ja wia się w gó rzy stych re gio nach
Pa le sty ny, w ta kich miej scach jak Ga li lea, Na za ret,
Je ro zo li ma i He bron, choć rzad ko le ży tam dłu żej
niż je den dzień, a zi my czę sto mi ja ją bez śnie gu.
W Gó rach Li ba na śnieg le ży do póź ne go la ta,
a szczyt Gó ry Her mon jest przy ozdo bio ny śnie-
giem przez ca ły rok. W 2 Sa mu elo wej 23:20 są
wspo mnia ne „dni śnież ne” (1 Kron. 11:22). „Śnieg
w le cie” (Przyp. 26:1) w zna cze niu opa dów śnie gu,
był zde cy do wa nie czymś nie zwy kłym. Lecz du że
ilo ści śnie gu by ły wi docz nie gro ma dzo ne zi mą
w gór skich ja ski niach, a w cza sie la ta trans por to -
wa ne do miast i za miast lo du uży wa ne do chło dze -
nia na po jów oraz w ce lu mro że nia. Nie wąt pli wie
by ło to naj więk szym od świe że niem dla zmę czo -
nych ro bot ni ków w cza sie żni wa (Przyp. 25:13). 

WODA SYMBOLEM PRAWDY 
Wo da, z któ rej jest zło żo ny za rów no śnieg, jak
i grad, jest uży wa na w Bi blii ja ko sym bol praw -
dy, szcze gól nie Praw dy Bo skie go Sło wa (Ja na
4:10-14), głów nie w jej wła ści wo ściach oczysz-
cza ją cych, orzeź wia ją cych i od żyw czych. Je śli

cho dzi o oczysz cza nie, to znaj du je my sło wa na-
sze go Pa na do Swych uczniów: „Te raz je ste ście
czy ści przez sło wa, któ re do was mó wi łem” (Ja -
na 15:3, KJV); a Apo stoł Pa weł mó wi o Ko ście -
le: „aby Go [Je zus] po świę cił, oczy ściw szy omy-
ciem wo dy przez sło wo (Efez. 5:26; Ezech.
36:25). „Ma jąc oczysz czo ne ser ca od su mie nia
złe go i omy te cia ło wo dą czy stą” (Żyd. 10:22);
w ty pie (2 Moj. 30:18-21) umy wal nia na dzie -
dziń cu Przy byt ku za wie ra ła wo dę w wan nie
oraz w swej pod sta wie, słu żą cą do my cia,
przed sta wia ją cą Praw dę za war tą w Bi blii, od po-
wied nio w No wym i w Sta rym Te sta men cie,
w ce lu na sze go oczysz cze nia ze ska la nia grze-
chem, błę dem, sa mo lub stwem i świa to wo ścią.
W 5 Moj że szo wej 32:2 (Ps. 72:6) Bóg bez po -
śred nio łą czy Swą dok try nę (Praw dę), Swo ją
mo wę (wy po wie dzi Je go Sło wa) z wo dą w for -
mie „ro sy” i „drob ne go desz czu na zio ła” (ła -
twe, pod sta wo we praw dy, szcze gól nie od po -
wied nie dla nie doj rza łych) i „kro pli [cięż szej
ule wy] na tra wę” (bar dziej za awan so wa ne
praw dy dla bar dziej doj rza łych).

ŚNIEG JAKO SYMBOL BIBLIJNY
Tak jak czy sta wo da jest sym bo lem czy stej Praw -
dy Bo skie go Sło wa, szcze gól nie w jej wła ści wo -
ściach oczysz cza ją cych, orzeź wia ją cych i od żyw -
czych, tak śnieg jest przed sta wia ny w Bi blii ja ko
sym bol tej sa mej czy stej Praw dy, ja ka sta je się
do stęp na w tych sa mych aspek tach. W związ ku
z oczysz cza niem, wo da ze śnie gu jest wspo mnia -
na ja ko szcze gól nie oczysz cza ją cy śro dek: „Gdy się
omy ję wo dą śnież ną i spra wię, że mo je rę ce bę dą
czy ste jak ni gdy do tąd” (Hio ba 9: 30, KJV). Kie -

Opady deszczu i śniegu oraz ich przydatność
w odświeżaniu ziemi i powodowaniu jej uro-
dzajności, są w proroctwie Izajasza 55:10, 11

przyrównane do Pańskiego Słowa, które
wychodzi, spełnia dobre upodobania Boga
i odnosi sukces w celu, na jaki jest posłane.

Od po wie dział Je zus
i rzekł jej: „Gdy byś
zna ła ten dar Bo ży
i kim jest Ten, kto
mó wi do cie bie,

‘daj mi pić’, pro si ła-
byś Go, a dał by ci

wo dę ży wą”.

Ja na 4:10
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dy Praw da Sło wa Bo że go sta je się do stęp na i jest
zro zu mia na oraz sto so wa na (kie dy śnieg to pi się),
jest ona po tęż nym czyn ni kiem oczysz cza ją cym.
Jej orzeź wia ją ce i od żyw cze efek ty są wspo mnia -
ne w Jer. 18:14, gdzie śnieg oraz pły ną ce wo dy są
uży te do przed sta wie nia od świe ża ją cych prawd
otrzy ma nych w uspra wie dli wie niu i po świę ce niu.
Opa dy desz czu i śnie gu oraz ich przy dat ność
w od świe ża niu zie mi i po wo do wa niu jej uro dzaj-
no ści są w pro roc twie Iza ja sza 55:10, 11 przy-
rów na ne do Pań skie go Sło wa, któ re wy cho dzi,
speł nia do bre upodo ba nia Bo ga i od no si suk ces
w ce lu, na ja ki jest po sła ne. „Bo ja ko zstę pu je
deszcz i śnieg z nie ba, a tam się wię cej nie wra ca,
ale na pa wa zie mię, a czy ni ją płod ną, czy ni ją
też uro dzaj ną, tak że wy da je na sie nie sie ją ce mu,
a chleb je dzą ce mu, tak bę dzie sło wo Mo je, któ re
wyj dzie z ust Mo ich; nie wró ci się do Mnie próż -
no, ale uczy ni to, co Mi się po do ba i po szczę ści
mu się w tym, na co je po ślę” – Iza ja sza 55:10, 11.
Do dat ko wym i bar dziej po wszech nym uży ciem
śnie gu ja ko sym bo lu bi blij ne go jest wska za nie
bia ło ści w ko lo rze. W isto cie rze czy, pod sta wo -
wym zna cze niem he braj skie go sło wa she leg ozna-
cza ją ce go śnieg, jest bia łość. W kil ku naj pięk -
niej szych i naj bar dziej po cie sza ją cych wer se tach
Bi blii, olśnie wa ją ca bia łość śnie gu jest uży ta ja ko
naj wyż szy wzo rzec po rów na nia, jak rów nież sym-
bol czy ste go, oczysz czo ne go sta nu.

W roz wa ża niu ra zem z na mi, Bóg za zna cza to
bar dzo ja sno i wy raź nie, że „Choć by by ły [głę bo -
kie] grze chy wa sze ja ko szkar łat [trwa ły ko lor,
naj bar dziej trwa ła ze sta ro żyt nych farb], ja ko
śnieg zbie le ją; choć by by ły czer wo ne ja ko kar-
ma zyn, ja ko weł na bia łe bę dą” (Izaj. 1: 18). Bóg

wska zu je nam, jak to przy go to wał; On Sam za-
pew nił ofia rę za grze chy, że Je zus już umarł, Spra-
wie dli wy za nie spra wie dli wych, aby mógł przy-
pro wa dzić nas do Bo ga (1 Pio tra 3:18) i że Bóg
mo że być spra wie dli wy, kie dy nas przyj mu je, spra-
wie dli wy w Swo ich dzia ła niach wo bec nas, po nie-
waż ele ment spra wie dli wo ści Je go pra wa zo stał
w peł ni za spo ko jo ny przez Je zu sa na na szą ko-
rzyść (Rzym. 3:26). 

On udzie la nam przed sma ku bło go sła -
wieństw, któ re za mie rza spro wa dzić na świat
ludz ko ści, wska zu je nam na Ba ran ka Bo że go,
któ re go ofia ra usu wa grzech świa ta i za pra sza
wszyst kich tych, któ rzy oka zu ją zro zu mie nie
i oce nę, aby przy szli obec nie i przy ję li nie tyl ko
ży cie wiecz ne, lecz tak że ła skę na ła skę – aby sta -
li się czę ścią na sie nia Abra ha mo we go, któ re ma
bło go sła wić ca ły świat w wiel kim po dźwi gnię ciu
„re sty tu cji wszyst kich rze czy, któ rą Bóg prze po -
wie dział przez usta wszyst kich Swo ich świę tych
pro ro ków od po cząt ku świa ta” (Dz.Ap. 3:19-23,
KJV; Gal. 3:7-9). 

Jest nie zwy kłym fak tem, że je śli pur pu ro wy
lub szkar łat ny przed miot jest oglą da ny przez czer-
wo ne szkło w świe tle, wy da je się bia ły; za tem
choć by na sze grze chy by ły pur pu ro we lub szkar-
łat ne, gdy przyj dzie my do miej sca, w któ rym Bóg
bę dzie na nie pa trzył przez krew Chry stu sa, one
bę dą po czy ta ne ja ko bia łe. Cho ciaż „wszy scy je-
ste śmy ja ko nie czy ści, a ca ła na sza spra wie dli -
wość jest ni czym sza ta splu ga wio na” (Izaj. 64:6,
KJV), cho ciaż w ogó le nie ma my wła snej spra wie-
dli wo ści, na sza wia ra jest nam po czy ta na za spra -
wie dli wość (Rzym. 4:5; Gal. 3:6); „wy, któ rzy ście
nie kie dy by li da le ki mi, sta li ście się bli scy przez
krew Chry stu so wą” (Efez. 2:13; Żyd. 9:11-14).
To „krew Je zu sa Chry stu sa (za słu ga Je go ludz kiej
ofia ry), Sy na Je go, oczysz cza nas od wszel kie go
grze chu” (1 Ja na 1:7). To Je zus jest tym, „któ ry
nas umi ło wał i omył nas z grze chów na szych
krwią Swo ją” (Obj. 1:5; 1 Pio tra 1:18, 19). My
tak że mo że my wo łać do Bo ga, jak w sta ro żyt no -
ści uczy nił to Da wid (mi mo, że peł nia praw dy
na ten te mat nie by ła jesz cze wów czas ob ja wio -
na, tak jak obec nie): „omyj mnie, a nad śnieg
wy bie lo ny bę dę” (Ps. 51:9).

W Tre nach Je re mia szo wych 4:7 czy ta my, że
pew ni Na za rej czy cy w swym nie splu ga wio nym
sta nie by li „czy st si niż śnieg”. W Mat. 28:3
śnieg ozna cza czy stość anio ła przy gro bie Je zu -
sa. A ja ko uko ro no wa nie te go sym bo lu, śnieg
jest uży ty do przed sta wie nia czy sto ści Pa na Je -
zu sa i Sa me go Bo ga Je ho wy (Mar. 9:3; Obj. 1:14;
Dan. 7:9). 
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W kil ku naj pięk niej szych i naj bar dziej
po cie sza ją cych wer se tach Bi blii, olśnie wa ją -
ca bia łość śnie gu jest uży ta ja ko naj wyż szy
wzo rzec po rów na nia, jak rów nież sym bol

czy ste go, oczysz czo ne go sta nu.



GRAD JAKO SYMBOL BIBLIJNY 
Po nie waż grad skła da się z wo dy, choć w po sta ci
lo du, on tak że jest w Bi blii uży ty ja ko sym bol
praw dy, za rów no świec kiej, jak i Praw dy Bo skie -
go Sło wa, lecz szcze gól nie Praw dy Bo skie go Sło -
wa. Po nie waż, jak już wspo mnie li śmy, grad mo -
że być bar dzo drę czą cy i nisz czy ciel ski, dla te go
bar dzo wła ści wie sym bo li zu je twar de, przy gnę -
bia ją ce praw dy, któ rych Bóg uży wa czę sto w po -
łą cze niu ze Swy mi są da mi, by znisz czyć błąd
i upo ko rzyć py chę. Grad mu si zo stać sto pio ny,
za nim oczysz cza ją ce, orzeź wia ją ce i od żyw cze
war to ści wo dy, z któ rej jest zło żo ny, mo gły by być
wy ko rzy sta ne. Sym bo licz nie, po uci sku i po tym,
gdy twar de, drę czą ce praw dy do koń czą swe go
dzie ła i upo ko rzą ludz kie ser ca, oczysz cza ją ce,
orzeź wia ją ce i od żyw cze aspek ty praw dy roz pocz -
ną swą pra cę w dzie le bło go sła wie nia. 

W tym wer se cie Bóg wska zu je, że w Swej wiel-
kiej skarb ni cy praw dy, On prze cho wu je pew ne
za pa sy („skar by” – Mat. 13:52) twar dych, tra pią -
cych prawd; Bóg mó wi nam rów nież, że one zo-
sta ły za cho wa ne w szcze gól nym ce lu, „na czas
uci sku, na dzień bi twy i woj ny”. Ten wiel ki „czas
uci sku”, ja kie go nie by ło od kąd ist nie ją na ro dy
„ani po tem bę dzie” (Dan. 12:1; Mat. 24:21), roz-
po czął się wraz z wy bu chem wiel kiej Woj ny Świa-
to wej w 1914 ro ku i ma prze bie gać przez Świa to -
wą Re wo lu cję i Świa to wą Anar chię, któ re to trzy
fa zy „cza su uci sku” są w 1 Król. 19:11, 12 przed-
sta wio ne od po wied nio przez wiatr, trzę sie nie zie -
mi i ogień. W szer szym zna cze niu ten „czas uci-
sku” obej mu je czter dzie sto let ni okres od 1914
ro ku. To pod czas te go wiel kie go „cza su uci sku”,
te go „dnia bi twy i woj ny”, kie dy Chry stus, Gło -
wa i Cia ło, przy cho dzi ja ko ar mia, z Je zu sem ja -
ko jej Do wód cą, Wo dzem Zba wie nia, i ata ku je
oraz nisz czy si ły błę du, grze chu i igno ran cji, do-
wo dzo ne przez sza ta na, księ cia ciem no ści, są po-
da wa ne i wy ko rzy sty wa ne skar by sym bo licz ne go
gra du, któ re Bóg za cho wał na ten dzień. To przyj-
ście Chry stu sa oraz wal ka są bar dzo ob ra zo wo
opi sa ne w Obj. 19:11-21 (Obj. 17:14; po szcze gó -
ły od sy ła my do książ ki Stwo rze nie, s. 127), gdzie
praw da na te ma ty świec kie i re li gij ne jest przed-
sta wio na przez miecz wy cho dzą cy z ust Je zu sa. 

Cha rak ter sym-
bo li  cz ne go gra du,
twa r   dych, uciąż li -
wych prawd, jest
szcze gól nie de struk -
cyj ny dla im pe rium
sza ta na, po nie waż
Pan Je zus co raz bar-
dziej „ob ja wia się
z nie ba z anio  ła mi
mo cy swo  jej, w og -
niu pło mie ni stym
[w og ni s tych są dach
Je go gnie  wu, nisz-

czą ce go zło i czy nią cych zło, ja ko ta kich] od da jąc
po mstę tym, któ rzy Bo ga nie zna ją i któ rzy nie
są po słusz ni Ewan ge lii” (2 Tes. 1:7, 8). Pan po-
że ra du chem (na uką) Swo ich ust i w cza sie Swej
Epi fa nii nisz czy wiel ki sys tem An ty chry sta (sza-
tań ski fal sy fi kat praw dzi we go Ko ścio ła) „ja sno-
ścią [gr. epi pha ne ia] Swe go przyj ścia [gr. pa ro -
usia, obec ność]” (2 Tes. 2:8, KJV). Błąd z pew -
no ścią zo sta nie zmu szo ny do uciecz ki w tym
dniu Pań skiej Epi fa nii, Je go ob ja wie nia, Je go
ja sne go świe ce nia, kie dy (Izaj. 28:15-18) „bicz
gwał tow ny” (czas uci sku) prze cho dzić bę dzie,
grad (twar de, drę czą ce praw dy, nisz czą ce błąd)
zmie cie uciecz kę kłam stwa (dok try ny o wiecz -
nych mę kach, nie śmier tel no ści czło wie ka, świa-
do mo ści umar łych itd.), a wo dy (praw da) za le -
ją ukry te miej sca (i osta tecz nie znisz czą oraz
oba lą te błę dy). Przez ja sne świe ce nie praw dy,
Bóg za po śred nic twem Chry stu sa, rze czy wi ście
zu peł nie ujaw nia ukry te rze czy ciem no ści
i zmu sza do uciecz ki igno ran cję, prze są dy i błę -
dy te go zło śni ka (1 Kor. 3:13; 4:5; Żyd. 4:12)! 

„Czy do tar łeś aż do skar bów śnie gu? Al bo
czy wi dzia łeś skar by gra du, któ re Ja

za cho wu ję na czas uci sku, na dzień bi twy
i woj ny?“ (Hio ba 38:22, 23, KJV).

Grad może być bardzo
uciążliwy i destrukcyjny,
co symbolizuje twarde,
uciążliwe prawdy, które

Bóg używa.

„Bo wówczas nastanie wielki ucisk, jakiego
nie było od początku świata aż dotąd ani
potem już nie będzie” - Mateusza 24:21.
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W książ ce No we Stwo rze nie, s. 175 jest wy ja -
śnio ne, że dzie sięć „plag egip skich by ło w pew -
nym zna cze niu za mie rzo nych do zwia sto wa nia,
zi lu stro wa nia plag, któ ry mi za koń czy się ten Wiek
Ewan ge lii – pierw sze trzy i ‘sie dem plag osta tecz -
nych” (Obj. 15:1)”. Siód ma z dzie się ciu plag
na Egipt jest opi sa na w 2 Moj. 9:22-34 ja ko „gro -
my i grad” oraz „ogień zmie sza ny z gra dem cięż-
kim”. W an ty ty pie, te raz pod ko niec Wie ku Ewan-
ge lii, rze czy wi ście je ste śmy świad ka mi wie lu kon-
tro wer sji (grzmo tów) i cięż kich są dów Pa na (ognia)
zmie sza nych z ule wą cięż kich, drę czą cych prawd
(gra du), któ re jesz cze bę dą się na si lać. 

DŁUGI DZIEŃ JOZUEGO 
In ny pro ro czy sym bol, w któ rym wy stę pu ją ku -
le gra do we i któ ry ma zna mien ne wy peł nie nie
te raz przy koń cu Wie ku Ewan ge lii, znaj du je my
w Księ dze Jo zu ego 10. Pię ciu kró lów amo rej -
skich i ich ar mie (w. 3, 5) wal czą ce prze ciw Jo-
zu emu i Izra elo wi wcho dzą cym do Ka na anu,
przed sta wia ją pięć prze sie waw czych błę dów
oraz kla sy, któ re po wsta ją prze ciw na sze mu Pa -
nu (an ty ty picz ny Jo zue) i Je go lu do wi (an ty ty -
picz ni Izra eli ci) te raz, przy koń cu Wie ku. W ty -
pie (w. 11) Bóg „spu ścił na nich ka mie nie wiel-
kie z nie ba”, na Amo rej czy ków „i umie ra li...
od ka mie nia gra do we go”. W an ty ty pie pięć
wiel kich prze sie waw czych błę dów (Prze sie wa -
nie prze ciw ko Oku po wi, Nie wia ra, Kom bi na -
cjo nizm, Re for mizm – po pie ra nie nie bi blij nych
„re form” i Szem rzą ce Sprze ci wia nie się) oraz ich
zwo len ni cy zo sta ją zmu sze ni do uciecz ki i zu peł -
nie oba le ni przez cięż kie, tra pią ce praw dy, któ -

re Bóg zsy ła na nich w ce lu ich oba le nia, te raz
przy koń cu Wie ku (po szcze gó ły na te mat „za-
trzy ma nia się” słoń ca i księ ży ca od sy ła my
do Te raź niej szej Praw dy ‘86, 149). 

ROZWAŻANIE
CYTATU Z IZAJASZA 30:27-33

Księ ga Iza ja sza 30:27-33 pro ro czo, we wspa nia ły
spo sób, tak że opi su je wa run ki przy koń cu Wie ku
Ewan ge lii i wśród in nych sym bo li wspo mi na
o gra dzie. W tym wiel kim cza sie uci sku, „war gi”
„ust Bo ga” (Mat. 4:4) – Sta ry i No wy Te sta ment
– z pew no ścią są peł ne obu rze nia, a Je go ję zyk (Je -
go na uki), jest ni czym ogień po że ra ją cy wszel ki
grzech i błąd (Izaj. 30:27). Je go od dech (moc
i duch Je go Sło wa, Je go na uki, a tak że Je go czy ny)
sta wia świat ludz ko ści w trud nych oko licz no -
ściach, po dob nie do oso by, któ ra aż po szy ję tkwi
w wo dzie i jest nie mal że po ry wa na przez przy bie-
ra ją cy stru mień, tak Bóg pró bu je i prze sie wa ich
w de struk cyj nych kon flik tach te go cza su uci sku
(Izaj. 11:4; Obj. 19:15; Ps. 107:25-28). Sza tan,
„bóg te go świa ta” (2 Kor. 4:4), za śle pił ich umy-
sły i okieł znał ich sym bo licz ne szczę ki, ni czym
ko nia wę dzi dłem, po wo du jąc, że błą dzą w mo wie
i służ bie (Izaj. 30:28, ASV).

Lecz cho ciaż ludz kość w ogól no ści prze ży wa
wiel kie trud no ści w tym cza sie uci sku, a ich ser -
ca mdle ją ze stra chu, praw dzi wy lud Pa na ma in -
ną po sta wę. W swych ser cach oraz na swych
ustach ma ją har mo nij ne po sel stwo, po dob ne
do me lo dyj nej pie śni (Ps. 40:4), zgod ne z Pi smem
Świę tym od Księ gi Ro dza ju aż do Ob ja wie nia; to
po sel stwo przed sta wia kwe stie od no szą ce się
do dru gie go ad wen tu Je zu sa, znisz cze nia im pe -
rium sza ta na i szyb kie go usta no wie nia Kró le stwa
Bo że go na zie mi, wraz z pa no wa niem praw dzi -
we go, trwa łe go po ko ju. Gdy do strze ga ją pro roc -
twa wy peł nia ją ce się z każ dej stro ny, z ra do ścią
pod no szą gło wy wie dząc, że przy bli ża się ich wy-
zwo le nie i że „bli sko jest Kró le stwo Bo że” (Łuk.
21:25-32) – „i roz we se lą się w ser cu, jak ten, któ -
ry idzie z pisz czał ką [fle tem], idąc na gó rę [Kró le-
stwo] PAŃSKĄ” (Izaj. 30:29). 

Jed nak ciem ność nie na wi dzi świa tło ści i lu -
dzie w ogól no ści bar dziej mi łu ją ciem ność niż
świa tło, po nie waż ich uczyn ki są złe (Ja na 3:19,
20). Dla te go, w tym „dniu po msty” (Izaj. 34:8;
63:4), któ ry jest czę ścią „dnia Je go przy go to wa -
nia” (Nah. 2:3, KJV), Bóg spra wia, że chwa ła Je -
go gło su jest sły sza na i ob ja wia Swe są dy przez za-
pa le nie Je go Ra mie nia (Pan Je zus – Izaj. 53:1),
„w po pę dli wo ści gnie wu Swo je go i w pło mie niu
ognia po że ra ją ce go [ogień Bo skiej gor li wo ści

A gdy ucie ka li przed Izra elem, scho dząc z gó ry
do Bet -Cho rom, Bóg spu ścił na nich ka mie nie
wiel kie z nie ba aż do Ase ka, i umie ra li. Wię cej
ich umar ło od kul gra do wych, niż ich za bi li
mie czem sy no wie izra el scy – Jo zu ego 10:11.



– Sof. 1:18; 3:8, 9], z roz pro sze niem [wy ni ka ją cym
głów nie z prze sie wań i wstrzą sów], z gwał tow -
nym desz czem [obec ny czas uci sku, któ ry roz po -
czął się w 1914 ro ku wraz z Woj ną Świa to wą
i po  tę gu je się przez Świa to wą Re wo lu cję,
a w Anar chii do bie gnie koń ca] i ka mie nia mi gra-
do wy mi [cięż kie, dru zgo cą ce praw dy ujaw nia ją ce
grzech i błąd oraz zmu sza ją ce ich do uciecz ki], bo
od gło su PAŃSKIEGO star ty bę dzie Asy ryj czyk
[słu dzy sza ta na, któ rzy okra da ją i plą dru ją lud
Bo ży]” (Izaj. 30:30, 31). 

„Ró zgą [urzę do we
za rzą dze nia, czy  ny
i prak ty ki Bo ga] On
bę dzie ude rzał. I sta -
nie się, że każ de
ude rze nie, któ re
PAN będzie wy mie -
rzał w nie  go [w Asy -
ryj czy ka], bę dzie
[to wa rzy szyć] z bęb -
na mi i li ra mi [har-
mo nij ne ujaw nia nie
Pra w dy Bo skie go
Sło  wa], gdy wy cią g -
nię tym orę żem bę-
dzie wal czył prze-
ciw  ko nim” (Izaj.
30:31, 32; Ro ther -
ham i ASV, mar gi -
nes; Izaj. 13:4-11;
14:22-27; Sof. 2:13). 

„Gdyż od daw na jest za rzą dzo ny To phet;
tak, dla kró la przy go to wa ny jest; On [Bóg Je ho -
wa] uczy nił go głę bo kim i sze ro kim; sto su je go
pa li wa i drew du żo jest; od dech PANA, ni czym
stru mień siar ki, roz pa la go (Izaj. 30:33, KJV).
Z opi su po da ne go tu taj o To phe cie oraz ze zna-
cze nia te go sło wa – pło ną ce miej sce – ro zu mie -
my, iż on ozna cza Ge hen nę, je zio ro ognia i siar -
ki (Mar. 9:47, 48; Jak. 3:6; Obj. 20:10, 14, 15).
Nie moż li wość wyj ścia stam tąd jest wy ra żo -
na w sło wach: „uczy nił go głę bo kim i sze ro -
kim”. Zu peł ność je go znisz cze nia wy ja śnia ją
sło wa: „sto su je go pa li wa i drew du żo jest”,
a wiecz ność znisz cze nia jest wy ja śnio na w sło -
wach: „od dech [moc] PANA, ni czym stru mień
siar ki, roz pa la go”. Kró lem dla któ re go jest on
przy go to wa ny, jest bez wąt pie nia sza tan, ksią żę
(wład ca) obec ne go złe go świa ta; po nie waż on
jest an ty ty picz nym fa ra onem rzą dzą cym an ty -
ty picz nym Egip tem (Izaj. 30:1-14) oraz an ty ty -
picz nym Na bu cho do no zo rem z an ty ty picz ne go
Ba bi lo nu (Izaj. 30:27-33). 

ROZWAŻANIE CYTATÓW
Z EZECHIELA 13:10-16 ORAZ 38:22

For ty fi ka cje im pe -
rium sza ta na są tyn-
ko  wa ne nie ga szo ną
za pra wą z grze chu
i błę du. Wie lu re li gi j -
 nych na uczy cie li mó -
wi: Po kój, gdy nie ma
żad ne go po ko ju (Jer.
6:14; 8:11); oni twie -
r dzą, że na uka, iż
obec nie ży je my przy
koń cu Wie ku i że im-
pe rium sza ta na jest
obec nie nisz czo ne, jest nie do rzecz no ścią i drwią
z niej, zwo dząc wie lu lu dzi (2 Pio tra 3:3, 4); wie lu
z nich uwa ża się za chrze ści jan w dok try nie i po -
stę po wa niu, lecz przyj mu ją fał szy wy front; oni są
ni czym bie lo ne gro by, bu du jąc swą si łę na pod sta -
wie z sa mo lub stwa i po kry wa jąc ją sym bo licz nym
wap nem (Ezech. 13:10). Lecz Bóg za rzą dził oba le -
nie sza tań skie go sys te mu, aby zro bić miej sce dla
Swe go Kró le stwa na zie mi (Ezech. 13:11-15; Ro-
ther ham): „Ono [im pe rium sza ta na] upad nie: na-
sta nie gwał tow na ule wa [praw dy]; i wy, ka mie nie
gra do we [cięż kie, nisz czą ce praw dy], spad nie cie;
a hu ra ga no wy wiatr [Woj na Świa to wa, jak do tąd
w dwóch fa zach, od 1914 do 1918 oraz od 1939
do 1945] ro ze rwie je [wiel ki i sil ny wiatr ro ze rwał
gó ry – Kró le stwa – 1 Król. 19:11]... w gnie wie Mo -
im; i sta nie się, że... wiel kie ku le gra do we w gnie -
wie Mo im po chło ną je. Po nie waż roz wa lę tę ścia -
nę, któ rą tyn ko wa li ście wap nem nie ga szo nym
i zrów nam ją z zie mią, tak że fun da men ty jej zo-
sta ną od kry te i upad nie, a wy zo sta nie cie po chło -
nię ci wpo śród niej: i po zna cie, żem Ja PAN”. Mia-
sto Je ru za lem przed sta wia tu taj wy zna nio wy, choć
od stęp czy, lud Bo ży. Ono jest pro ro czo uży te do zo -
bra zo wa nia wiel kie go od stęp cze go sys te mu no mi -
nal ne go chrze ści jań stwa, zwa ne go tak że Wiel kim
Ba bi lo nem (Obj. 17:1-5; 18:1-4), re li gij ne go, spo-
łecz ne go i cy wil ne go, ze wszyst ki mi je go błę da mi
i hi po kry zją, któ re zo sta ną oba lo ne w tym cza sie
wiel kie go uci sku i prze mi ną (Obj. 19:11-21;
20:11); oraz je go pro ro cy, je go wiel cy na uczy cie le
i pu blicz ni wy kła dow cy, któ rzy „bie li li tę ścia nę”
i prze po wia da li „wi zje po ko ju” dla nie go, oka żą się
fał szy wy mi pro ro ka mi (Ezech. 13:16).

Przy sa mym koń cu cza su uci sku na stą pi ostat-
nia fa za „uci sku Ja ku ba” dla cie le sne go Izra ela
(Jer. 30:5-7). Pro roc two Eze chie la 38 i 39 wska zu -
je, że ma sy lu dzi zwró cą się prze ciw ko po now nie
zgro ma dzo ne mu cie le sne mu Izra elo wi i bę dą usi-

Aby ustrzec się przed
strza ła mi prze ciw ni ka,
każ da oso ba i każ da

ro dzi  na po win na moc no
uchwy cić się że la znej

la ski, prze ja wiać więk szą
wia rę, ża ło wać za swo je
grze chy i po tknię cia oraz
gor li wie za an ga żo wać się
w dzie ło Je go Kró le stwa

na zie mi.

NNAA SS ZZ EE   PP OO LL EE
WW II DD ZZ EE NN II AA   JJ EE SS TT
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ło wa ły splą dro wać ich (szcze gó ły w E 16, Wy kres
Bo skie go Pla nu, s. 130, 131). Wów czas Bóg bę dzie
wal czył za cie le sny Izra el prze ciw tym nie do szłym
gra bież com i zu peł nie ich po ko na. Eze chiel 38:22
wspo mi na, że wśród in nych kar Bóg spu ści na
nich „ka mie nie gra do we”, wska zu jąc, że Bóg na -
dal bę dzie uży wał twar dych, tra pią cych prawd aż
do sa me go koń ca „dnia bi twy i woj ny”, aby zni -
sz  czyć błę dy sza ta na i po móc w upo ko rze niu
ludz kiej py chy oraz przy go to wać ich do uzna nia
Go i słu cha nia Je go „gło su ci che go i wol ne go” (Ps.
46:9-11; 1 Król. 19:12).

Wów czas na dej dzie Bo skie Kró le stwo po ko ju
na zie mi i na sta nie „nie bo no we [du cho we pa no-
wa nie Chry stu sa w miej sce pa no wa nia sza ta na]
i zie mia no wa [no wy spo łecz ny po rzą dek w miej -
sce obec nie zor ga ni zo wa ne go ludz kie go spo łe -
czeń stwa, prze nik nię te go grze chem, błę dem, sa-
mo lub stwem itd.]: al bo wiem pierw sze nie bo
i pierw sza zie mia prze mi nę ła, a mo rza już wię cej
nie by ło [nie spo koj nych, anar chi stycz nych mas
ludz ko ści]” (Obj. 21:1; Izaj. 57:20; 60:5). 

ROZWAŻANIE CYTATU
Z OBJAWIENIA 16:18-21 

Oba le nie im pe rium sza ta na jest opi sa ne tak że
w Obj. 16:18-21, gdzie grad jest po now nie uży ty ja -
ko sym bol. „I sta ły się gło sy [wiel kie gło sze nie,
a tak że do ma ga nie się wie dzy i wol no ści] i gro  my
[kon tro wer sje], i bły ska wi ce [roz po wszech nie nie
wie dzy przy no szą ce świa tło w kwe stiach sym bo -
licz ne go nie ba i zie mi – władz du cho wej kon tro li
oraz obec nie zor ga ni zo wa ne go spo łe czeń stwa]; i sta -
ło się wiel kie trzę sie nie zie mi, ja kie go ni gdy nie by -
ło, od kąd są lu dzie na zie mi, trzę sie nia zie mi tak
wiel kie go [wiel kie wstrzą sy ludz kie go spo łe czeń -
stwa w po wszech nym spo łecz nym wrze niu, ja kie go
nie do świad czo no ni gdy wcze śniej i ja kie go ni gdy
po tem nie bę dzie – 1 Król. 19:11; Agg. 2:6, 7; Żyd.
12:26-29; Izaj. 13:13; Dan. 12:1; Mat. 24:21]. I sta -
ło się ono mia sto wiel kie [Ba bi lon, no mi nal ne

chrze  ści jań stwo] na trzy czę ści ro ze rwa ne [re li gij ną,
spo łecz ną i cy wil ną], i mia sta na ro dów upa dły: i Ba -
bi lon on wiel ki przy szedł na pa mięć przed ob li -
czem Bo żym, aby mu dał kie lich wi na za pal czy wo -
ści gnie wu Swo je go. I wszyst kie wy spy [mniej au to-
kra tycz ne rzą dy im pe rium sza ta na, ta kie jak re pu -
bli ki] ucie kły, i gó ry [kró le stwa – Obj. 11:15] nie są
zna le zio ne. I wiel ki grad [por. Obj. 11:19] spadł
z nie ba na lu dzi [Bóg jest Tym, któ ry zsy ła twar de,
tra pią ce praw dy], a każ dy ka mień wa żył oko ło jed-
ne go ta len tu [cięż kie praw dy, bar dzo nisz czą ce
w swej si le prze ciw ko grze cho wi i błę do wi]; i lu dzie
bluź ni li Bo gu [Obj. 16:9, 11] z po wo du pla gi gra du;
po nie waż pla ga ta by ła nie zmier nie wiel ka.” 

Z na szych roz wa żań do strze ga my, że w śnie gu
i gra dzie jest rze czy wi ście wie le zna mien nych rze-
czy, któ re po wo du ją wzrost na szej oce ny dla Bo -
ga i Je go dzieł. Dzię ku je my tak że Bo gu za skar by
sym bo licz ne go śnie gu i sym bo licz ne go gra du, któ -
re On za cho wał na czas uci sku, na dzień bi twy
i wal ki ze wszel kim błę dem i nie spra wie dli wo ścią.
Dzię ku je my Je mu za to, że one po ma ga ją w oba -
la niu im pe rium sza ta na, przy go to wu jąc usta no -
wie nie Kró le stwa Bo że go na zie mi, o któ re Pan Je -
zus uczył nas żar li wie się mo dlić. 

74 —  SZTANDAR BIBLIJNY

Oto Ja two rzę nie bio sa no we i zie mię no wą,
a nie bę dą wspo mnia ne rze czy pierw sze ani nie

wstą pią na ser ce – Iza ja sza 65:17.

OKRE ŚLE NIE „ucisk Ja ku ba” wy stę pu je
w Bi blii tyl ko ten je den raz, cho ciaż ten

szcze gól ny ucisk, któ ry przyj dzie na cie le sny Iz -
ra el pod ko niec Wie ku Ewan ge lii, jest wspo-
mnia ny i opi sy  wa ny rów nież w związ ku z in ny -

BS’ 13, 66-74
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mi rze cza mi. W Je re mia sza 30 i 31 Pro rok do da -
je otu chy Izra elo wi przez po słan nic two od Bo -
ga Je ho wy, od no szą ce się do je go wy zwo le nia
i wspa nia łe go sta nu w przy szło ści. Pod czas wiel-
kie go dnia Bo skie go gnie wu i są du prze ciw ko
na ro dom, Bóg uwol ni Izra el od ich jarz ma na-
rzu co ne go na nie go (Jer. 30:4-11). Po czą tek te go
dnia jest rów no cze sny z po cząt kiem Wie ku Ty-
siąc le cia w 1874 ro ku, krót ko po za koń cze niu
6000 lat od stwo rze nia Ada ma, w 1872 ro ku.
Ten dzień nisz czy ciel skie go uci sku na na ro dy
ro z  po czął się w 1914 ro ku, wraz z roz po czę -
ciem I fa zy Woj ny Świa to wej. Upa dły stan Izra-
ela nie nada wał się do ule cze nia przez pra wo
Moj że szo we i z po wo du ich nie pra wo ści Bóg
ka  rał ich (Ps. 107:17); lecz przy wró ci ich do ła -
ski i uzdro wi ich głę bo kie ra ny, któ re za dał im
z po wo du ich grze chów i uka że wro gów, któ rzy
ich prze śla do wa li (Jer. 30:12-17). On od bu du je
Izra el, ja ko Swój lud (Jer. 30:18-22; por. z Amo -
sa 9:11; Dz.Ap. 15:15, 16). Wiel ki Bo ski gniew
w cza sie wiel kie go uci sku nie skoń czy się, do pó -
ki Bo skie ce le nie zo sta ną zre ali zo wa ne przy
koń cu Wie ku Ewan ge lii, któ ry za cho dzi na po -
czą tek Wie ku Ty siąc le cia; Je go lud bę dzie o tym
roz wa żał (Jer. 30:23, 24). 

W tym sa mym cza sie, szcze gól nie pod czas
Ty siąc le cia, Je ho wa sta nie się Bo giem wszyst-
kich ro dzin Izra ela; oni bę dą Je go lu dem, ja ko re-
zul tat po kre wień stwa w ich przy mie rzu (Jer.
31:1-6). Na po cząt ku Ty siąc le cia Bóg gro ma dzi
po zo sta ło ści Izra ela z ziem pół no cy, a na wet
z naj mniej szych czę ści spo łe czeń stwa i pro wa dzi
wiel kie ich licz by z po wro tem do ich dzie dzic twa
i czy ni ich szczę śli wy mi oraz do brze pro spe ru ją -
cy mi przez Je go bło go sła wień stwo (w. 7-14).
Po usta no wie niu ziem skiej fa zy Kró le stwa Bo że -
go, Bóg przy wró ci im ich uko cha nych bli skich,
któ rych stra ci li w śmier ci (w. 15-17). Oka że mi-
ło sier dzie wo bec dzie się ciu po ku tu ją cych po ko -
leń Izra ela (Efra im, w. 18-22) oraz wo bec dwóch
skru szo nych po ko leń (Ju da, w. 23-26), a ich smu-
tek ob ró ci w ra dość. Dwu na sto po ko le nio we mu
Izra elo wi Bóg przy wró ci je go ziem skie dzie dzic -
two, czy niąc każ de go od po wie dzial nym wy łącz -
nie za je go wła sne prze stęp stwa (w. 27-30). Bóg
za wrze z ni mi No we Przy mie rze, bo On wpi sze
Swe pra wo w ich ser ca, tak że oni wszy scy po-
zna ją Go; a On prze ba czy im grze chy (w. 31-
34). Izra el na za wsze po zo sta nie Bo skim lu dem,
a Je ru za lem od bu do wa ne ja ko świę te mia sto ni -
gdy nie bę dzie już wy sie dlo ne ani zbu rzo ne
(w. 35-40). Po bar dziej szcze gó ło we wy ja śnie nie
Je re mia sza 30 i 31, od sy ła my do E 14, Po słan nik
Pa ru zji, tom 2, s. 398-405).

Z po wyż sze go wi dzi my, że czas Uci sku Ja ku -
ba jest pro ro czo sto so wa ny do koń ca Wie ku
Ewan ge lii. Jer. 30:1 jest na głów kiem do ca łe go
pro roc twa z roz dzia łów 30 i 31, a wier sze 2 i 3
sta  no wią wstęp i po da ją te mat pro roc twa, któ re
po nich na stę pu je. To pro roc two mia ło być za pi-
sa ne w Pi śmie Świę tym i (pod czas Wie ku Ewan-
ge lii) mia ło być ana li zo wa ne i roz wa ża ne w ce -
lu do da nia otu chy, ja ko po now ne przy pro wa -
dze nie – dru gi po wrót – Izra ela, po dru gim wy-
g na niu, ze „wszyst kich na ro dów, po mię dzy któ -
re cię roz pro szy łem” (Jer. 30:11), do Zie mi Świę-
tej, któ rą Bóg dał ich przod kom i któ rą oni po-
now nie po sią dą. 

Wer se ty 4-11 mó wią o Bo skim są dzie nad na -
ro da mi, któ ry do ko nu je wy zwo le nia dwu na stu
po ko leń Izra ela. Bóg pro ro ku je tu taj, że po nie waż
Izra el wcho dzi w czas Uci sku Ja ku ba, on do świad-
czy ra czej stra chu niż po ko ju; oni bę dą tak prze-
ra że ni pod wpły wem spa zma tycz nych cier pień
wy wo ła nych cięż ki mi prze śla do wa nia mi, że ktoś
mo że uwa żać ich za ko bie ty w bó lach po ro do -
wych. Po wód ich wiel kie go prze ra że nia jest po da -
ny w Jer. 30:7. Jest to wiel ki dzień są du (2 Pio tra
3:7, 8), któ ry na stał ra zem ze Żni wem Wie ku
Ewan ge lii, „czas uci sku, ja kie go nie by ło, od kąd
ist nie ją na ro dy” (Dan. 12:1; Mat. 24:21). „Tam ten
[nie ten] dzień jest wiel ki”. Te sło wa wska zu ją
na czas w przy szło ści; one są po dob ne do tych
z Jo ela 2:11 (na pi sa nych na dłu go przed cza sa mi
Je re mia sza); one na wią zu ją do cza su wiel kie go
uci sku: „wiel ki bo wiem dzień PAŃSKI bę dzie
i strasz li wy bar dzo”. Tak że wy ra że nie Je re mia sza,
„nie ma mu po dob ne go” jest po dob ne do te go
z Jo ela 2:2: „któ re mu rów ne go nie by ło od wie ku
i nie bę dzie po nim ni gdy”. Tak że dla Ja ku ba, to
zna czy dla ca łe go Izra ela, ten czas bę dzie pe łen
wiel kie go przy gnę bie nia (Izaj. 22:4, 5; Zach. 1:14-
18) „ja ki kol wiek jest czas utra pie nia Ja ku bo we go,
prze cież z nie go wy ba wio ny bę dzie.” – Jer. 30:7. 

PIERWSZA FAZA UCISKU JAKUBA
Pierw sza fa za uci sku Ja ku ba roz po czę ła się
w 1881 ro ku, gdy Ży dzi z nie licz ny mi wy jąt ka mi
wciąż prze by wa li na wy gna niu w róż nych po gań-
skich kra jach. Oni do świad czy li 1845 lat ła ski
od śmier ci Ja ku ba aż do od rzu ce nia przez nich

ODKUPIONY
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PONOWNIE
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Me sja sza, na wio snę 33 ro ku Pań skie go. Po tem
przy  szedł ich „dwój na sób”, czy li po wtó rze nie,
okres nie ła ski, tak że trwa ją cy 1845 lat (Zach.
9:9, 12; Mat. 21:4, 5; 23:38, 39), któ ry skoń czył
się na wio snę ro ku 1878. Od te go cza su Bo ska ła -
s ka za czę ła po wra cać do Izra ela (Izaj. 40:1, 2). To
w 1878 ro ku De litzsch roz po czął roz po wszech -
nia nie swe go he braj skie go No we go Te sta men tu,
a Di sra eli, wów czas Pre mier An glii ży dow skie go
po cho dze nia, wpły nął na Ber liń ski Kon gres Na ro-
dów, aby przy zna no An glii ogól ny pro tek to rat
nad azja tyc ki mi pro win cja mi Tur cji, łącz nie z Pa -
le sty ną; a rząd tu rec ki zmie nił swe pra wa od no -
szą ce się do cu dzo ziem ców, co po lep szy ło stan
Ży dów, miesz ka ją cych wów czas w Pa le sty nie, jak
rów nież czę ścio wo otwo rzy ło drzwi do osie dla nia
się tam in nych, wraz z przy wi le ja mi po sia da nia
nie ru cho mo ści. W 1878 ro ku, gdy izra el ski „czas
na zna czo ny” wy peł nił się (Izaj. 40:1, 2) i gdy wy-
cier piał „w dwój na sób za wszyst kie grze chy swo -
je”, Bóg spra wił, że Je go lud za czął być po cie sza -
ny, za rów no pod wzglę da mi re li gij ny mi, jak
i świec ki mi. 

Lecz wię cej niż to
by ło im po trzeb ne,
aby spro wa dzić ich
z po wro tem do ich
oj  czy zny, ja ko wstęp
do usta no wie nia Kró  -
le stwa Bo że go na zie -
mi (Mat. 6:10; 4 Moj.
14:21; Izaj. 2:2-4;
11:9; Dan. 2:35, 44;
Obj. 5:10). Bóg do ko -
ny wał te go przez „ry-
ba ków” i „ło w ców”
w pierw szej fa zie Uci-

sku Ja ku ba, pro wa dzą cej do po wtór ne go ich zgro-
ma dze nia (Jer. 16:14-16). „Ry ba cy” to ci, któ rzy
uży wa ją atrak cyj nej przy nę ty Sy jo ni zmu itd., by
przy cią gnąć Ży dów do ich oj czy zny. To dzie ło
roz po czę ło się w 1882 ro ku od Leo Pin ske ra, po-
przed ni ka dok to ra Teo do ra Herz la. Przy po mo cy
mę żów sta nu, ży dow scy agi ta to rzy, a tak że wie lu
chrze ści jan zro bi ło du żo i sta ra się zro bić jesz cze
wię cej, by za chę cić Ży dów do po wro tu do ich oj-
czy zny. „Łow ca mi” są ci, któ rzy ści ga ją w ce lu
znisz cze nia. Oni tak że spra wi li, że rze sze Ży dów
po wró ci ły do swej oj czy zny. W 1878 ro ku wy bu -
chły gwał tow ne prze śla do wa nia w Ru mu nii oraz
Ga li cji, a szcze gól nie w Ro sji, któ ra w 1881 przy-
ję ła Pra wa Ma jo we, w wy ni ku któ rych na dal
trwa  ły krwa we prze śla do wa nia w róż nych kra-
jach Eu ro py. Po gro my wy bu cha ły w wie lu kra-
jach i po peł nia ne by ły nie wy obra żal ne okrop no -

ści prze ciw ko Ży dom, szcze gól nie w dwóch fa-
zach Woj ny Świa to wej. To „ło wie nie” w wie lu
kra jach na dal trwa, cho ciaż nie na tak du żą ska -
lę i z mniej szy mi ze wnętrz ny mi prze śla do wa nia -
mi. Za po mo cą „cza su uci sku Ja ku ba” Bóg wy peł-
nia Swe ce le. 

PONOWNIE ZGROMADZONY IZRAEL
OBEJMUJE POKOLENIA 

Obie cu jąc po now nie zgro ma dzić dzie ci Izra ela,
Bóg nie od no sił się je dy nie do dzie się ciu po ko -
leń (cza sa mi na zy wa nych Izra elem, Efra imem
itd.), ja ko od dziel nych od dwóch (zwy kle zwa-
nych Ju dą), lecz ra czej do wszyst kich dwu na stu
po ko leń, po nie waż ca łe dwa na ście po ko leń by -
ło przed sta wio nych w owcach, „któ re zgi nę ły
z do mu izra el skie go” (Mat. 10:6), do mu, któ ry
zo stał od rzu co ny 33 ro ku Pań skie go. W Izaj.
11:11, 12 jest ja sno wska za ne, że cho dzi tu
o ca  łe dwa na ście po ko leń, po nie waż jest tam
wy mie nio ne za rów no dzie sięć po ko leń ja ko
Izra el oraz dwa po ko le nia ja ko Ju da: „Sta nie
się też dnia te go [ten sam „dzień” – ‘czas utra-
pie nia Ja ku bo we go” – wspo mnia ny w Jer. 30:7],
iż Pan po wtór nie rę kę Swą przy ło ży [tak jak to
uczy nił pierw szy raz, przy koń cu nie wo li ba bi -
loń skiej], aby przy wró cił osta tek lu du Swe go...
i pod nie sie cho rą giew wśród na ro dów i zgro ma -
dzi wy gna nych z Izra ela, a roz pro szo nych z Ju -
dy zbie rze ra zem z czte rech stron zie mi [z któ -
rych wy cho dzą od 1878 ro ku, co nie mia ło
miej sca ni gdy przed tem, po nie waż przed ich
roz pro sze niem w Wie ku Ewan ge lii, dwa na ście
po ko leń ni gdy nie by ło roz rzu co nych na czte ry
stro ny świa ta]”. 

Żyd, Ben ja min Di sra eli,
Pre mier An glii,

był bar dzo wpły wo wy
w 1878 ro ku

Przy cią ga nie Ży dów do ich oj czy zny roz po -
czę ło się w 1882 ro ku z Leo Pin ske rem (z le -
wej) i Dr. Teo do rem Herz lem (z pra wej), wy-
peł nia ją cy mi pro roc two Je re mia sza 16:14-
16. „Ry ba cy” to ci, któ rzy uży wa ją atrak cyj -
nej przy nę ty Sy jo ni zmu itd., by przy cią gnąć
Ży dów do ich oj czy zny. 



Tak że w Eze chie la 36:22, 24 Bóg zwra ca się
do wszyst kich dwu na stu po ko leń pod na zwą
Iz ra el, gdy mó wi: „Dla te go mów do do mu Izra-
ela... zbio rę was spo mię dzy po gan [na ro dów]
i zgro ma dzę was ze wszyst kich kra jów i przy pro -
wa dzę was do wa szej wła snej zie mi”. To po no -
w ne zgro ma dza nie mia ło po prze dzić zu peł ny
ko niec na ro dów po gań skich, po mię dzy któ re
Bóg ich roz pro szył (Jer. 30:10, 11; 46:27, 28)
i mia  ło na stą pić z ka ż de go re gio nu, aby uczy nić
z nich „na ród je den w zie mi, na gó rach izra el -
skich... i bę dą miesz kać w tej zie mi... na wie ki”
(Ezech. 37:21, 22, 25).

DRUGA FAZA UCISKU JAKUBA 
Za tem „w ten dzień”, w cza sie pierw szej fa zy
Uci sku Ja ku ba, Bóg stop nio wo zry wa eu ro pej -
skie jarz mo z szyi Izra ela (Jer. 30:8), a wię zy
i re  stryk cje, któ re łą czy ły ich z Eu ro pą, są stop-
nio  wo roz luź nia ne i od ci na ne. Lecz jest tak że
dru  ga fa za Uci sku Ja ku ba. Jest o niej mo wa
w Wy kła dach Pi sma Świę te go, tom IV, Wal ka Ar-
ma  ged do nu, s. 552 i 554, ja ko o „ostat nim po-
d mu chu” i „ko lej nej fa li udrę czeń... ostat nim
kon flik cie owej woj ny wiel kie go dnia” i jest to
opi sa ne na s. 552- 561. 

Ta dru ga fa za Uci sku Ja ku ba na stą pi pod ko -
niec okre su świa to wej anar chii. Ona jest opi sa -
na w Eze chie la 38 i 39. Wzra sta ją ca za moż ność
i do bro byt po now nie zgro ma dzo ne go Izra ela
wzbu dza za zdrość na ro dów eu ro pej skich, azja-
tyc kich i afry kań skich i to bę dzie sil nie za ak -

cen to wa ne w ich anar chi stycz nych reszt kach.
Oni spro wa dzą na Izra el ostat nią, dru gą fa zę
Uci sku Ja ku ba, ostat nie mę ty z izra el skie go kie-
li cha smut ku. Gog i Ma gog przed sta wia wo-
dzów i zwo len ni ków na ro dów bę dą cych wro ga -
mi lu du Bo że go. Po nad to Obj. 20:8 („na ro dy...
Gog i Ma gog”) wy raź nie wska zu je, że to bę dzie
mia ło miej sce w Ma łym Okre sie, przy koń cu
Ty  siąc le cia; i dla te go, przez ana lo gię ro zu mo -
wa nia, jest to praw dą w od nie sie niu do wro gów
cie le sne go Izra ela Bo ga przy sa mym koń cu Wie -
ku Ewan ge lii. Ci anar chi stycz ni gra bież cy, opi-
sa ni w Ezech. 38 i 39; Zach. 12:1-9 i 14:1-3, cię -
ż ko do świad czą Izra el w tej dru giej, ostat niej fa -
zie Uci sku Ja ku ba. 

Ostat nie ka ra nie Izra ela z po wo du ich nie-
wia ry oraz cu dow ne po ko na nie ich wro gów,
w koń cu otwo rzy ich oczy; „i pa trzeć bę dą na
Mnie [Je ho wa], po nie waż od rzu ci li Go [Je zu sa];
i pła kać bę dą nad Nim, jak ktoś opła ku je swe go
je dy ne go sy na i bę dą w go ry czy z po wo du Nie -
go, jak ktoś jest w ża lu po swym pier wo rod nym”
(Zach. 12:10, tłu ma cze nie Ży dow skie go To wa -
rzy stwa Wy daw ni cze go Ame ry ki). Wte dy Izra el,
na wró co ny ja ko na ród, roz po zna swe go Me sja -
sza, ja ko przy cho dzą ce go do nich w utra pie niach
(„ob ło ki” – Obj. 1:7) wiel kie go uci sku, w ce lu
ich wy zwo le nia, jak zo sta ło prze po wie dzia ne
na przy kład w Ezech. 39:22-29; Zach. 12;14: 1-
3; Jer. 30:7, 8. Wów czas „słu żyć bę dą PANU, Bo -
gu swe mu, i Da wi do wi [Umi ło wa ne mu, to zna-
czy Me sja szo wi – Ezech. 34:23, 24; 37:24, 25;
Oz. 3:5], kró lo wi swe mu, któ re go im wzbu dzę”
(Jer. 30:9). „A tak wszy stek Izra el bę dzie zba-
wio ny, ja ko na pi sa no: Przyj dzie z Sy jo nu Wy ba -
wi ciel i od wró ci nie po boż no ści od Ja ku ba: A to
bę dzie przy mie rze Mo je z ni mi, gdy odej mę grze-
chy ich” (Rzym. 11:26, 27). To nie ozna cza ich
uni wer sal ne go zba wie nia do ży cia wiecz ne go,
lecz, jak po ka zu je kon tekst, wy zwo le nie ca łe go
Izra ela z ich „czę ścio we go za śle pie nia [lub za-
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Anar chi stycz ni gra bież cy cięż ko do świad czą
Izra el w dru giej, ostat niej fa zie Uci sku Ja ku ba

– Eze chie la 38 i 39.



twar dzia ło ści]” w Wie ku Ewan ge lii i uwol nie nie
z ka ra nia za ich grze chy prze ciw ko Pra wu Za ko -
nu oraz Chry stu so wi, jak rów nież wy zwo le nie
spod po tę pie nia grze chów Ada mo wych oraz
grze chów ju da istycz nych. 

Pań skie pa no wa nie spra wie dli wo ści na zie mi
(Izaj. 26:9; 28:17) bę dzie usta no wio ne naj pierw
w Izra elu, wśród po now nie zgro ma dzo nych i na -
w ró co nych Ży dów (Zach. 12:7, 8; Jer. 23:5, 6;
33:14-16; Ezech. 36:24-38; zob. E 17, Ty siąc le cie,
s. 333-345). Oni z ra do ścią po wi ta ją swych zmar-
twych wsta łych pa triar chów i po zo sta łych God-
nych i bę dą wiel ce bło go sła wie ni przez ich do bro-
czyn ne rzą dy (Izaj. 1:25-27; 25:9; 32:1). Na stęp -
nie tro chę póź niej, zruj no wa ne, wy czer pa ne, osła-
bio ne przez nie do le cza su uci sku na ro dy po gań -
skie (Mat. 24:21, 22), do wie dzą się o wiel kich
bło go sła wień stwach, któ re bę dą udzia łem Izra-
ela i za pra gną po dob nych bło go sła wieństw dla
sie bie (Izaj. 2:3, 4; Zach. 8: 20-22). W od po wie -
dzi na ich po kor ne proś by o po moc, Kró le stwo
z je go za rzą dze nia mi bę dzie usta na wia ne w jed -
nym na ro dzie po dru gim, aż sta nie się mo car -
stwem ogól no świa to wym (Dan. 2:44; 7:27). Cie-
le sny Izra el (dru go rzęd ne ziem skie po tom stwo
Abra ha ma) pod przy wódz twem Sta ro żyt nych
i Mło do cia nych God nych (pierw szo rzęd ne go
ziem skie go po tom stwa Abra ha ma – Jo ela 2:28;
2 Tym. 2:20) otrzy ma przy wi lej współ pra cy z du -
cho wą fa zą Kró le stwa – Ma lucz kim Stad kiem
i Wiel kim Mnó stwem (Łuk. 12:32; Ps. 45:15, 16;
Obj. 7) – w na wra ca niu i bło go sła wie niu świa ta
po gań skie go (1 Moj. 22:17, 18; 28:14; Izaj. 19:24;
Ezech. 16:60, 61; Ps. 107:22). To zo sta nie do ko -
na ne pod No wym Przy mie rzem Izra ela, opi sa -
nym w Jer. 31, w ce lu bło go sła wie nia „wszyst kich
ro dzin zie mi”. 

Niech ca ła zie mia, a szcze gól nie Izra el, ra du -
je się z nad cho dzą cych wiel kich bło go sła -
wieństw, obec nie już tak bli skich. Ta obiet ni ca
jest pew na. Sam Bóg to obie cał i ła ska wie zwią-
zał Swą obiet ni cę przy się gą, aby śmy „wiel ką po-
cie chę mie li” (Żyd. 6:16-18, KJV). Wal ka te go
wiel kie go dnia Wszech mo gą ce go Bo ga przy go -
to wu je ca ły świat na no wy dzień i je go wiel kie
dzie ło re sty tu cji (Dz. Ap. 3:19-23); a czas Uci sku
Ja ku ba przy go to wu je po tom stwo Ja ku ba na ich
por cję bło go sła wieństw. 

Cho ciaż go dzi na obu dze nia się bę dzie peł -
na chmur i gę stej ciem no ści (Jo ela 2:1-3), dzię ki
niech bę dą Bo gu za Je go bło go sła wio ne za pew -
nie nie, że dzie ło nisz cze nia bę dzie „skró co ne”
(Mat. 24:22) i że bez po śred nio po nim wspa nia -
łe Słoń ce Spra wie dli wo ści roz pocz nie wy da wać

swe bla ski (Mal. 4:1, 2). „Zie mia [obec na sta ra
struk tu ra spo łecz na, opar ta na sa mo lub stwie] zo-
sta nie usu nię ta ni czym chat ka... upad nie i wię cej
nie po wsta nie” (Izaj. 24:19, 20, KJV). Czas wiel-
kie go uci sku ma na ce lu otwar cie dro gi dla no wej
bu dow li Bo ga, dla no we go Je ru za lem, no wych
nie  bios i no wej zie mi, w któ rych miesz ka spra wie-
dli  wość (2 Pio tra 3:13; Izaj. 65:17; Obj. 21). „Gdy
uj rzy cie, iż się to dzie je, wiedz cie, że bli sko jest
Kró le stwo Bo że” (Łuk. 21:31). 

78 —  SZTANDAR BIBLIJNY

BS’ 13, 74-78

Izra el miał fał szy we ocze ki wa nia od no śnie
przyj ścia ich Me sja sza, spo dzie wa jąc się kró la
z wiel ką ar mią. Oni by li za śle pie ni, ocze ku jąc
nie wła ści wej rze czy. Osta tecz nie Izra el zo sta nie
na wró co ny ja ko na ród i uzna swe go Me sja sza,

przy cho dzą ce go do nich w uci sku
(„ob ło ki” – Obj. 1:7).

Oczy Izra ela zo sta ną otwar te z ich „czę ścio-
we go za śle pie nia [lub za twar dzia ło ści]”
na Praw dę; wy zwo le ni z ka ra nia za ich
grze chy prze ciw ko Pra wu Za ko nu oraz

Chry stu so wi, jak rów nież uwol nie ni spod
po tę pie nia grze chów Ada mo wych oraz

grze chów ju da istycz nych. 



Chwile natchnienia
Cią gle sły szy my fra ze sy i cy ta ty, lecz tak na praw dę ni gdy nie my śli my o ukry tej w nich praw dzie.
Cza sa mi mu si my przy pa trzeć się bli żej i czy tać po mię dzy wier sza mi, by zro zu mieć praw dzi we zna-
cze nie słów. Za trzy maj my się i po myśl my, a na stęp nym ra zem usły szy my jed no z tych po wie dzeń:
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„Le piej póź no
niż wca le”

Bo ten syn mój umarł i po now nie
ożył; był za gi nio ny i jest zna le zio ny.

I za czę li się we se lić

– Łu ka sza 15:24, KJV.

„Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby były wymazane grzechy wasze,
tak aby mogły przyjść czasy odświeżenia ze strony obecności Pana

i posłałby Jezusa Chrystusa, o którym głoszono wam wcześniej, którego
niebiosa muszą zatrzymać aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy,

które Bóg przepowiedział przez usta wszystkich Swoich świętych
proroków od założenia świata. Bo Mojżesz prawdziwie powiedział do

ojców: Pan, Bóg wasz, wzbudzi wam Proroka podobnego do mnie, z braci
waszych. Jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek wam powie.

I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego Proroka,
zostanie zupełnie unicestwiona spomiędzy ludu”

– Dzieje Apostolskie 3:19-23, KJV.



80 —  SZTANDAR BIBLIJNY

WYDAJE SIĘ, że król Saul nigdy nie wnikał
w ducha Pańskich rozkazów. On zawsze przeja-

wiał samowolę; nawet wtedy, gdy prorok Samuel prze-
kazywał mu szczegółowe zalecenia, on uchylał się od
ich wypełnienia i był strofowany. 

Jednym z błędów króla Saula było to, że nie oka-
zał się w pełni posłuszny nakazowi wytracenia oraz
usunięcia Amalekitów. Oszczędził on króla itd. Wielu
dziwi się, że Bóg wydaje takie rozkazy jak ten i inne
jemu podobne. Najbardziej satysfakcjonującym wy-
jaśnieniem jest, że cały świat znajduje się pod wyro-
kiem śmierci i nie ma wielkiej różnicy, czy oni umrą
w wyniku epidemii, głodu czy od miecza. Jest po-
wiedziane, że niegodziwość Amalekitów osiągnęła
kres, podobnie jak w przypadku Sodomitów. Wyro-
kiem dla nich była zagłada. 

Gdyby zgładzeni ludzie mieli iść, jak kiedyś ro-
zumieliśmy, na wieczne męki, byłoby to straszne.
Jakże jednak inaczej wygląda cała kwestia, gdy rozu-
miemy, że zarówno dla Amalekitów jak i dla Sodo-
mitów, Bóg przygotował zmartwychwstanie, zagwa-
rantowane przez śmierć Chrystusa. Jak już zauważy-
liśmy, Sodomici otrzymają przywilej powrotu do „ich
pierwotnego stanu” i do ludzkiej doskonałości. Po-
dobnie wszyscy, którzy w tym życiu nie otrzymali
wiedzy o Bogu, mają mieć taką sposobność podczas
panowania Mesjasza. 

Innym przykładem omawianego zagadnienia jest
armia Sennacheryba, którą anioł Pański pobił w ciągu
jednej nocy, prawdopodobnie przez burzę piaskową –
2 Królewska 19:35, 36.

Wiele błędnych pojęć na temat Boskiego charakteru
i nauk Biblii nagromadziło się w czasie ciemnych wie-
ków, gdy Biblia była niedostępna dla pospolitego ludu.
Biblia była bardzo kosztowna i tylko nieliczni ją po-
siadali; prócz tego, niewielu umiało czytać. Oni nie
wiedzieli, że czczenie bóstwa wiecznych mąk, jest wiel-
bieniem Molocha, szczególnie potępianym przez Boga.
Wschodzące światło Nowego Wieku ukazuje nam Boski
charakter pełen miłości oraz objaśnia Biblię, przedsta-
wiając jej nauki w najbardziej rozsądny sposób – Przy-
powieści 4:18. 

Pytania do Lekcji 41
1.* Jaki rodzaj woli objawiał Saul?

2.* Co on robił, gdy były udzielane szczegółowe za-
lecenia? Akapit 1.

3. Opowiedz o jednym z niepowodzeń Saula w tym
względzie. 1 Sam. 15:3, 13-15.

4.* Co Bóg nakazał Saulowi do zrobienia?
1 Sam. 15:2, 3.

5.* Czy on zrobił to, co było powiedziane? 1 Sam.
15:7-9. Co odpowiedział Saul, gdy został zga-
niony? 1 Sam. 15:20, 21.

6.* Co Samuel powiedział Saulowi? 1 Sam. 15:22, 23.

7. Czy było właściwe, aby Saul zabił wszystkich
Amalekitów? 1 Sam. 15:3.

8. Czy było właściwe, że Bóg nakazał zniszczenie ich?

9. Czy stanowi różnicę to, jak oni umarli? Akapit 2.

10.* Czy oni wszyscy poszli na wieczne męki lub
gdzie oni poszli? Akapit 3.

11.* Czy jest dla nich jakaś nadzieja? Kiedy? Jak?

12. Jakie miasto zostało podobnie zniszczone z po-
wodu swej niegodziwości? 1 Moj. 19:24, 25.

13. Czy Biblia oferuje jakąś nadzieję dla Sodomy
lub innych miast zniszczonych w podobny spo-
sób? Zob. Ezech. 16:55, 61.

14.* Jeśli ludzie nie otrzymali wiedzy o Bogu w tym
życiu, czy będą mieć taką sposobność w przy-
szłości? 1 Tym. 2:3, 4. Akapit 3.

15. Opowiedz co stało się z armią Sennacheryba.
2 Król. 19:35, 36.

16.* Gdzie nagromadziły się błędne teorie na temat
Boga i Biblii?

17. Wielbieniem czego jest wiara w wieczne męki?

18.* Co ukazuje nam wschodzące światło Nowego
Wieku w związku z charakterem Boga? Akapit 4.

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

BS ‘13, 79


