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TEN WERSET, ODRÓŻNIAJĄCY NIEMOWLĘTA
ŚWIĘTE OD TYCH, KTÓRE NIE SĄ ŚWIĘTE, z po -
wo du błęd ne go zro zu mie nia, stał się pod sta wą
wiel kie go za mie sza nia pa nu ją ce go we wszyst kich
de no mi na cjach na te mat zba wie nia oraz po tę pie nia
nie mow ląt. Przed roz wa że niem te go wer se tu pra-
gnie my zwró cić uwa gę na szych czy tel ni ków
na fakt, że kil ka lat te mu Pre zbi te riań skie Zgro ma -
dze nie Ogól ne w Sta nach
Zjed no czo nych pod ję ło za-
awan so wa ny teo lo gicz ny krok
w tym te ma cie. Ono zmie ni ło
Pre zbi te riań skie Wy zna nie
Wia ry, tak by zba wić za rów no
nie wy bra ne, jak i wy bra ne nie-
mow lę ta. Po gląd, że Bóg opra-
co wał plan, we dług któ re go
pew ne nie mow lę ta idą do nie -
ba w chwi li śmier ci, a in ne idą
na wiecz ne mę ki, od wie ków
bar dzo tra pi umy sły wszyst-
kich chrze ści jan – ka to li ków
i pro te stan tów. Nie któ rzy uwa ża li, że wy bra ne nie-
mow lę ta bę dą zba wio ne, a nie wy bra ne bę dą tor tu-
ro wa ne. Nie któ rzy twier dzi li, że każ de nie mow lę
przez chrzest zo sta je wpro wa dzo ne do Ko ścio ła
i bę dzie zba wio ne, na to miast nie ochrz czo ne lub
nie po kro pio ne wo dą nie mow lę ta pój dą na wiecz -
ne mę ki lub do rzym sko ka to lic kiej czę ści pie kła,
w któ rej bez tor tur bę dą prze by wać w wiecz nej
ciem no ści i wzdy cha niu – lim bus in fan tus. In ni
uwa ża li, że nikt nie mo że być zba wio ny bez od ro -
dze nia i mie li trud ność, by zro zu mieć, jak moż -
na mó wić o od ro dze niu nie mow ląt. Jak za tem mo -
gą mieć na dzie ję, że nie mow lę ta w ogó le bę dą zba-
wio ne? Ser ca i umy sły wszyst kich do brych lu dzi
przez ca łe wie ki bar dzo cier pia ły z po wo du tych po-
mie sza nych po glą dów.

Przy jem nie jest ob ser wo wać, że przy naj mniej
u pre zbi te rian zwy cię ży ła mi łość i sym pa tia oraz że
je śli cho dzi o nich, ty sią ce nie mow ląt idą co dzien -
nie do nie ba, za miast do pie kła mąk. Oczy wi ście,

ten mi syj ny pro jekt ma nie ma łe pro por cje! Oni
nie wąt pli wie wie rzą, że w tym tem pie nie bo osią-
gnie wkrót ce roz mia ry po rów ny wal ne z pie kłem.
Ża łu je my, że ci bra cia nie pod ję li żad nych kro ków
w kie run ku uwol nie nia nie wy bra nych nie mow ląt
z prze szło ści, któ rych licz by się ga ją mi liar dów. Jest
to god ne za sta no wie nia i ma my na dzie ję, że się
tym zaj mą. A po nie waż ta kwe stia jest tak ła twa

do ure gu lo wa nia, dla cze go
wszyst kie chrze ści jań skie de-
no mi na cje nie uzna ją za wła -
ści we, by pójść za przy kła dem
i przy wódz twem pre zbi te rian
w ich wspa nia ło myśl nym
dzie le po mo cy nie mow lę -
tom? Lecz jak nie roz sąd ne
wy da ją się wszyst kie ta kie
teo rie! Jak pięk na w kon tra -
ście z tym jest pro sta na uka
bi blij na mó wią ca, że zba wie -
nie jest dla wszyst kich – star-
szych i młod szych, tak z po -

gań skich jak i chrze ści jań skich kra jów – przez moc
zmar twych wsta nia w Kró le stwie Me sja sza – przez
je go oświe ca ją ce i pod no szą ce oraz wskrze sza ją ce
wpły wy! Za tem dla cze go jesz cze tra pi my się błę da -
mi ciem nych wie ków, gdy Bo skie po słan nic two,
Bi blia, obec nie otwie ra się dla Je go lu du, świe cąc ni-
czym elek trycz na lam pa, w kon tra ście z ciem ną
świe cą wy znań wia ry? Dla cze go?

Od czu wa my wiel ką sym pa tię do przed się wzię -
cia do ko na ne go przez pre zbi te riań skich bra ci, nie-
mniej jed nak nie je ste śmy w sta nie zgo dzić się z ich
wnio ska mi, wie rząc, że Bi blia uczy ina czej. Zda je -
my so bie spra wę, że pre zbi te riań ski po gląd na wy -
bór spra wia im trud no ści w trak to wa niu nie wy -
bra nych, za rów no do ro słych, jak i dzie ci. Do wia -
du je my się, że Pi smo Świę te oświad cza, iż Bóg wy-
brał Ko ściół spo mię dzy świa ta. Uzna je my, że ci,
któ rzy nie zo sta li wy bra ni, są wła ści wie okre śla ni
mia nem nie wy bra nych. Lecz nie znaj du je my w Bi -
blii ni cze go, co wska zy wa ło by, że nie wy bra nie
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do współ dzie dzic twa w Kró le stwie Me sja sza ozna-
cza ło by prze zna cze nie na wiecz ne tor tu ry. Uświa-
da mia my so bie tak że, że ci pre zbi te riań scy przy ja -
cie le mu szą od czu wać znacz ne za kło po ta nie, pró-
bu jąc do sto so wać się do swe go zmie nio ne go po glą -
du. Bo je śli nie ma żad nych nie wy bra nych nie mow-
ląt, wów czas one wszyst kie są wy bra ne; a je śli są
wy bra ne bę dąc nie mow lę ta mi, to jak ich prze zna -
cze nie mo że zmie nić się z bie giem lat? Na szą peł ną
sym pa tii ra dą dla pre zbi te riań skich bra ci jest, by
od rzu ci li ca łe swo je cre do; lub, co jesz cze lep sze, by
zo sta ły od rzu co ne wszyst kie in ne wy zna nia wia ry,
a Bi blia w ca ło ści zo sta ła przy ję ta. Wte dy wszy scy
ba da ją cy Bi blię mo gli by bez uprze dze nia spo ty kać
się ra zem we wza jem nej po mo cy i nie skrę po wa nym
wzro ście w ła sce w zgo dzie z Bi blią. 

Wy mie nia my pre zbi te rian, lecz na szą my ślą
obej mu je my wszyst kich chrze ści jan. Z pew no ścią
wie lu in nych niż pre zbi te ria nie wy sy ła do ro słych
i dzie ci w licz bie przy naj mniej 90 000 dzien nie
lub 32 000 000 rocz nie na wiecz ne mę ki, je śli nie
dla te go, że są nie wy bra ni, to dla te go, że są nie odro-
dze ni lub nie ochrz cze ni. Z pew no ścią wszy scy in-
te li gent ni lu dzie nie zgo dzą się z ta kim twier dze -
niem. Wszy scy na pew no zgo dzą się z tym, że pod-
czas ciem nych wie ków po peł nio no ja kiś wiel ki błąd
oraz że pod wpły wem te go błę du wy ra żo ne go
w tych wy zna niach wia ry, nasz Bóg zo stał znie sła -
wio ny. Obec nie każ da my ślą ca oso ba na pew no
zgo dzi się z tym, że ludz ka isto ta pla nu ją ca ta kie
okrop no ści, by ła by ty siąc ra zy bar dziej dia bel ska
niż te zna ne z hi sto rii. Wprost prze ciw nie, Bóg z ko -
niecz no ści mu si być uoso bie niem wszyst kich łask
– Spra wie dli wo ści, Mą dro ści, Mi ło ści i Mo cy. Naj-
wy raź niej Bóg, któ ry prze wi dział i prze zna czył po-
słać co ro ku te 32 000 000 ludz kich ist nień
na wiecz ne mę ki, we dług te go błęd ne go po glą du
nie tyl ko w ogó le nie był by Bo giem, lecz był by naj-
bar dziej okrop nym dia błem, ja kie go tyl ko ludz ki
umysł mo że so bie wy obra zić! Ba da cze Bi blii zda ją
so bie spra wę z te go, że zda rzył się wiel ki błąd i że
Bi blia nie uczy ni cze go po dob ne go do te go, co nam
su ge ro wa no. W mia rę jak oczy na sze go zro zu mie -
nia co raz bar dziej otwie ra ją się na wła ści wą in ter -
pre ta cją Bo skie go Sło wa, one do ce nia ją Bo ski cha-
rak ter i Bi blię jak ni gdy do tąd. Roz wa ży my póź niej
nie któ re z nie ja snych wy po wie dzi Mi strza i wy ka -
że my, jak one zo sta ły błęd nie zin ter pre to wa ne
i błęd nie za sto so wa ne. W tym ar ty ku le mu si my za-
do wo lić się roz wa ża nym przed mio tem. Mu si my
za sta no wić się nad sto sun kiem Bo ga do po gan oraz
do nie mow ląt. 

Jak to ro zu mie my, na si pre zbi te riań scy przy ja-
cie le zmie ni li oświad cze nie swe go cre do, w któ -
rym po przed nio czy ta li śmy, że „Wy bra ne nie-

mow lę ta umie ra ją ce w nie mow lęc twie, są zba-
wio ne” – usu wa jąc z nie go sło wo „wy bra ne”
i brzmi to obec nie: „Nie mow lę ta umie ra ją ce
w nie mow lęc twie są zba wio ne”. Lecz czy to jest
praw dą? Czy na si pre zbi te riań scy przy ja cie le w to
wie rzą? Pro szę, roz sądź my to ra zem. Czy dzie ci,
jak rów nież bar dziej doj rza li człon ko wie Ada mo-
wej ro dzi ny, nie ro dzą się w grze chu i nie są wy-
cho wa ni w nie pra wo ści? Czy oni wszy scy z na tu -
ry nie są „dzieć mi gnie wu”? Czy każ dy czło nek
ro dzi ny Ada ma nie pod le ga Bo skie mu wy ro ko wi
i nie jest uczest ni kiem tej ka ry, czy li prze kleń -
stwa, je go grze chu – „Umie ra jąc umrzesz”? Czy
nie jest to przy czy ną, dla któ rej w ogó le umie ra -
ją nie mow lę ta? Czy wszy scy nie przy zna ją, że
gdy by nie by ło grze chu, to w ro dzi nie ludz kiej
w ogó le nie by ło by śmier ci? Czy Świę ty Pa weł
wy raź nie nie stwier dza te go, mó wiąc: „Przez nie-
po słu szeń stwo jed ne go czło wie ka grzech wszedł
na świat, a w wy ni ku grze chu śmierć, i śmierć
prze szła na wszyst kich lu dzi, po nie waż wszy scy są
grzesz ni ka mi”? (Rzym. 5:12; Ps. 51:5, KJV). Nie-
wąt pli wie stwier dza to.

WSZYSCY POTĘPIENI
POTRZEBUJĄ ODKUPIENIA 

Nie wąt pli wie wszy scy chrze ści ja nie, a szcze gól nie
pre zbi te ria nie zgo dzą się, że wy rok śmier ci wy da -
ny na oj ca Ada ma i odzie dzi czo ny przez je go po-
tom stwo, mu si być zdję ty, skre ślo ny, za nim kto-
kol wiek z je go po tom stwa, star szy czy młod szy,
mo że być uwol nio ny od je go ka ry. Na praw dę wszy-
scy zga dza my się, że śmierć Pa na Je zu sa Chry stu sa
jest ce ną od ku pie nia oraz że On do star czył jej po -
nad osiem na ście stu le ci te mu. Lecz czy my nie zga-
dza my się tak że, że śmierć Je zu sa, sa ma w so bie,
zba wia ko go kol wiek; że Je go za słu ga jest moż li wa
do uży cia dla Ko ścio ła wte dy, gdy oni uwie rzą
w nią i przyj mą ją, przy swa ja jąc ją so bie? Czy nie
to jest pro kla ma cją Wie ku Ewan ge lii – Wierz cie!
Wierz cie! Czy nie pa mię ta my o bi blij nym oświad-
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cze niu, że oni zo sta li uspra wie dli wie ni przez wia -
rę, a nie dla te go że by li nie mow lę ta mi? I czy wszy-
scy nie zga dza my się z tym, że wia ra mo że być
prze ja wia na tyl ko przez bar dziej lub mniej roz wi -
nię ty umysł? Wszy scy po win ni zgo dzić się z twier -
dze niem Bi blii, że wszyst kie nie mow lę ta odzie dzi -
czy ły Ada mo wy wy rok śmier ci i tak że ma ją za-
pew nie nie w oku po wym dzie le Je zu sa. Nie mniej
jed nak one mo gą być
zba wio ne je dy nie przez
uzy ska nie wie dzy o Bo -
gu i Je zu sie oraz przez
prze ja wia nie wia ry i po -
słu szeń stwa w mia rę po-
sia da nych zdol no ści.
Wie rzy my, że jest to
twier dze nie nie pod le ga -
ją ce dys ku sji. Je śli tak
jest, to na si pre zbi te -
riań scy bra cia prze są -
dza ją tę kwe stię, gdy
oświad cza ją, że wszyst-
kie nie mow lę ta umie ra ją ce w nie mow lęc twie są
zba wio ne. Oni bar dzo wła ści wie mo gli by po wie -
dzieć: Wszyst kie nie mow lę ta i wszy scy in ni znaj-
du ją się pod za pew nie niem Bo skiej ła ski w Chry -
stu sie i wszy scy mu szą być do pro wa dze ni do zna -
jo mo ści Praw dy, aby mo gli być zba wie ni. A wów -
czas, gdy zo sta ną do pro wa dze ni do po zna nia Pa -
na oraz wa run ków zba wie nia, wy ni ki bę dą za le żeć
od nich sa mych. Je śli za ak cep tu ją te wa run ki, bę -
dą mo gli osią gnąć za pew nio ne ży cie wiecz ne; je śli
je od rzu cą, do zna ją wtó rej śmier ci. 

Po da li śmy już do wia  do mo ści tę bi blij ną na ukę.
Ca ła ludz kość zna la zła się pod Bo skim prze kleń -
stwem, czy li wy  ro kiem śmier ci – nie wiecz nych
mąk. „W cza sie wła ści wym Chry stus umarł za nie -
po boż nych” – za każ de go z nich – za wszyst kich,
któ rzy ży li przed Je go ukrzy żo wa niem oraz
za wszyst kich uro dzo nych od te go cza su – za bia -
łych i czar nych, star szych i młod szych – z każ de go
na ro du. W wy ni ku te go po wszech ne go od ku pie nia,
ade kwat ne go do prze kleń stwa, czy li wy ro ku śmier -
ci, ma na stą pić ule cze nie z prze kleń stwa śmier ci.
Ca ła ludz kość ma pod le gać te mu uwol nie niu
od ka ry śmier ci – aby mieć spo sob ność zmar twych-
wsta nia z wa run ków grze chu i śmier ci z po wro tem
do wa run ków do sko na łe go ży cia. Tyl ko ci, któ rzy
krnąbr nie i roz myśl nie od rzu cą tę ła skę Bo żą, umrą
wtó rą śmier cią – zo sta ną wy ma za ni z pa mię ci, jak
gdy by ni gdy ich nie by ło – zgi ną jak bez ro zum ne
zwie rzę ta (2 Pio tra 2:12). 

Pa trząc z te go sta no wi ska do strze ga my, że nikt
nie jest jesz cze zba wio ny. Wszy scy – za rów no nie-
mow lę ta, jak i do ro śli, po ga nie i chrze ści ja nie – idą

do sze olu, ha de su, do gro bu, do sta nu śmier ci.
O wszyst kich jest po wie dzia ne, że śpią w sze olu, ha-
de sie, w gro bie, aż do wspa nia łe go po ran ka No wej
Dys pen sa cji, Me sjań skie go Kró le stwa chwa ły. Ko-
ściół bę dzie sta no wił kla sę pierw sze go zmar twych -
wsta nia, do nie biań skich chwał i za szczy tów oraz
Bo skiej na tu ry. W na stęp stwie te go, Ko ściół wraz ze
swym Pa nem bę dzie pa no wał ja ko kró lo wie i ka -

pła ni w ce lu bło go sła -
wie nia ca łej ludz kiej ro-
dzi ny, ze wszyst kich
wie ków, z każ dej na ro -
do wo ści i ko lo ru skó ry.
In ny mi sło wy, gdy Je -
zus był jesz cze na zie -
mi, nikt nie po szedł
do nie ba. Jak po wie -
dział Je zus: „Ża den
czło wiek nie wstą pił
do nie ba” (Ja na 3:13,
KJV). Za tem w nie bie
nie ma żad nych nie-

mow ląt. Wszyst kie nie mow lę ta, któ re umar ły, po-
szły do bi blij ne go pie kła, do gro bu i „o ni czym nie
wie dzą”. One je dy nie cze ka ją na czas, gdy Kró le -
stwo zo sta nie usta no wio ne w mo cy i roz pocz nie się
pro ces zmar twych wsta nia; a one po wró cą ze śmier -
ci – każ de w swej gru pie, czy li po ko le niu (1 Kor.
15:23; Ja na 5:28, 29). 

Jest jesz cze in ny teo lo gicz ny po gląd, nie ma ją -
cy bi blij nej pod sta wy, któ ry utrzy mu je, że każ de
nie mow lę jest nie śmier tel ne i że obec ne ży cie, dłu-
gie czy krót kie, po myśl ne bądź nie po myśl ne, sta no -
wi je dy nie spo sob ność do zre for mo wa nia cha rak -
te ru oraz sta nia się god nym szczę śli wej wiecz no ści.
Dla te go, we dług te go nie bi blij ne go po glą du, dzie -
ci nie wie rzą cych – są po czę te i zro dzo ne w grze chu
oraz de pra wa cji, jak ca ła ludz kość, i mniej lub bar-
dziej są nie przy go to wa ne na wiecz ność w szczę -
ściu, i w związ ku z tym mu szą spę dzić tę wiecz ność
w bó lu i prze ra że niu. Lecz usuń my z umy słu tę fał-
szy wą teo rię i udaj my się je dy nie do Pi sma Świę te -
go. Po nie waż Sło wo Bo że oświad cza, iż „Sam Bóg
ma nie śmier tel ność”. Za tem żad ne nie mow lę ta nie
są nie śmier tel ne. Kie dy Bóg po wie dział: „Du sza,
któ ra grze szy, ta umrze”, miał to na my śli. Kie dy
oświad czył: „Wszyst kich nie po boż nych Bóg znisz-
czy”, też miał to na my śli. Ka rą na ło żo ną na Ada -
ma i je go ród jest śmierć; a za tem dzie ci i wszy scy
in ni umie ra ją z po wo du grze chu Ada ma. Naj gor szą
rze czą, któ ra mo że spo tkać dzie ci nie wie rzą cych,
jest śmierć. Ja ka za tem jest bi blij na na dzie ja dla
dzie ci nie wie rzą cych? Do kład nie ta ka sa ma jak dla
dzie ci po świę co nych; mia no wi cie, że Chry stus Je -
zus, nasz Pan skosz to wał śmier ci za każ de go czło-
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wie ka, gdy po niósł śmierć za Ada ma; po nie waż
wszy scy są pod Ada mo wym wy ro kiem po tę pie nia
na śmierć. Grzech jed ne go czło wie ka spro wa dził
ka rę śmier ci na wszyst kich; dla te go Okup jed ne go
czło wie ka był Oku pem za wszyst kich. Dzie ci nie-
wie rzą cych zo sta ły od ku pio ne w naj bar dziej ab so -
lut nym sen sie z zu peł ne go po tę pie nia śmier ci. Rze-
czy wi ście, je dy nie grzesz ni cy zo sta li od ku pie ni.
„Chry stus umarł za nie po boż nych”. Wszy scy są
nie po boż ni; wszy scy są grzesz ni ka mi. Za tem wszy-
scy umie ra ją i wszy scy po trze bu ją od ku pie nia,
w prze ciw nym ra zie nie mie li by żad nej na dziei
na zmar twych wsta nie. 

W Me sjań skim Kró le stwie, w Wie ku Zmar-
twych wsta nia, dzie ci wie rzą cych bę dą mia ły nie co
więk szą prze wa gę nad dzieć mi nie wie rzą cych
w tym, że bę dą mia ły mniej zde pra wo wa ne or ga -
ni zmy, kie dy zo sta ną wzbu dzo ne. Lecz w do nio -
słym pro ce sie zmar twych wsta nia, któ ry wów czas
bę dzie dzia łać, te nie ko rzy ści wkrót ce zo sta ną prze-
zwy cię żo ne. Wszy scy, któ rzy bę dą chęt ni i po słusz -
ni, zo sta ną do pro wa dze ni do peł nej zna jo mo ści
Praw dy i peł nej spo sob no ści na zu peł ną Re sty tu cję,

na po wrót do wszyst kie go, co zo sta ło utra co ne
w Ada mie, dla nie go i je go po tom stwa. W tym dniu
nikt nie po wie już: „Oj co wie je dli gro na cierp kie,
a sy nów zę by ścier pły”. „Du sza, któ ra grze szy, ta
umrze” – Jer. 31:29, 30; Ezech. 18:2-4. 

Jak roz sąd ne są dro gi Bo ga! Jak wy raź nie są
one wy ra żo ne w Sło wie Bo żym! Ci, któ rzy ma -
ją oko i ucho wia ry, któ rzy słu cha ją Sło wa ży ją -
ce go Bo ga bar dziej niż mar twych wy znań wia ry
po cho dzą cych z ciem nych wie ków, ma ją ra dość
i po kój umy słu, któ ry jest źró dłem si ły nie zna -
nej dla in nych. Zgod nie z Bo skim za rzą dze niem,
ro dzi ce są od po wie dzial ni za swo je dzie ci. Su-
mien ny ro dzic ma wspa nia łą spo sob ność wy-
cho wy wa nia swe go dziec ka kształ tu jąc go i za -
chę ca jąc do Pa na. Chrze ści jań ski ro dzic po wi -
nien gor li wie sta rać się o mą drość z gó ry, aby
mógł wła ści wie wy wią zy wać się ze swych obo-
wiąz ków we wszyst kich oko licz no ściach, na wet
naj trud niej szych. W na szym wer se cie Apo stoł
czy ni wy raź ną róż ni cę po mię dzy dzieć mi wie rzą-
cych i nie wie rzą cych. Je go mo ty wa cja jest ta ka,
że dzie ci nie wie rzą cych nie ma ją żad ne go po kre-
wień stwa z Bo giem i są po zba wio ne ja kie go kol -
wiek nad zo ru z Je go stro ny; na to miast dzie ci
wie rzą cych, z po wo du ro dzi ciel skie go po kre -
wień stwa z Bo giem, pod le ga ją pod Bo ski nad zór
i tro skę. Dla nich, jak rów nież dla ich ro dzi ców,
wszyst kie rze czy współ dzia ła ją ku do bre mu – dla
ich do bra. Ten Bo ski nad zór, przez wzgląd na ich
ro dzi ców, koń czy się oczy wi ście, gdy dziec ko
osią ga wiek doj rza ło ści i od po wie dzial no ści
za sie bie. Wów czas ta ka jed nost ka po win -
na wejść w oso bi ste po kre wień stwo z Bo giem
lub, jak resz ta świa ta, po zo sta wać po za spo łecz -
no ścią z Nim, aż do Dnia Chry stu so we go o dłu -
go ści ty sią ca lat, gdy Chry stus obej mie pa no wa -
nie nad zie mią.

Lecz zLecz z drze wa po zna nia do bra idrze wa po zna nia do bra i zła jeśćzła jeść
nie bę dziesz, po nie waż dnia, któ re gonie bę dziesz, po nie waż dnia, któ re go

zjesz zzjesz z nie go, nanie go, na pew no umrzeszpew no umrzesz””
–– 1 Moj.1 Moj. 2:172:17..
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PRA WO za pła ty dzia ła. Do bre my śli, do bre
sło wa, do bre czy ny – wcze śniej czy póź niej

– z pew no ścią przy nio są do bre re zul ta ty. Złe my -
śli, złe sło wa, złe czy ny, na pew no – wcze śniej
czy póź niej – spo wo du ją złe skut ki. To Bo skie

pra wo dzia ła ją ce w świe cie, na gra dza ją ce do bre
i złe czy ny, za cho wu je w wy jąt ko wych przy pad -
kach, dzia ła obec nie je dy nie wśród Ży dów oraz
wśród chrze ści jan. Dzie je się tak dla te go, że tyl -
ko Ży dzi i praw dzi wi chrze ści ja nie we szli
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w przy mie rze po kre wień stwa z Bo giem. Praw dzi -
we jest oświad cze nie Apo sto ła – „Świat w złym
po ło żo ny jest”; „Bóg świa ta te go za śle pił umy sły
tych, któ rzy nie wie rzą”. Jesz cze nie nad szedł
czas obie ca ny w pro roc twach: „Kie dy się otwo-
rzą oczy śle pych, a uszy głu chych otwo rzo ne bę -
dą” (Izaj. 35:5). Nie mniej jed nak, w ogól ny spo-
sób Bóg za cho wu je nad zór nad spra wa mi świa -
ta; po wstrzy mu jąc zło przed osią gnię ciem ta kie -
go za się gu, któ ry był by nie na pra wial ny oraz po-
wstrzy mu jąc przed wy rzą dze niem rze czy wi stej
szko dy tym, któ rzy znaj du ją się w przy mie rzu
po kre wień stwa z Nim – Ży dom i chrze ści ja nom. 

So do ma i Go mo ra, Ni ni wa, Na bu cho do no -
zor oraz na sza obec na lek cja, mó wi o wy jąt kach
od tej Bo skiej za sa dy po stę po wa nia je dy nie z lu -
dem Je go przy mie rza. W na szej lek cji upa dek kró-
le stwa Bal sa za ra był nie tyl ko są dem nad nim,
lecz czę ścią wiel kie go ty pu upad ku an ty ty picz -
ne go Ba bi lo nu z rąk an ty ty picz ne go Cy ru sa. 

Król Ba bi lo nii, czu jąc się bez piecz nie we-
wnątrz wiel kich mu rów swej sto li cy, ma ją cych
wy so kość ok. 100 m [wg He ro do ta – przyp.
tłum.], ba wił się ze swy mi ge ne ra ła mi i ary sto kra -
cją. Aby od no wić pa mięć o swych wiel kich zwy-
cię stwach z prze szło ści, przy niósł na tę oka zję
zło te na czy nia zra bo wa ne ze świą ty ni Sa lo mo na,
try um fu jąc nad Ży da mi i, jak po wszech nie przy-
pusz cza no, nad Je ho wą, Bo giem Ży dów. 

W sa mym środ ku ban kie tu dy gni ta rzy ogar-
nę ło prze ra że nie, gdy do strze żo no ludz ką rę kę
pi szą cą na ścia nie sa li ban kie to wej ogni ste li te ry,
„Me ne, Me ne, Te kel, Uphar sin.” Mę dr cy i astro -
lo dzy nie by li w sta nie od czy tać pi sma ani dać je -
go wy kład ni. Przy po mnia no so bie o Da nie lu
i po sła no po nie go. On nie tyl ko od czy tał pi smo,
lecz tak że wy ja śnił je go zna cze nie. Ta jem ni ca le -
ży wi docz nie w spo so bie za pi sa nia li ter, co wska-
zu je, że by ły to zna ki chal dej skie. Pro rok Da niel
od mó wił przy ję cia na gród i za szczy tów pro po -
no wa nych za in ter pre ta cję. On po wie dział kró lo -

wi otwar cie, że pi smo zna czy ło, iż król „zo stał
zwa żo ny na wa dze i oka zał się nie od po wied ni”.
Kró le stwo Ba bi lo nii, tak bar dzo nie dba łe o in te -
re sy lu du, rze czy wi ście uwstecz ni ło się od swe go
po przed nie go sta nu. In ne mu na ro do wi – Me do -
-Per som – udzie lo no pró by. Po tem Gre kom da no
uni wer sal ne im pe rium; jesz cze póź niej Rzy mia -
nom; a osta tecz nie Bóg do zwo lił na to, co zo sta -
ło okre ślo ne „Świę tym Ce sar stwem Rzym skim”,
czy li pa no wa niem Chry stu sa. Każ de mu z nich
oka za ło się nie udol ne – nie zdol ne do spro wa -
dze nia na świat bło go sła wień stwa, o któ rym Bóg
oświad cza, że osta tecz nie bę dzie ob fi to wać, kie -
dy praw dzi we pa no wa nie Me sja sza zo sta nie za-
in au gu ro wa ne, a bło go sła wie nie i pod nie sie nie
ludz ko ści sta nie się „po żą da niem wszyst kich na-
ro dów”. 

DZIEŁO KAŻDEGO CZŁOWIEKA
ZOSTANIE WYPRÓBOWANE

Po wie dzie li śmy, że Ży dzi i chrze ści ja nie, z po wo -
du ich przy mie rza po kre wień stwa z Bo giem, są
obec nie na pró bie – są są dze ni. To by ło po wtó -
rze nie oświad cze nia Bo ga wo bec Ży dów. Ich po-
tknię cia są ka ra ne w ta ki spo sób, w ja ki nie by ły
ka ra ne błę dy in nych, nie bę dą cych w przy mie rzu
po kre wień stwa z Bo giem, lecz ich ka ry i chło sty
są za mie rzo ne, by osta tecz nie otrzy ma li z nich
bło go sła wień stwa. Gdy by nie prze śla do wa nia,
któ re przy szły na Ży dów, oni nie by li by dzi siaj
od dziel nym i od ręb nym na ro dem, jak Bóg za pla -
no wał i ja ko na ród nie by li by go to wi na przy ję -
cie i uczest ni cze nie ja ko pierw si w chwa leb nych
bło go sła wień stwach Me sjań skie go Kró le stwa.
Pro por cjo nal nie do te go, jak za cho wu ją po słu -
szeń stwo wo bec Przy mie rza Moj że szo we go i uf -
ność w Bo skie obiet ni ce, oni bę dą przy go to wa ni
na speł nie nie tych wiel kich obiet nic, któ re wciąż
są ich wła sno ścią – ziem skich obiet nic re sty tu cji
itd. – Dz. Ap. 3:19-23; Izaj. 35. 

Choć Bo skie obiet ni ce dla Ży dów do ty czą ziem-
skiej czę ści Kró le stwa i je go bło go sła wieństw, to Je -
go obiet ni ce dla Ko ścio ła by ły du cho we, nie biań -
skie. Oni od po wie dzie li na Bo skie za pro sze nie
w Wie ku Ewan ge lii: „Zgro madź cie Mi świę tych
Mo ich”, po wie dział Pan, „któ rzy ze Mną uczy ni li
przy mie rze przez ofia rę” (Ps. 50:5). To przy mie rze
ofia ro wa nia ziem skich rze czy zo sta ło na gro dzo ne
nie biań ski mi rze cza mi. Pro por cjo nal nie do te go,
jak by li wier ni swe mu przy mie rzu ofia ry, by li du-
cho wo orzeź wia ni, wzmac nia ni w wo li i w si le Je -
go mo cy oraz wzbo ga ca ni w Bo gu w wie rze
i uczyn kach. Tym bo gac twom ła ski oraz du cha,
któ rych peł ne osią gnię cie na stą pi ło w pierw szym
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zmar twych wsta niu, czę sto to wa rzy szy ło ubó stwo
i smut ki ziem skie go ro dza ju. Du cho we rze czy mia -
ły być osią gnię te je dy nie przez tych, któ rzy po-
świę ci li ziem skie rze czy. Zwróć my uwa gę na sło wa
Mi strza: „Wszy scy, któ rzy chcą po boż nie żyć
w Chry stu sie Je zu sie, prze śla do wa ni bę dą”; „Bądź
wier ny aż do śmier ci, a dam ci ko ro nę ży wo ta” – 2
Tym. 3:12; Obj. 2:10. 

WSZYSCY ZBIERAJĄ TO, CO SIEJĄ 
Pod czas ty siąc let nie go Me sjań skie go pa no wa nia
spra wie dli wo ści, świat bę dzie wzię ty pod uwa gę
i przy pro wa dzo ny na sąd, na swą pró bę i osta tecz -
ny wy rok. Lecz to bę dzie spra wie dli wa pró ba lub
wy rok, da ją ca ca łej ludz ko ści rze tel ną pró bę
pod wzglę dem lo jal no ści wo bec Bo ga. Sku tek tej
spo sob no ści, czy li pró by do wiecz ne go ży cia lub
wiecz nej śmier ci, po ja wił się ja ko re zul tat wiel kie -
go dzie ła od ku pie nia do ko na ne go na Kal wa rii.
Wo lą Bo ga jest, „aby wszy scy by li zba wie ni
i do zna jo mo ści Praw dy przy szli” (1 Tym. 2:4).
W tej wspa nia łej epo ce sza tan bę dzie zwią za ny,
a oko wy grze chu i śmier ci cią żą ce obec nie
nad ludz ko ścią, zo sta ną ze rwa ne i wszyst kim bę-
dzie udzie lo na peł na spo sob ność po wro tu do bło -
go sła wio nych wa run ków i łask z ja kich ko rzy stał
oj ciec Adam w swej do sko na ło ści – lecz po od rzu -
ce niu tej ła ski zo sta ną znisz cze ni i to bez moż li -
wo ści za dość uczy nie nia, we wtó rej śmier ci. 

Cho ciaż ten przy szły czas rze czy wi ście bę-
dzie okre sem pró by do wiecz ne go ży cia lub
wiecz nej śmier ci dla świa ta, to nie po win ni śmy
za po mi nać, że każ dy do bry i każ dy zły czyn do-
ko na ny obec nie, bę dzie miał wpływ na przy -
szłość. Każ dy do bry czyn, każ da do bra myśl,

każ de do bre sło wo ma pod no szą cy i do bro czyn -
ny wpływ na cha rak ter; a każ de złe sło wo, myśl
i czyn ma szko dli wy wpływ na cha rak ter. Każ da
uprzej mość uczy nio na jed ne mu z chrze ści jan
znaj du ją cych się w przy mie rzu z Pa nem, zo sta nie
na gro dzo na. Każ dy zły czyn, po peł nio ny wo bec
jed ne go z naj mniej szych Pa na, z pew no ścią zo-
sta nie uka ra ny. 

Świat ludz ko ści gro ma dzi obec nie po mo ce lub
prze szko dy w od nie sie niu do swych in te re sów
zwią za nych z wiecz no ścią. Ho no ro wi, pra wi lu-
dzie, na wet je śli nie sta ją się chrze ści ja na mi lub
świę ty mi, pro por cjo nal nie bę dą mieć lep szą po zy-
cję w cza sie przy szłej pró by. Lu dzie po zba wie ni
ho no ru bę dą w przy szło ści pro por cjo nal nie bar-
dziej zde gra do wa ni i bę dą po trze bo wać od po -
wied nio wię cej ka ra nia, aby pod nieść się z grze -
chu, de gra da cji i śmier ci, przy po mo cy Zba wi -
cie la i uwiel bio ne go Ko ścio ła – 1 Kor. 6:2. 

Psalm 50:5 – Nie biań ska Na gro da
Dzie je Apo stol skie 3:19-21 – Ziem ska Na gro da
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KAŻ DE GO po dró żu ją ce go po kra jach wscho du
z pew no ścią ude rza fakt, że śle po ta jest tam

o wie le bar dziej po wszech na niż w Eu ro pie i Ame -
ry ce. Ze sta wio ne w ta be li in for ma cje na ten te -
mat, w En cy klo pe dia Ame ri ca na wska zu ją, że
w 1870 ro ku ilość nie wi do mych w po pu la cji
Ame ry ki wy no si ła 1 na 1900 osób; w Eu ro pie
pro por cja by ła mniej sza, 1 na 1094; na to miast

w Chi nach 1 na 400. We dług au to ry te tu nie
mniej sze go niż Dr Ge ikie, w Egip cie na po cząt -
ku XX wie ku, na 100 osób przy pa da ła 1 nie wi -
do ma oso ba. Pa le sty na, le żą ca nie da le ko Egip tu
i ma ją ca bar dzo po dob ne wa run ki, szcze gól nie
wśród niż szych klas spo łe czeń stwa, przy pusz -
czal nie mo gła mieć przy naj mniej dwa ra zy mniej,
czy li za stra sza ją co du żą licz bę, 1 na 200 osób. 
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Ca non Tri stram, pi szą cy na ten te mat, po-
wie dział: „Śle po ta w Pa le sty nie jest po wszech -
na do stop nia, któ ry bar dzo trud no nam so bie
uświa do mić w kra jach za cho du. Z wy jąt kiem
Egip tu, nie ma praw do po dob nie żad ne go in ne go
kra ju na świe cie, w któ rym to scho rze nie by ło by
tak sze ro ko roz po wszech nio ne. Mó wi się na przy -
kład, że w Ga zie jed na trze cia po pu la cji stra ci ła
wzrok w jed nym lub obu oczach; lecz wśród tych
przy pad ków trud no jest zna leźć ko goś, kto uro-
dził by się nie wi do my”. 

Ta śle po ta w wiel kiej mie rze jest wy ni kiem
nie do stat ku wo dy i za nie dba nia dzie ci, któ rych
oczy są w na stęp stwie te go ata ko wa ne przez
mu chy. 

Bie żą ce sta ty sty ki: We dług Świa to wej Or ga -
ni za cji Zdro wia, 45 mi lio nów lu dzi na świe cie
jest nie wi do mych. Od no to wa no, że 87 % lu dzi
z upo śle dze nia mi wzro ku ży je w kra jach roz wi -
ja ją cych sie, ta kich jak kra je Afry ki, gdzie nie ma
do brej opie ki me dycz nej i edu ka cji, łącz nie z bra -
kiem wa run ków sa ni tar nych. Sza cu je się, że 60-
80 % dzie ci, któ re ro dzą się nie wi do me, umie ra
w cią gu pierw szych dwóch lat ży cia. Zja wi sko
utra ty wzro ku na ca łym świe cie mia ro wo wzra sta
z po wo du wzro stu śred niej dłu go ści ży cia i wzro -
stu po pu la cji w roz wi ja ją cym się świe cie. 

Cud, któ ry wzbu dza na sze za in te re so wa nie
w Ew. Ja na 9 róż ni się od pię ciu in nych przy pad-
ków ule cze nia nie wi do mych przez na sze go Pa na,
wspo mnia nych w Pi śmie Świę tym, tym, że ten
czło wiek uro dził się nie wi do my. W cza sach na-
sze go Pa na chi rur gia nie by ła tak roz wi nię ta jak
obec nie i w związ ku z tym, jak stwier dził ten
ule czo ny, wy le cze nie by ło cu dem, o ja kim nie
sły sza no ni gdy wcze śniej. W dzi siej szych cza-
sach od no to wa no sto sun ko wo nie wie le przy-
pad ków po myśl nych ope ra cji wy ko na nych
u osób nie wi do mych od uro dze nia. Dla te go ule-
cze nie przez na sze go Pa na ta kie go ro dza ju śle po -
ty, z uży ciem pro ste go prze pi su, jest zna mie ni -
tym cu dem obec nie, a o wie le więk szym by ło
w tam tych cza sach. 

ORIENTALIZM,
MORMONIZM, TEOZOFIA 

Py ta nie uczniów (Ja na 9:2), czy to grzech te go
czło wie ka, czy grzech je go ro dzi ców spo wo do -
wał, że on uro dził się nie wi do my, wska zu je al bo
na wiel ką na iw ność z ich stro ny, nie ro zu mie jąc,
że czło wiek nie mógł zgrze szyć przed uro dze -
niem lub też jest zu peł nie moż li we, że pew ne
nie do rzecz ne po glą dy Da le kie go Wscho du – In -
dii – do tar ły do Ży dów: jed nym z nich by ło
i wciąż jest to, że każ de dziec ko uro dzo ne
na świe cie mia ło po przed nią eg zy sten cję, w któ -
rej by ło do bre lub złe i za któ rą na gro dy lub ka -
ry by ły od zwier cie dlo ne przez wa run ki obec ne -
go ży cia. Te ab sur dy od ży ły na wet w chrze ści jań -
skich kra jach, za po śred nic twem tak zwa nych
teo zo fi stów, przez dwie gru py lu dzi, zna nych ja -
ko „Mor mo ni” oraz przez in nych. Nie ma po-
trze by wy ka zy wa nia, że ta ka teo ria nie znaj du je
żad ne go po par cia w wy po wie dziach Pi sma Świę-
te go. Wprost prze ciw nie, Pi smo Świę te z na ci -
skiem jej za prze cza, oświad cza jąc, że stwo rze -

PAN JEST PASTERZEM MOIM 
PSALM 23

Ni cze go mi nie za brak nie
Na zie lo nych pa stwi skach po sta wił mnie,

Do wód spo koj nych pro wa dzi mnie.
Du szę mo ją oży wia; pro wa dzi mnie 

Ścież ka mi spra wie dli wo ści dla imie nia Swe go. 

Tak, cho ciaż idę przez do li nę cie nia śmier ci,
nie bę dę się bał zła, 

Po nie waż Ty je steś ze mną,
La ska Two ja i kij Twój po cie sza ją mnie. 

Przy go to wu jesz dla mnie stół
W obec no ści mo ich nie przy ja ciół; 
Na ma ści łeś ole jem gło wę mo ją;

Kie lich mój prze le wa się.

Do broć i mi ło sier dzie Twe to wa rzy szyć mi bę dą
Po wszyst kie dni me go ży cia; 

I bę dę miesz kał w do mu Pa na na wie ki.



nie czło wie ka by ło bez po śred nim ak tem Bo ga
– nie przez re in kar na cję stwo rze nia, któ re ist-
nia ło wcze śniej. Ta myśl jest kon se kwent nie
pod trzy my wa na przez ca łą Bi blię, któ ra wy raź -
nie uczy nas, że dziec ko otrzy mu je ży cie od oj -
ca oraz dzie dzi czy do bro lub zło zgod nie z prze -
bie giem ży cia oj ca, a nie zgod nie z bie giem je go
wła sne go ży cia w po przed nich wa run kach lub
w in nym świe cie. Bóg oświad cza, że On zsy ła
nie pra wo ści oj ców na dzie ci do trze cie go i czwar -
te go po ko le nia i oka zu je mi ło sier dzie ty siąc om
tych, któ rzy Go mi łu ją i za cho wu ją Je go przy ka -
za nia (2 Moj. 20:5, 6; 5 Moj. 5:9, 10). 

Do strze ga my, że ta dzie dzicz ność na stę pu je
w na tu ral nym po rząd ku rze czy. Ten den cją grze-
chu jest nie tyl ko ze psu cie mo ral ne go cha rak te -
ru, lecz tak że osła bie nie i uszko dze nie fi zycz ne go
or ga ni zmu, na to miast po boż ność, cho ciaż nie
mo że na pra wić i za dość uczy nić uszko dze niom
grze chu, mo że je kon tro lo wać i znacz nie ogra ni -
czać. Bi blia po now nie za prze cza teo rii o re in kar -
na cji, w oświad cze niu (Rzym. 5:12): „Przez jed-
ne go czło wie ka grzech wszedł na świat, a przez
grzech [w je go wy ni ku] śmierć: tak też na wszyst -
kich lu dzi śmierć przy szła, po nie waż wszy scy
zgrze szy li [sta li się grzesz ni ka mi]” – przez dzie dzi-
cze nie. A je śli przez dzie dzi cze nie, to nie tak jak
mó wi Orien ta lizm, Mor mo nizm i Teo zo fia – nie
ja ko re zul tat ja kiejś wcze śniej szej eg zy sten cji
i grze chu ze stro ny dziec ka. 

Ca ła kwe stia jest re gu lo wa na przez dok try nę
oku pu, jak wszy scy mo gą bez tru du za uwa żyć:
bo gdy by na sze obec ne ska zy, z któ ry mi przy szli-
śmy na świat, by ły wy ni kiem grze chów po peł -
nio nych w ja kiejś wcze śniej szej eg zy sten cji, to
śmierć na sze go Pa na nie mo gła by ich unie waż nić,
a dok try na oku pu by ła by oba lo na. Dok try -
na oku pu jest nie zmien nie po łą czo na z dok try ną
mó wią cą, że Adam w cza sie stwo rze nia był do-
sko na łą ludz ką isto tą i że to je go grzech i po tę pie -
nie prze szło na ca łe je go po tom stwo dro gą na tu -
ral nych na ro dzin. Okup („rów no waż na ce na”)
zło żo ny przez na sze go Pa na Je zu sa, był ży ciem
czło wie ka za ży cie czło wie ka: że, tak jak przez
czło wie ka przy szła śmierć, przez czło wie ka przyj-
dzie rów nież zmar twych wsta nie z umar łych
(1 Kor. 15:21). Ofia ra oku pu na sze go Pa na, bę dąc
kom plet ną i rów no waż ną ce ną oraz skom pen -
so wa niem grze chu oj ca Ada ma, sta no wi ła tym
sa mym zrów no wa że nie wszyst kich skut ków je go
grze chu po ja wia ją cych się u je go po tom stwa
– i my wszy scy zo sta li śmy od ku pie ni przez jed ną
ofia rę Chry stu sa, „spra wie dli we go za nie spra wie -
dli wych” (1 Pio tra 3:18). 

CZY WSZYSTKIE CHOROBY
POCHODZĄ OD SZATANA? 

Co raz więk sza licz ba chrze ści jan – włą cza jąc
tych, któ rzy od ma wia ją przyj mo wa nia wszel kich
le karstw – do cho dzi do wnio sku, że wszyst kie
cho ro by są bez po śred nim re zul ta tem grze chu
oraz dzie łem sza ta na i dla te go po boż ne ży cie za-
po bie gnie cho ro bom. Oni twier dzą, że nie po-
win no się za ży wać le karstw, lecz prze ciw nie, po-
win no się kie ro wać do Bo ga mo dli twę o prze ba -
cze nie grze chu, za któ ry ka rą jest cho ro ba oraz że
ule cze nie cho ro by po win no być ocze ki wa ne ja ko
na gro da za oka za ną po ku tę i wia rę. 

Za sta na wia my się, jak ci chrze ści jań scy przy-
ja cie le pa trzą na tę lek cję. Po dob nie jak ucznio wie,
oni naj wy raź niej do cho dzą do wnio sku, że czło-
wiek, któ ry uro dził się nie wi do my, mu siał uro dzić
się w ta kim sta nie z po wo du grze chu – je śli nie je -
go wła sne go grze chu, to grze chów je go ro dzi ców
– po nie waż oni trak tu ją wszyst kie cho ro by z te go
sta no wi ska. Nie ste ty, oni czu ją się za do wo le ni ze
swych wnio sków w tej kwe stii, bo nie py ta ją na-
sze go Pa na, tak jak uczy ni li to Apo sto ło wie. I nie
sły szą po da nej tu taj Je go od po wie dzi – że to ani
grzech te go czło wie ka, ani grzech je go ro dzi ców
był przy czy ną je go śle po ty. 

Gdy by oni by li ba da cza mi Sło wa Bo że go, zwró-
ci li by tak że uwa gę na licz ne wy po wie dzi Pi sma
Świę te go, któ re ja sno wska zu ją, że nie szczę ścia nie
za wsze są ka ra niem za grze chy: na przy kład
oświad cze nie na sze go Pa na od no szą ce się do Ga -
li lej czy ków, któ rych krew by ła zmie sza na z ich
ofia ra mi i o tych, na któ rych spa dła wie ża w Sy loe
i za bi ła ich (Łuk. 13:1-5). Nasz Pan wy raź nie
stwier dza, że te nie szczę ścia nie wska zy wa ły, iż ci,
któ rzy ich do świad czy li, by li więk szy mi grzesz ni -
ka mi od in nych lu dzi. Po dob nie, w przy pad ku cho-
ro by i śmier ci Ła za rza, nasz Pan oświad cza, że ona
nie by ła wy ni kiem grze chu ze stro ny Ła za rza, lecz
że zo sta ła do zwo lo na dla chwa ły Bo ga. Za tem
w tej lek cji Pan mó wi (Ja na 9:3), że ten czło wiek
uro dził się nie wi do my nie z po wo du grze chu, lecz
prze ciw nie, „że by się ob ja wi ły dzie ła Bo że w nim”. 
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BBÓG CHCE, ABY ŚMY PRO SI LI,ÓG CHCE, ABY ŚMY PRO SI LI,
BY JE GO WO LABY JE GO WO LA

BY ŁA WY KO NY WA NA.BY ŁA WY KO NY WA NA.

Je śli pro si my oJe śli pro si my o coś zgod nie zcoś zgod nie z Je goJe go
wo lą... wie my, że otrzy mu je my to,wo lą... wie my, że otrzy mu je my to,

oo co Go pro si li śmy.co Go pro si li śmy.

1 Ja na1 Ja na 5:14, 155:14, 15



My nie prze czy my, że grzech czę sto po wo du -
je cho ro by. Prze ciw nie, stwier dza my to i po twier -
dza my ten po gląd sło wa mi na sze go Pa na skie ro -
wa ny mi do jed ne go z tych, któ rych ule czył: „nie
grzesz wię cej, aby coś gor sze go nie przy szło
na cie bie” (Ja na 5:14). Jest jed nak wiel ka róż ni ca
po mię dzy twier dze niem, że każ da cho ro ba jest
z po wo du grze chu i dia bła oraz uzna wa niem, że
wie le z nich jest po wo do wa nych i po tę go wa nych
przez grzech. Po su wa my się jesz cze da lej i przy -
zna je my, że w ogól ny spo sób wszyst kie wa dy
w obec nym cza sie po śred nio mo gą być przy pi sa -
ne na sze mu wiel kie mu prze ciw ni ko wi, sza ta no wi.
Bo gdy by nie je go upa dek i gdy by nie je go po ku -
sy przed sta wio ne na szym pierw szym ro dzi com, to
mo że my przy pusz czać, że nie by ło by w ogó le
grze chu na świe cie i wy ni ka ją cej z nie go nie do -
sko na ło ści, wzdy cha nia, pła czu i umie ra nia. 

Nie wąt pli wie złem jest przy pi sy wa nie wszyst-
kich trud no ści, któ re nas spo ty ka ją, mo cy sza ta -
na. Je ste śmy bar dzo za do wo le ni, że on jest ogra-
ni cza ny i po wstrzy my wa ny: po nie waż pod wpły -
wem sła bo ści, z któ ry mi się uro dzi li śmy, od kry -
wa my, że ma my wy star cza ją co du żo złe go uspo-
so bie nia i sła bo ści otrzy ma nych dro gą dzie dzi -
cze nia i dzia ła ją cych nie tyl ko po mię dzy ro dzi cem
i dziec kiem, lecz tak że po mię dzy bli ski mi bliź ni -
mi. Mo że my być na praw dę za do wo le ni, że sza-
tań skiej mo cy zwo dze nia nie jest do zwo lo ne wy-
pa cza nie na szych umy słów wbrew na szej wo li
i nie jest do zwo lo ne ła ma nie na szej wo li, chy ba że
sym pa ty zu je my i kon tak tu je my się ze zły mi rze-
cza mi. Mo że my być rów nież za do wo le ni z te go, że
cho ro by i śmierć od dzia łu ją ce na czło wie ka, nie
są zu peł nie pod da ne księ ciu ciem no ści; bo cho-
ciaż Pi smo Świę te oświad cza, że sza tan ma wła dzę
nad śmier cią, ono mó wi tak że, że on nie po sia da
tej wła dzy w spo sób nie ogra ni czo ny, lecz mo że ją
wy ko ny wać tyl ko pod Bo ski mi ogra ni cze nia mi
i re stryk cja mi. Naj bar dziej wy raź nie jest to stwier-
dzo ne w przy pad ku Hio ba i je go ro dzi ny. Pi smo
Świę te uczy ra czej, że moc i wpływ sza ta na jest re-
zul ta tem Ada mo wej śmier ci dzia ła ją cej wśród
ludz ko ści i pod da ją cej wszyst kich jej pod le głych
wy bie gom i oszu stwom sza ta na (Żyd. 2:14).

Na wia sem mó wiąc, przy pa dek Hio ba jest ko-
lej ną ilu stra cją róż ne go ro dza ju cho rób i nie -
szczęść, któ re nie są ka ra mi za grzech, lecz ra czej
pró ba mi wier no ści wo bec Bo ga; bo czy nie ma -
my świa dec twa sa me go Hio ba o je go mi ło ści dla
Bo ga, je go uf no ści w Nim i je go wier nym po le -
ga niu na Bo gu? „Choć by mnie i za bił, i tak bę dę
Je mu ufał” (Hio ba 13:15, KJV). Co wię cej, ma my
Bo skie świa dec two o tym sa mym zna cze niu,

na ko rzyść Je go słu gi Hio ba i ja ko na ga na dla je -
go przy ja ciół, któ rzy błęd nie twier dzi li, że je go
cho ro by i nie szczę ścia by ły ka ra mi za grzech.

MOŻLIWE PRZYCZYNY CHORÓB ITD.
Na bi blij nych pod sta wach wnio sku je my, że nie
wszyst kie cho ro by ma ją cha rak ter kar za grzech,
cho ciaż nie któ re z nich są ta ki mi ka ra mi. Za tem
je śli chrze ści ja nin zo sta nie za sko czo ny cho ro bą
lub in ny mi nie szczę ścia mi, po pierw sze, po wi -
nien za py tać sa me go sie bie przed Pa nem czy je -
go trud no ści nie są wy ni kiem: 
(1) bez po śred nie go po gwał ce nia praw na tu ry lub
wła sne go roz sąd ku, na przy kład ob żar stwo czy
brak roz wa gi w je dze niu, za spo ka ja nie ape ty tu
żyw no ścią, o któ rej wie, że nie jest od po wied nia
do je go wa run ków fi zycz nych; lub po gwał ce nia
uzna wa nych za sad do bre go za cho wa nia, jak
na przy kład udzie la nie po rę czeń pie nięż nych,
sprzecz ne z in struk cja mi Bo skie go Sło wa
(Przyp. 6:1,2), któ re spro wa dzi ło nie szczę ście
na wie le osób, lub mał żeń stwa nie „w Pa nu”
(1 Kor. 7:39), któ re za zwy czaj spro wa dza ją po-
waż ne do świad cze nia. Je śli da na oso ba uzna, że
jej pro ble my nie są re zul ta tem oso bi ste go bra ku
roz wa gi, to po win na:

(2) spraw dzić, czy grzech nie le ży u jej drzwi,
czy nie po stę pu je w ży ciu nie roz sąd nie i mo że
słusz nie roz po znać swo ją cho ro bę lub pro blem
ja ko ka rę za grzech, za swój brak roz sąd ku. Je śli
od kry je, że tak jest, oczy wi ście po win na na tych -
miast po ku to wać, na pra wić zło, w mia rę po sia -
da nych moż li wo ści i sta rać się o prze ba cze nie
i mi ło sier dzie ze stro ny Nie biań skie go Oj ca, a na -
stęp nie spo dzie wać się, że po do zna niu pew nych
kar, zo sta nie od nich uwol nio na.

(3) Je śli nie znaj dzie przy czy ny swych trud no -
ści w jed nym z po wy żej wy mie nio nych punk tów,
po win na uwa żać za cał kiem praw do po dob ne, iż jej
trud no ści, nie za leż nie od ich cha rak te ru, by ły jed-
nym ze zwy kłych ży cio wych wy pad ków, któ re Bóg
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do zwa la, by przy cho dzi ły na Je go dzie ci – pra gnąc,
aby one kro czy ły przez wia rę, a nie przez wi dze nie.
Ta kie wy pad ki są nie zbęd ne, aby śmy mo gli być
bar dziej współ czu ją cy wo bec pro ble mów świa ta.

(4) W pew nych przy kła dach, tak jak w przy -
pad ku Hio ba czy czło wie ka śle po na ro dzo ne go,
mo że się osta tecz nie oka zać, że kło po ty zo sta ły
do zwo lo ne przez Bo ga, by sta ły się prze wo da mi
do roz wo ju cha rak te ru, do wzro stu mi ło sier dzia
i bło go sła wieństw, je śli zo sta ną wła ści wie przy-
ję te, jak w po wyż szych przy pad kach. 

(5) We wszyst kich kło po tach, czy to przy cho-
dzą cych ja ko ka ry, czy też ja ko ćwi cze nia w spra -
wie dli wo ści i roz wo ju do bre go cha rak te ru, dziec -
ko Bo że (a obec nie nie za sta na wia my się nad in -
ny mi) po win no nie zwłocz nie za cząć szu kać bło-
go sła wień stwa, któ re Bóg z pew no ścią odło żył
dla nie go, do pusz cza jąc na prze ciw no ści. To nie
po win no po wstrzy my wać go przed uży ciem
wszel kich do stęp nych środ ków w ce lu przy nie -
sie nia ulgi, o któ rą mo że su mien nie pro sić ja ko
o Bo skie bło go sła wień stwo, na tej sa mej za sa -
dzie, jak my sta ra my się i spo ży wa my co dzien ny
chleb, o któ ry się mo dli my i jest to nie mniej niż
Bo skie za opa trze nie dla nas. 

Dzie ło Bo że za ma ni fe sto wa ne w tym nie wi -
do mym czło wie ku by ło nie tyl ko cu dem do ko -
na nym z je go na tu ral nym wzro kiem. Ono się ga -
ło da lej, a dla ob ser wa to rów by ło świa dec twem
mo cy Bo żej, dzia ła ją cej w Me sja szu. W przy pad -
ku uzdro wio ne go czło wie ka, ono roz cią ga ło się
jesz cze da lej, pro wa dząc do otwar cia je go oczu
zro zu mie nia i po wo łu jąc go do ucznio stwa
z Chry stu sem. Gdy by on nie uro dził się nie wi -
do my, nie prze szedł by przez wła śnie ta kie do-
świad cze nia, ja kie prze szedł, to jak mo gli by śmy
są dzić, że on był w lep szym sta nie ser ca, by przy-
jąć Me sja sza niż wy kształ ce ni fa ry ze usze, któ rzy,
po sia da jąc na tu ral ny wzrok, by li zu peł nie za śle -
pie ni od no śnie Me sja sza, Je go na uk i Je go dzie ła,
tak że ukrzy żo wa li Go? 

Dzie je się tak w licz nych przy pad kach z wie -
lo ma z nas, któ rzy sta ją się Pań skim lu dem. Pa-
trząc wstecz, mo że my wy raź nie do strzec, że te
rze czy, któ re w da nym cza sie wy da wa ły się nam
prze ciw no ścia mi, roz cza ro wa nia mi, kło po ta mi,
krzyw da mi, trud no ścia mi, oka za ły się na praw dę
wiel ki mi bło go sła wień stwa mi w tym, że do pro -
wa dzi ły do otwar cia oczu na sze go zro zu mie nia
i że rze czy wi ście by ły Bo ski mi opatrz no ścia mi
i bło go sła wień stwa mi w ukry ciu. Ci, któ rzy
uświa da mia ją so bie Bo ską opie kę, pa trząc
wstecz, mo gą czcić Bo ga za dro gę, któ rą dzień
po dniu ich pro wa dzi. 

BŁĘDNE WIERZENIA
„CHRZEŚCIJAŃSKIEJ WIEDZY” 

Wśród róż nych fał szy wych dok tryn obec ne go cza -
su nic nie wy da je się bar dziej nie spój ne z punk tu
wi dze nia wie dzy i chrze ści jań stwa niż sys tem, któ -
ry bez wstyd nie, aro ganc ko wy pa cza jąc praw dę
i su mie nie, łą czy te dwa sło wa w swej na zwie. Je-
ste śmy pew ni, że by ło by za baw ne, gdy by śmy po-
słu cha li jed ne go ze zwo len ni ków tej teo rii, wy ja -
śnia ją ce go ten wer set Pi sma Świę te go. Po nie waż,
po mi mo fak tu, że ca ły ich sys tem jest w sprzecz -
no ści z Pi smem Świę tym, oni spra wia ją po zo ry
wia ry w Pi smo Świę te i wy ko rzy stu ją go do po pie -
ra nia swych po glą dów – głów nie dla no wi cju szy.
Mo że my być pew ni, że oni usi łu ją prze krę cać
i żon glo wać Bi blią w pe wien spo sób i tak bar dzo
od da la ją je od praw dy na da ny te mat, że przy naj -
mniej są w sta nie wpro wa dzić w za mie sza nie wie -
lu lu dzi ma ją cych bar dzo ma łą wie dzę o Bi blii
i płyt kie zdol no ści ro zu mo wa nia, szcze gól nie tych,
któ rzy nie ma ją „wy ćwi czo nych umy słów do ro -
ze zna nia” te ma tów bi blij nych (Żyd. 5:14). 

W ich po glą dzie nie ma ta kiej kwe stii jak śle-
po ta, jest to po pro stu błęd na myśl, myl ne prze-
ko na nie: po nie waż ro dzi ce nie wi do me go czło-
wie ka nie mo gli mieć myl ne go prze ko na nia, że
ich dziec ko uro dzi się nie wi do me ani też sam ten
czło wiek, za tem przy pusz cza my, iż oni po wie -
dzie li by, że on był pod złym wpły wem przed na -
ro dze niem. A gdy da lej roz wi ja my tę nie spój -
ność, to każ dy in te li gent ny czło wiek wie, że nie-
mow lę w chwi li uro dze nia nie ma żad nych my śli,
wła ści wych czy nie wła ści wych, na ja ki kol wiek
te mat. Błąd te go po glą du moż na po dob nie do-
wieść w przy pad ku tych, któ rzy uro dzi li się głu -
si i nie mi. Lecz ten ar gu ment i roz są dek nie ma
dla wy znaw ców „chrze ści jań skiej wie dzy” więk-
szej si ły niż Pi smo Świę te. Ich za du fa nie ra zem
z ich uro je nia mi jest tak wiel kie, że oni są w peł -
ni przy go to wa ni do prze krę ca nia fak tów, roz sąd -
ku i Pi sma Świę te go – a na stęp nie prze krę ca jąc
wszel ką praw dę i lo gi kę, na zy wa ją to „chrze ści -
jań ską wie dzą”. 

Nie wal czy my z ni mi od no śnie uży wa nia
przez nich sło wa „wie dza”, bo na wet sła biej wy-
kształ ce ni są w sta nie do strzec, że ich teo ria nie
jest na uko wa; lecz sprze ci wia my się im w związ -
ku ze sto so wa niem przez nich sło wa „chrze ści -
jań ski”, po nie waż wie lu z nich nie zda je so bie
spra wy z te go, że nie ma ją żad ne go pra wa do uży -
wa nia te go sło wa. Uwa ża my, że w peł ni roz wi -
nię ty zwo len nik „chrze ści jań skiej wie dzy” nie
mo że być chrze ści ja ni nem w żad nym bi blij nym
zna cze niu te go sło wa.
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„CHRZEŚCIJAŃSKA WIEDZA”
NIE JEST CHRZEŚCIJAŃSKA 

(1) Chrze ści ja ni nem jest ten, kto wie rzy w Bo -
ga Oj ca i na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa, któ re -
go On po słał, aby był prze bła ga niem za na sze
grze chy, na szym Od ku pi cie lem i osta tecz nie
Wy zwo li cie lem wszyst kich, któ rzy w Nie go
uwie rzą. Lecz „chrze ści jań ska wie dza” za prze -
cza sa mej eg zy sten cji Bo ga, utrzy mu jąc, że wie-
rzy je dy nie w za sa dę Do bra. Oni uwa ża ją, że
w ja kim stop niu czło wiek ma do bre za sa dy,
w ta kim stop niu są w nim Bo skie ce chy; i na ile
koń lub pies mo gą mieć do bre za sa dy, na ty le są
bo ga mi i zgod nie z tym na le ży ich mi ło wać itd.
Za prze cza jąc ist nie niu Oj ca, oczy wi ście kwe-
stio nu ją tak że Sy na, któ re go On po słał. A cho -
ciaż uzna ją Je zu sa, nie jest to chrze ści jań skie
uzna nie. Wprost prze ciw nie, oni twier dzą, że
On był je dy nie człon kiem Ada mo wej ro dzi ny
i że Je go pry mat nad in ny mi był przez wzgląd
na sza cu nek dla Je go cha rak te ru i na uk. Oni
twier dzą, że cho ciaż w tych wzglę dach On stał
wy żej niż in ni lu dzie w Je go cza sach, jed nak
sła bo poj mo wał pew ne za sa dy lub praw dy, któ -
re w na szych cza sach są przed sta wia ne świa tu
przez „Ma ry Ba ker Ed dy’ego”, któ ry uda je, że
jest więk szy niż Pan Je zus. 

(2) Chrze ści ja nin to ten, któ ry wie rzy
w Chry stu sa ja ko Zba wi cie la od grze chu, jak
rów nież od je go skut ków – śmier ci i to wa rzy -
szą ce go jej bó lu itd. Lecz zwo len ni cy „chrze-
ści jań skiej wie dzy” za prze cza ją, że ist nie je ja-
ki kol wiek grzech, jak rów nież za prze cza ją, iż
są skut ki grze chu. Lo gicz nie oni za prze cza ją
oku po wi, bo jak mógł by być okup za grzesz ni -
ków, je śli nie ma żad nych grzesz ni ków? Czyż
oni nie kwe stio nu ją i nie igno ru ją sa mej pod-
sta wy chrze ści jań skiej wia ry, bez któ rej – w bi -
blij nym zna cze niu – nikt nie mo że być chrze-
ści ja ni nem? 

JAK PRZYCIĄGA
„CHRZEŚCIJAŃSKA WIEDZA” 

Ab sur dy „chrze ści jań skiej wie dzy” zy sku ją uzna-
nie je dy nie tych, któ rzy al bo są zu peł nie nie świa-
do mi w spra wach bi blij nych, al bo sła bi umy sło -
wo; ich głów ny mi atrak cja mi są za tem: 

(1) Fakt, że oni przy bie ra ją po zę de li kat no ści
i uprzej mo ści w sło wie i ma nie rach, ni czym sza tę
świa tło ści, co w ich przy pad ku jest wi docz ne, że
nie wy pły wa z serc w peł ni na wró co nych do Pa -
na i na peł nio nych Je go du chem mi ło ści; bo cho-
ciaż jest prze ja wia na uprzej mość, cier pli wość i de -
li kat ność, to bra ku je praw dzi wej ich isto ty, mia no-
wi cie mi ło ści. Za miast prze ja wia nia mi ło ści, któ -
ra po win na być głów ną si łą na pę do wą ich ci cho -
ści, cier pli wo ści i de li kat no ści, ja ko in spi ru ją ce
ich mo ty wy, oni prze ja wia ją am bi cję i umi ło wa nie
pie nią dza – na ty le, na ile je ste śmy w sta nie oce-
niać drze wo po je go owo cach. O ile je ste śmy
w sta nie się do wie dzieć, ich wy sił ki pro pa go wa nia
swo ich po glą dów są ogra ni czo ne do tych, któ rzy
mo gą i są chęt ni pła cić za na ucza nie bar dzo wy so-
kie kwo ty. I na ile je ste śmy w sta nie to do strzec, ich
tro ska o cho rych uka zu je mi łość do pie nią dza i za -
mi ło wa nie do sła wy. Bar dzo nie wie lu z ubo gich te -
go świa ta zo sta ło do tknię tych dok try na mi „chrze-
ści jań skiej wie dzy” czy ule czo nych z cho rób przez
ich me to dy.

(2) Le cze nie cho rób bez me dy cy ny, a cza sem
pra wie cu dow nie, jest w isto cie rze czy ob li czo -
ne na przy cią ga nie i za in te re so wa nie „wzdy cha-
ją ce go stwo rze nia” – tak jak czy nią to ko mer -
cjal ni „uzdro wi cie le wia rą”. My sta now czo pod-
trzy mu je my na sze prze ko na nie, że moc ma ni fe -
sto wa na przez zwo len ni ków „chrze ści jań skiej
wie dzy” nie po cho dzi od Bo ga, lecz od prze ciw -
ni ka, po śred nio lub bez po śred nio. On bez wąt-
pie nia kie ru je swych sług do wy ko rzy sty wa nia
prze wo dów i środ ków, któ rych ogół ludz ko ści,
a na wet wie lu wy kształ co nych le ka rzy, jest sto-
sun ko wo nie świa do mych – prze wo dów ludz kiej
na tu ry, któ re praw do po dob nie bę dą uży wa ne
przez Pa na w przy szło ści, w cza sach re sty tu cji
wszyst kich rze czy. Na sze uspra wie dli wie nie
na przy pi sy wa nie ich ule cze niom ra czej złe go
niż do bre go źró dła, le ży w fak cie, że oni zu peł -
nie od rzu ca ją chrze ści jań skie za sa dy i mo że my
być pew ni, że Bóg nie bę dzie współ pra co wał,
wspo ma ga jąc Swą mo cą tych, któ rzy za prze cza -
ją sa mej Je go eg zy sten cji i któ rzy od rzu ca ją
Ewan ge lię od ku pie nia przez krew Chry stu sa.
Wie rzy my, że ich moc czy nie nia cu dów jest ta
sa ma, co moc spi ry ty zmu i orien ta li zmu oraz ta



sa ma, co „za klę cia” in nych okul ty stów – mia no-
wi cie sza tań ska moc. Po dal sze in for ma cje od sy-
ła my do na szych bro szu rek „Spi ry tyzm jest de-
mo ni zmem” i „Chrze ści jań ska wie dza”. 

Ktoś mo że za py tać, jak sza tan mógł by być
za in te re so wa ny czy nie niem do bra? Od po wia -
da my: on czy ni te rze czy głów nie w cy wi li zo wa -
nych kra jach i wszę dzie tam, gdzie jest wpro wa-
dza na Ewan ge lia, a szcze gól nie wśród naj bar -
dziej oświe co nych lu dzi w róż nych de no mi na -
cjach chrze ści jań stwa. On przy wdzie wa sza tę
anio ła świa tło ści i mi ło sier dzia nie po to, by
pro wa dzić do Świa tło ści świa ta – do krzy ża
Chry stu sa – nie po to, by pro wa dzić do Bi blii
– lecz od pro wa dzać od nich do in nej na dziei
zba wie nia oraz do in ne go na uczy cie la: by
zwieść, je śli to moż li we, na wet wy bra nych. Na-
le ży pa mię tać, iż sło wa na sze go Pa na wska zu ją,
że gdy spra wy doj dą do ta kie go sta nu, że sza tan
bę dzie wy pę dzał sza ta na i le czył cho ro by, jest to
wy raź ny do wód, że je go tron chwie je się ku
upad ko wi – ina czej mó wiąc, bę dzie to ostat nia
skraj ność z sza tań skich wy sił ków zwo dze nia
(Mat. 12:26; P 6, s. 641). 

CUD JEZUSA SYMBOLICZNY
Mo że my roz sąd nie przy pusz czać, że me to da
udzie le nia wzro ku nie wi do me mu czło wie ko wi
mia ła cha rak ter sym bo licz ny – to zna czy, że
w tym wy da rze niu za wie ra się sym bo licz na lek -
cja. Po nie waż nasz Pan nie wy ja śnił zna cze nia
Swe go dzia ła nia, wy ko nu jąc gli nia ną maść z py -
łu zmie sza ne go ze Swą śli ną, na kła da jąc ją
na oczy te go czło wie ka i wy sy ła jąc go, by umył
oczy i od zy skał wzrok w sa dzaw ce Sy loe, to mo-
że my ćwi czyć swe umy sło we zdol no ści za sta na -
wia jąc się, co zna czą te róż ne rze czy. Nie mniej
jed nak w na szym ro zu mo wa niu je ste śmy ogra ni-
cze ni. Nie wol no nam ulec fan ta zji, lecz mu si my
po wstrzy mać się do gra nic wy zna czo nych przez
pro ste stwier dze nia Sło wa Bo że go od no szą ce się
do Bo skie go pla nu zba wie nia. 

W har mo nii z ty mi pro sty mi stwier dze nia mi
mo że my in ter pre to wać sym bo licz ny czyn na sze -
go Pa na w ten spo sób: nie wi do my czło wiek traf-
nie przed sta wia ogół świa ta ludz ko ści, któ ry
w obec nym ży ciu jest umy sło wo śle py – któ ry
obec nie nie mo że do strzec do bro ci, mi ło sier dzia
i mi ło ści Bo ga, tak jak roz po zna ją je in ni, któ rzy
obec nie są w sta nie je do strzec. Fakt, że uro dził się
nie wi do my har mo ni zu je z tą my ślą, po nie waż
śle po ta, któ ra cią ży nad świa tem, w du żym stop-
niu jest spra wą dzie dzicz no ści. Je go śle po ta nie
przed sta wia śle po ty tych, któ rzy kie dyś do strze -

gli Bo ską ła skę, przed sta wio ną w Je go Sło wie oraz
pla nie i któ rzy po tem sta li się na nią śle pi,
i przed sta wia ją kla sę wspo mnia ną przez Apo sto -
ła ja ko kie dyś oświe co ną, a na stęp nie tra cą cą to
oświe ce nie (Żyd. 6:4-6). 

Je śli za tem nie wi do my czło wiek re pre zen tu je
za śle pio ny świat (któ ry nie wi dzi w tym zna cze -
niu, w ja kim wi dzi Ko ściół, o któ rym Pan po wie-
dział: „Oczy wa sze bło go sła wio ne, że wi dzą”
– Mat. 13:16), to czas ule cze nia te go za śle pie nia
bę dzie w Wie ku Ty siąc le cia, jak wska zu je Bi blia,
kie dy wszyst kie nie wi do me oczy zo sta ną otwar -
te, a głu che uszy zo sta ną ode tka ne (Izaj. 35:5). To
zga dza się z wa run ka mi cu du na sze go Pa na, po-
nie waż ma my po wie dzia ne, że ten cud miał miej-
sce w Sa bat, czy li siód me go dnia, co od po wia da
i sym bo li zu je Ty siąc let ni Dzień, okres siód me go
ty sią ca lat. 

Nie mniej jed nak sło wa na sze go Pa na wy da ją
się wska zy wać, że pew na część te go sym bo licz -
ne go ob ra zu od no si się do obec ne go Wie ku, po-
nie waż On po wie dział: „Mu szę wy ko nać dzie ło
Te go, któ ry Mnie po słał, do pó ki jest dzień; przy-
cho dzi noc, kie dy ża den czło wiek nie bę dzie
mógł nic czy nić” (Ja na 9:4, KJV). W tym zda niu
sło wo „dzień” wy da je się od no sić do „dnia zba-
wie nia” (2 Kor. 6:2; Izaj. 49:8, 9) i jest zi lu stro -
wa ny w uczy nie niu gli ny ze śli ny na sze go Pa -
na i na masz cze niu nią oczu nie wi do me go czło-
wie ka. Umy cie je go oczu i ule cze nie ich wy da je
się na le żeć do na stęp ne go Wie ku, Wie ku Ty siąc -
le cia. Śli na na sze go Pa na, wy dzie li na z Je go ust,
mo że przed sta wiać Praw dę tak sa mo traf nie jak
sło wa Je go ust – jest to in ny sym bol, lecz oka zu -
je się, że ma ją cy tę sa mą si łę i zna cze nie. On po -
dał Praw dę, do pro wa dził ją do ze tknię cia się
z pro chem zie mi – nie do ze tknię cia się z ca łym
pro chem zie mi, lecz z ogra ni czo ną je go czę ścią,
wy bra ną lub wy se lek cjo no wa ną czę ścią – i z niej
uczy nił gli nę do na masz cze nia. 
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W har mo nii z tym Pi smo Świę te na praw dę in-
for mu je nas, że Sło wo Bo skiej ła ski prze ka za ne
za po śred nic twem i przez na sze go Pa na Je zu sa,
jest w obec nym Wie ku prze zna czo ne, by dzia ła ło
na ma łą część ludz ko ści i po świę ci ło ich oraz uczy-
ni ło ich od po wied ni mi do użyt ku Mi strza w bło -
go sła wie niu świa ta, w na masz cza niu oczu śle pych.
Z te go punk tu wi dze nia uczy nie nie gli ny re pre -
zen tu je two rze nie wy bra ne go Ko ścio ła w ce lu bło-
go sła wie nia bied ne go, śle pe go świa ta. Jest nie tyl -
ko zu peł nie moż li we, że to dzie ło two rze nia gli ny
po stę pu je przez ca ły Wiek Ewan ge lii, lecz że pew -
na część dzie ła na masz cza nia jest do ko na na, co
jest wy ra żo ne w Pi śmie Świę tym, któ re oświad cza,
że Ewan ge lia mia ła naj pierw być gło szo -
na na świa dec two ca łe mu świa tu, przed koń cem
te go Wie ku (Mat. 24:14). Du żo Praw dy by ło rów-
nież świad czo nej świa tu pod czas Pa ru zji i Epi fa nii,
a od 1954 ro ku szcze gól nie w ce lu bu do wa nia
Obo zu Epi fa nicz ne go. Świat mu si otrzy my wać to
świa dec two w obec nym Wie ku, lecz on nie ma
oczu zro zu mie nia otwar tych w tym Wie ku. Świat
mu si cze kać na wiel ki czas omy wa nia Wie ku Ty-
siąc le cia, o któ rym Pi smo Świę te oświad cza:
„W ten dzień bę dzie otwar ta stud nia do mo wi Da-
wi do we mu... na omy cie grze chu i nie czy sto ści”
(Zach. 13:1). Zna cze nie sło wa Sy loe po zo sta je
w peł nej zgod no ści z tym. Ono ozna cza „wy sła -
nie” lub „fon tan nę”. 

Fa ry ze usze sprze ci wia li się do bro ci Pa na, po-
nie waż ona na ru sza ła ich zbyt kry tycz ne do gma -
ty i tra dy cje. In te re su ją ce jest wy ka za nie, do ja kie -
go stop nia re li gij ne for my i ce re mo nie mo gą wią-
zać i za śle piać in te li gent nych i po boż nych lu dzi.
To po win no być lek cją dla wszyst kich in te li gent -
nych i po boż nych, pro wa dząc ich do więk szej
dba ło ści w wy da wa niu spra wie dli we go są du,
zgod nie ze stan dar dem Bo skie go Sło wa, a nie we-
dług ich uprze dze nia i czczo nych wy znań wia ry
oraz tra dy cji oj ców. 

Jesz cze in ną lek cję moż na od na leźć w fak cie,
że czło wiek, któ ry wy znał na sze go Pa na Je zu sa
i któ ry sta nął w śmia łej obro nie spra wie dli wo ści,
był bar dzo bło go sła wio ny w tym, że po tym, gdy
oka zał lo jal ność wo bec za sad i w wy ni ku te go
do świad czył eks ko mu ni ki z sy na go gi – zna lazł
go nasz Pan (Ja na 9:35). Je go wier ność w pró -
bach i trud no ściach oraz je go go to wość do zna nia
stra ty ziem skiej spo łecz no ści i sza cun ku wśród
lu dzi, bez po śred nio do pro wa dzi ła do jesz cze
więk sze go bło go sła wień stwa, a na wet bez po -
śred niej spo łecz no ści i ob co wa nia z Pa nem. 

Jak wie lu jest tych, któ rych umy sło we oczy
zo sta ły otwar te na Praw dę, któ rzy sta li się tak

lo jal ni wo bec Pa na i tak oce nia ją cy Je go do-
broć, że są wier ni w ogła sza niu tych fak tów?
Jak wie lu z nich stwier dzi ło, że ta ka wier ność
ozna cza odłą cze nie ich od sy na go gi, od no mi -
nal ne go ko ścio ła? Jak wie lu z nich oba wia się
utra ty pre sti żu i wpły wu przez wy zna nie świa-
tła te raź niej szej Praw dy? Lecz wszy scy, któ rzy
po dą ża ją tą szla chet ną dro gą wdzięcz no ści, lo-
jal no ści i po słu szeń stwa Bo gu, prze ko nu ją się,
że ta kie po słu szeń stwo, choć do pro wa dzi ło
do utra ty spo łecz no ści w ko ście le no mi nal nym,
do pro wa dzi ło tak że do więk szej spo łecz no ści
i łącz no ści oraz bar dziej za ży łej zna jo mo ści
z Sa mym Pa nem. 
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OD ŚLEPOTY
DO WIDZENIA 

Kie dyś by łem śle py, lecz te raz wi dzę

Mój mrok prze mi nął; 

Mój Zbaw ca do ser ca me go wszedł

I noc mą ob ró cił w dzień.

Nie bę dę się już lę kać me go Bo ga

Bo wiem, że On jest mi ło ścią; 

Przez Je zu sa On dał mi

Mą drość, co z gó ry po cho dzi.

Je go Sło wo ob ja wia Je go ce le, 

Je go mi łość i Bo ską moc; 

W niej od kry wa ją się Je go ta jem ni ce

I ca ła Je go chwa ła lśni.

Tak, by łem śle py, lecz te raz wi dzę

Wię cej, niż wi dzieć pra gną łem; 

I te raz mi łość ma do Bo ga się wzno si

O wie le bar dziej, niż mo gę oka zać.
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Cla ra H. Scott, au tor i kom po zy tor tej pie śni,
by ła na uczy cie lem mu zy ki w Se mi na rium Żeń-
skim w Lyons, Io wa. Sło wa tej pie śni po ma ga ły
wie rzą cym w więk szym uświa do mie niu so bie Bo-
skiej wo li w ich ży ciu oraz go to wo ści do po słu -
szeń stwa (Jak. 1:22). 

Otwórz me oczy, abym mógł wi dzieć
Sło wa i mu zy ka: Cla ra H. Scott, 1841-1897

1. Otwórz me oczy, abym mógł wi dzieć
Pro mie nie Twej Praw dy, któ re dla mnie masz; 

Włóż w me rę ce cu dow ny klucz
Któ ry roz wią że i uwol ni mnie.

Te raz w mil cze niu cze kam na Cie bie, 
Go to wy, mój Bo że, by do strzec Twą wo lę,

Otwórz me oczy, oświeć mnie Bo ski du chu!

2. Otwórz me uszy, abym mógł sły szeć
Gło sy Praw dy, któ re zsy łasz czy ste; 

I choć od gło sy fal ude rza ją w me ucho, 
Wszyst ko, co fał szy we znik nie.

Te raz w mil cze niu cze kam na Cie bie, 
Go to wy, mój Bo że, by do strzec Twą wo lę, 
Otwórz me uszy, oświeć mnie Bo ski du chu!

3. Otwórz me usta i po zwól mi nieść z ocho tą
Od żyw czą Praw dę wszę dzie; 

Otwórz me ser ce i po zwól je przy go to wać,
Abym mi łość z Twy mi dzieć mi mógł dzie lić.

Te raz w mil cze niu cze kam na Cie bie,
Go to wy, mój Bo że, by do strzec Twą wo lę, 

Otwórz me ser ce, oświeć mnie Bo ski du chu!

Wzrok:Wzrok: Iza ja sza 45:22 – „Po pa trz cie na Mnie, aby-
ście zba wio ne by ły wszyst kie krań ce zie mi! Bo Ja je-
stem Bo giem i nie ma żad ne go in ne go”.

Słuch:Słuch: Iza ja sza 55:3 – „Na kłoń cie ucha swe go
i przyjdź cie do Mnie. Słu chaj cie, a bę dzie ży ła
du  sza wa sza; a po sta no wię z wa mi przy mie rze
wiecz ne – mi ło sier dzia Da wi do we pew ne”.

Za pach:Za pach: Pie śni Sa lo mo na 1:3 – „Z po wo du
won no ści two ich wy bor nych ma ści, two je imię
jest ni czym ole jek roz la ny; dla te go pan ny mi łu -
ją cię”.

Do tyk:Do tyk: Ma te usza 9:21 – „Po nie waż rze kła do sie -
bie: Je śli tyl ko bę dę mo gła do tknąć się Je go szat,
bę dę uzdro wio na”.

Smak:Smak: Psalm 34:9 – „Spró buj cie i zo bacz cie, ja -
ki do bry jest PAN; Bło go sła wio ny czło wiek, któ -
ry w Nim ufa!”. 

BS ’13, 94
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Za uwa ży li śmy już, że upa dli anio ło wie w cza -
sie po to pu zo sta li po zba wie ni moż li wo ści ma-

te ria li zo wa nia się. Od tam te go cza su oni sta ra li się
w in ny spo sób wpły wać na ludz kość. Tyl ko nie-
licz ni ko mu ni ko wa li by się z ni mi, gdy by zna li
ich praw dzi wy cha rak ter; za tem oni przed sta wia -
ją się ja ko na si zmar li przy ja cie le i krew ni. Ja ko ta -
cy pró bu ją po ro zu mie wać się z ży ją cy mi przez
„me dia” – lu dzi, któ rzy są zwie dze ni, ina czej bo-
wiem nie słu ży li by ja ko „me dia” de mo nów (Izaj.
8:19; 5 Moj. 18:9-12).

W daw nych cza sach te me dia na zy wa no cza-
row ni ca mi, cza ro dzie ja mi, czar no księż ni ka mi.
Mie li oni „czar no księ skie go du cha”, czy li po zo -
sta wa li w bli skich kon tak tach z du cha mi, któ re
by ły nie po słusz ne w cza sach No ego.

Bóg ostrzegł Izra el przed ty mi zły mi du cha mi
i ich me dia mi. On na ka zał, aby żad ne ta kie me dia
nie miesz ka ły w zie mi izra el skiej. One mo gły dzia-
łać wśród na ro dów nie znaj du ją cych się pod Bo -
skim nad zo rem, lecz przed sta wi ciel Bo ga, Saul,
otrzy mał roz kaz uśmier ce nia ich wszyst kich. 

Kie dy król Saul utra cił spo łecz ność z Bo giem,
któ ry od mó wił dal sze go kon tak to wa nia się z nim,
zwró cił się o po ra dę do cza row ni cy z En dor i po -
pro sił, aby obu dzi ła pro ro ka Sa mu ela, któ ry
w mię dzy cza sie zmarł. Złe du chy bez tru du zma-
te ria li zo wa ły się pod po sta cią pro ro ka Sa mu ela,
a cza row ni ca prze ka za ła kró lo wi wia do mość w je -
go imie niu, po nie waż Sa mu el był mar twy i nie
mógł po da wać ani otrzy my wać wia do mo ści. Król
Saul ni cze go nie wi dział; otrzy mał je dy nie od po -
wiedź od cza row ni cy, któ ra twier dzi ła, że wi dzia -
ła i sły sza ła Sa mu ela. 

Złe du chy do pew ne go stop nia mo gą po znać
przy szłość. Jed nak w tam tych oko licz no ściach każ -
dy mógł prze wi dzieć, ja ki los spo tka Sau la i je go ar -
mię. Król Saul wie dział, cze go ma się spo dzie wać.
Mar twi ło go to i skło ni ło do szu ka nia ra dy u cza -
row ni cy wbrew Bo skie mu na ka zo wi. Jest nie do po -
my śle nia, że by Bóg i Sa mu el, od mó wiw szy po ro -
zu mie wa nia się z kró lem, zmie ni li zda nie i po zwo -
li li cza row ni cy, po tę pio nej przez Bo skie pra wo,
wpły wać na bieg wy da rzeń – 1 Kro nik 10:13, 14.

Pytania do Lekcji 42
1. Kie dy anio łom do zwo lo no ma te ria li zo wać się?
2.*Kie dy po wstrzy ma no ich przed czy nie niem

te go?
3. Co usi ło wa li czy nić upa dli anio ło wie od te -

go cza su? 
4. Za ko go oni przed sta wia ją się? Aka pit 1
5. Jak na zy wa się lu dzi, któ rzy po zwa la ją wy ko-

rzy sty wać się przez te du chy w ce lu ko mu ni -
ko wa nia się z in ny mi?

6. Czy lu dzie ko mu ni ko wa li by się z ni mi, gdy -
by zna li praw dzi wy cha rak ter tych de mo -
nów?

7. Czy jest moż li we kon tak to wa nie się z umar -
ły mi?

8. Gdzie we dług Bi blii jest wła ści we miej sce
do szu ka nia in for ma cji na te mat przy szło ści
lub sta nu umar łych? Izaj. 8:19,20.

9. Przed czy nie niem cze go zo stał ostrze żo ny
Izra el? 5 Moj. 18:9-12. Aka pit 3

10. Jak na zy wa no te me dia w daw nych cza sach?
Aka pit 2

11. Gdzie do zwo lo no miesz kać tym me diom?
Aka pit 3

12. Od ko go Saul usi ło wał uzy skać ra dę po utra -
cie Bo skiej ła ski?

13. Z kim Saul sta rał się skon tak to wać? 
14. Czy cza row ni ca by ła w sta nie stwo rzyć Sa mu -

ela, aby Saul mógł z nim po roz ma wiać?
15. Co uczy nio no w rze czy wi sto ści? Aka pit 4
16. Czy złe du chy mo gą prze po wia dać przy szłość?
17. Je śli wcze śniej Bóg i Sa mu el od mó wi li roz-

mo wy z Sau lem, to czy moż na przy pusz czać,
że cza row ni ca by ła by w sta nie spra wić, by
Sa mu el roz ma wiał z Sau lem? 1 Kron. 10:13,
14. Aka pit 5s

18. Co jest je dy ną wła ści wą i bez piecz ną rze czą
w od nie sie niu do tych me diów?

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