
„Podnieście  Sztandar do Narodów“

— Izajasza 62:10 —

We wnątrz nu me ru .  .  .

Nadchodzi nowa dyspensacja  . . . 34

Przychodzi poranek, a także noc  . 38

Czekanie na Pana  . . . . . . . . . . . . . 42

Dlaczego służba w internecie?  . . . 46

Przypowieść o zaginionej owcy  . . 47

Świątynia Pana  . . . . . . . . . . . . . . . 48

MAJ – CZERWIEC 2014N r  2 5 9N r  2 5 9



Powszechna skło  n -
ność ludz kie go

umy słu jest wy  ra -
żo na przez Świę te -
go Pio tra, któ ry
prze po wia da, że
w obec nym cza sie
lu dzie w świe cie bę -

dą mó wić: „Gdzie
jest obie t ni ca Je go

obec no ści?... Wszyst ko tak
trwa jak by ło od za ło że nia świa ta”. Nie wie dza
świa ta na te mat Bo skie go Pla nu jest spo dzie wa na,
lecz praw dzi wy lud Bo ży ma obiet ni cę Je go szcze-
gól nych in struk cji, aby nie mu siał być w ciem no -
ści od no śnie Bo skie go Pro gra mu. Nasz świat
od sze ściu ty się cy lat jest po lem wal ki po mię dzy si-
ła mi świa tła i ciem no ści, po mię dzy praw dą i błę -
dem, spra wie dli wo ścią i grze chem. Ksią żę ciem no-
ści, ina czej okre śla ny „księ ciem te go świa ta”, pro-
wa dził swo je si ły przez kon kret ne oso by, pa no wał
nad ma sa mi i wciąż ma wła dzę nad ni mi. Ksią żę
Świa tło ści jest w pew nym za kre sie re pre zen to wa -
ny przez am ba sa do rów, któ rzy są przez Nie go
szcze gól nie ostrze ga ni przed uży wa niem bro ni lub
me tod wo jen nych, lecz po win ni w ci cho ści na pra-
wiać tych, któ rzy się sprze ci wia ją. Oni po win ni
być pod da ni „wła dzom, któ re są”, o ty le, o ile po-
zwo li im na to su mie nie oraz o ile jest to moż li we,
po win ni żyć w po ko ju ze wszyst ki mi ludź mi. To
do świad cze nie pod da nia złym wła dzom jest cięż -
ką lek cją, trud ną do na ucze nia; jest to pró ba wia -
ry, jak rów nież wy trwa ło ści, któ rej war tość jest
cza sem trud na do zro zu mie nia. Lecz oni mu szą
po stę po wać we dług wia ry, a nie we dług wi dze nia,
je śli chcą się po do bać Wo dzo wi swe go zba wie nia.
Od wie ków ze swych serc wzno szą do Bo ga mo dli-
twę: „Jak dłu go, o PANIE!”. Roz są dek za pew nia
ich, że nie jest Bo skim ce lem, by na wie ki do zwa -
lać na zwy cię stwo grze chu i śmier ci. 

Bóg przed sta wia Sie bie Sa me go ja ko wiel kie -
go Go spo da rza. Każ dy Wiek jest pew nym „okre-
sem” i wy da je swój wła sny plon. Każ dy Wiek ma
swój czas na za ora nie po la, za sia nie do bre go na-
sie nia i pra cę żę cia. Ja ko ba da cze Bi blii do strze -
gli śmy już dzie ło do ko na ne w Wie ku, któ ry za-
koń czył się po to pem, in ne dzie ło wy peł nio ne
pod czas Wie ku Pa triar chów, a jesz cze in ne do ko-
na ne w Wie ku Ży dow skim, któ ry trwał od śmier -
ci Ja ku ba (1813 przed Chr.), a szcze gól nie od po -
da nia Pra wa Za ko nu (1615 przed Chr.), do śmier -
ci Je zu sa (33 ro ku Pań skie go). Trzy ipół let nia służ -
ba na sze go Pa na by ła cza sem żni wa dla na ro du
ży dow skie go, u schył ku ich Wie ku ła ski lub „dnia
na wie dze nia”. Pan po wie dział do Swych uczniów:
„Po sła łem was, aby żąć to, przy czym nie pra co -
wa li ście; in ni pra co wa li, a wy we szli ście w pra cę
ich” (Ja na 4:38, KJV). Ora nie i siew zwią za ny
z Ży dow ską Dys pen sa cją na le ży do od le głej prze-
szło ści. Nie wo la egip ska słu ży ła dzie łu ora nia,
któ re do ko na ło się przez wyj ście Izra ela z tej nie-
wo li oraz czter dzie ści lat ich wę dro wa nia po pu -
sty ni, za nim do tar li do Ka na anu. Udzie le nie Pra -
wa Za ko nu oraz usta no wie nie Izra ela ja ko na ro -
du, lek cje zwią za ne z ich ofia ra mi i na po mnie nia
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udzie la ne przez Pro ro ków – wszyst ko to sta no -
wi ło sia nie ziar na, bro nu ją ce oraz roz wi ja ją ce do-
świad cze nia. Przy koń cu ich Wie ku Je zus ze brał
doj rza łe ziar na z te go do świad cza nia – tych uświę-
co nych przez do świad cze nie oraz roz wi nię tych
w cha rak te rze i po słu szeń stwie do Bo ga. 

Plon ze bra ny przez na sze go Pa na i Apo sto łów
pod czas Ży dow skie go Żni wa li czył ty sią ce osób.
Oni zo sta li zgro ma dze ni z ju da izmu oraz spod
Przy mie rza Za ko nu do chrze ści jań stwa – zgro-
ma dze ni pod Przy mie rze sto su ją ce się tyl ko do
„Ko ścio ła, któ ry jest Cia łem Chry stu sa”. O tym
Przy mie rzu, pod któ rym oni zo sta li po łą cze ni
z Me sja szem, czy ta my: „Zgro madź cie mi świę-
tych Mo ich”, mó wi Pan, „któ rzy ze Mną uczy ni -
li Przy mie rze przez ofia rę” (Ps. 50:5). Ofia ry
wszyst kich wcho dzą cych w po kre wień stwo z Bo -
giem Je ho wą, ja ko człon ko wie Cia ła Me sja sza,
któ rzy we szli dro gą krzy ża – przez uzna nie swej
wła snej nie do sko na ło ści oraz uzna nie Je zu sa i Je -
go ofia ry ja ko za dość uczy nie nia za ich grze chy
– mo gły być zło żo ne ja ko „świę te i god ne przy ję -
cia przez Bo ga” je dy nie przez przy kry cie ich wad. 

Dzie ło żę cia Wie ku Ży dow skie go prze szło
w dzie ło sie wu Wie ku Ewan ge lii, po nie waż za pro-
sze nie do sta nia się współ o fiar ni ka mi z Je zu sem
zo sta ło roz sze rzo ne na tych z in nych na ro dów,
któ rzy mie li skłon ne do słu cha nia uszy. Przez
osiem na ście stu le ci po stę po wa ła ta pra ca sie wu
wraz z „bro nu ją cy mi” i róż ny mi kształ tu ją cy mi
do świad cze nia mi, a z ko lei w Żni wie te go Wie ku
Ewan ge lii do szli śmy – do cza su żę cia, cza su gro-
ma dze nia do Kró le stwa – po za za sło ną – przez
moc Pierw sze go Zmar twych wsta nia. Bóg oświad-
cza, że „wszy scy nie zboż ni nie zro zu mie ją, ale
mą drzy zro zu mie ją” (Dan. 12:10). Nasz wer set
mó wi, że „wy, bra cia, nie je ste ście w ciem no ści”

w od nie sie niu do te go cza su. Wy ni ka z te go, że ci
bra cia al bo są bar dzo nie licz ni, al bo znacz na ich
licz ba nie zo sta ła jesz cze do sta tecz nie uświa do -
mio na co do roz po zna wa nia cza sów i okre sów,
w któ rych ży je my. Wie lu z bra ci oraz ze świa ta,
a tak że wie lu „nie zboż nych” rze czy wi ście uświa-
da mia so bie, że ży je my w dziw nych cza sach
i w szcze gól nych wa run kach. Jed nak oni usi łu ją
prze ko ny wać sa mych sie bie, że to, co obec nie ob-
ser wu je my, jest je dy nie na wro tem te go, co po-
wta rza ło się od cza su do cza su w prze szłych wie-
kach. Oni ko ły szą sa mych sie bie do snu, mó wiąc:
„Po kój i bez pie czeń stwo!”. Ta po sta wa jest prze-
po wie dzia na w Pi śmie Świę tym w sło wach
– „Kie dy mó wić bę dą, po kój i bez pie czeń stwo,
wte dy na nich na gła za gła da przyj dzie”. To je dy -
nie „wy bra cia” je ste ście uprzy wi le jo wa ni ja śniej-
szym świa tłem w od nie sie niu do obec nych i przy -
szłych wa run ków. Wie my, że ży je my w cza sie Żni -
wa obec ne go Wie ku – w cza sie oce nia nia – cza sie
pró bo wa nia – w cza sie, gdy ca ła „psze ni ca” jest
ze bra na do nie biań skie go „spi chle rza” – cza sie,
gdy po le ma być oczysz czo ne z ca łe go „ką ko lu”
w ogni stym uci sku – w cza sie, kie dy le miesz uci-
sku prze cho dzi przez świat ludz ko ści, aby przy go-
to wać ca ły świat do No wej Dys pen sa cji, któ ra
w nie dłu gim cza sie ma się roz po cząć. 

Ilu stru jąc Bo skie me to dy i szyb kie na stę po -
wa nie wy da rzeń w Bo skim Pro gra mie, PAN przez
Pro ro ka mó wi nam, że „oracz bę dzie po stę po wał
tuż za żeń cą” (Amo sa 9:13, KJV). Każ da ce cha
Bo skie go Pla nu jest do kład nie za pla no wa na, tak
że wszyst kie je go ele men ty pa su ją i współ dzia ła -
ją pre cy zyj nie ze so bą we wza jem nej har mo nii.
Żni wo Wie ku Ewan ge lii by ło ze bra niem plo nów
te go Chrze ści jań skie go Wie ku – „ze bra niem Ko-
ścio ła Pier wo rod nych, któ rych imio na są za pi sa -
ne w nie bie” – tych, któ rzy uczy ni li z Bo giem Je-
ho wą Przy mie rze przez ofia rę. Gło wą świę te go
Me sja sza, roz wi nię tą i uwiel bio ną dzie więt na -

Czu waj my i bądź my sta tecz ni. 1 Tes. 5:5
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ście wie ków te mu, jest Je zus. Człon ko wie Cia ła
te go Me sja sza zo sta li zgro ma dze ni z każ de go na-
ro du, naj pierw spo śród Ży dów, a na stęp nie ze
wszyst kich in nych na ro dów. Po wo łu jąc i wy bie -
ra jąc świę tych ofiar ni ków Wie ku Ewan ge lii, Bóg
zi gno ro wał wszyst kie sek ciar skie, de no mi na cyj -
ne i na ro do we po dzia ły – „Pan zna tych, któ rzy
są Je go”. Wi chry prze mo cy, „mo ce, któ re są w po -
wie trzu”, któ re zo sta ły roz wią za ne i wy wo ła ły
po tęż ną „na wał ni cę” świa to wych wo jen, by ły
po wstrzy my wa ne aż pie czę to wa nie Bo skich sług
do bie gnie koń ca. 

To pie czę to wa nie na czo łach ozna cza in te lek -
tu al ne zro zu mie nie nie biań skich rze czy i by ło ści-
śle zwią za ne z pra cą żę cia – po pie czę to wa ne jed-
nost ki, ja ko doj rza ła psze ni ca, zo sta ły ze bra ne
do nie biań skie go spi chle rza. Gdy tyl ko dzie ło pie-
czę to wa nia zo sta ło za koń czo ne, wi chry spo rów
i uci sku zo sta ły wy pusz czo ne w po sta ci woj ny
świa to wej, zgod nie z oświad cze niem Mi strza, a re -
zul ta tem te go jest „czas uci sku, ja kie go nie by ło,
od kąd ist nie ją na ro dy” – i ni gdy nie bę dzie po dob-
ne go do nie go – roz po czy na jąc się od wo jen świa-
to wych, po stę pu jąc przez fa zę świa to wej re wo lu -
cji – Ar ma ge do nu – a koń cząc na świa to wej anar-
chii i uci sku Ja ku ba w Pa le sty nie. Bo le sne lek cje,
któ rych ludz kość na uczy się w wy ni ku tych utra-
pień, wy star czą na za wsze. Kon flik ty, nie na wiść,
wro gość oraz anar chia te go dnia uci sku są opi sa -
ne w róż nych miej scach Bo skie go Sło wa (Dan.
12:1; Izaj. 63:1-7; Jer. 25:15-38; Ezech. 7:1-27; 38,
39; Jo ela 2:1-11; 3:2-16; Abak. 3:2-16; Zach. 12:2-
9; Mat. 24:20-22; 1 Tes. 5:1-5; Jak. 5:1-8). Czas
uci sku jest rze czy wi ście okre śla ny ja ko czas Bo s -
kie go gnie wu i nie mo że my tra cić z oczu tej je go
ce chy (Łuk. 21:25-27; Obj. 6:13-17; 14:17-20;
16:18-20; 18:4-24; 19:1-3, 11-21). Bo ska Spra wie-
dli wość jest obu rzo na na wszel ką nie spra wie dli -
wość i sa mo lub stwo, gdyż sa mo lub stwo w ogól no -
ści jest tyl ko in nym okre śle niem dla grze chu. Każ -
dy grzech jest sa mo lub ny, a więk szość sa mo lub -

stwa jest grze chem. Oso by zaj mu ją ce wy so kie sta-
no wi ska w świe cie prze my słu, na uki i biz ne su,
ma ją obec nie więk sze spo sob no ści i dla te go po no-
szą więk szą od po wie dzial ność za swe dzia ła nia
niż ziem scy kró lo wie. 

Ktoś mo że za py tać: Czy ele ment grzesz ne go
sa mo lub stwa nie bę dzie za wsze trwać w ludz kim
ser cu i czy nie bę dzie to ozna czać, że przez ca łą
wiecz ność bę dzie ist niał kon flikt grzesz nie sa mo -
lub nych in te re sów? Od po wia da my: Nie. Bo ski
Plan do sko na le roz wią zu je ten pro blem. Pan Je zus
oka zał Swą bez in te re sow ność w od nie sie niu
do ziem skich rze czy. Zło że nie przez Nie go Swe go
ży cia, nie tyl ko do wio dło Je go wier no ści dla spra-
wie dli wo ści oraz wo bec Oj cow skiej wo li, lecz by -
ło też do wo dem Je go bez in te re sow no ści – Je go
mi ło ści – „nikt nie ma więk szej mi ło ści od tej, gdy
ktoś ży cie swo je od da je za przy ja ciół swo ich”
(Jana 15:13, BT). Ten Przy ja ciel ludz ko ści ma być
wiel kim Kró lem świa ta w No wej Dys pen sa cji,
wraz ze Swy mi to wa rzy sza mi w Kró le stwie; kla -
są Ob lu bie ni cy by li tyl ko ci, któ rzy po sia da li Je -
go du cha i uspo so bie nie po słu szeń stwa Oj cow -
skiej wo li – sa mo ofia rę i mi łość wo bec swo ich
bliź nich – nie sa mo lub ną lub bez in te re sow ną mi-
łość. Pod czas Wie ku Ewan ge lii oni nie za wsze by -
li zna ni ani też ich praw dzi wy cha rak ter i bez in -
te re sow ność nie zo sta ła roz po zna na, po nie waż
oni mie li ten skarb w „ziem skich na czy niach”,
któ re nie za wsze w peł ni od zwier cie dla ły praw dzi -
wą do broć ich ser ca. Bo skim po sta no wie niem
jest, że tym, któ rzy oka za li ta ką bez in te re sow -
ność ser ca i lo jal ność wo bec PANA, zo sta ną udzie-
lo ne no we cia ła w zmar twych wsta niu – „wsia ne
w sła bo ści, wzbu dzo ne w mo cy; wsia ne w nie sła -
wie, wzbu dzo ne w chwa le; wsia ne ziem skie cia ło
[z Ada mo wy mi sła bo ścia mi i cie le sny mi nie do -
sko na ło ścia mi], wzbu dzo ne cia ła du cho we”, do-
sko na łe, zu peł ne, któ rym ni cze go nie bra ku je
(1 Kor. 15:42-44). Oni, w po łą cze niu ze swym
Od ku pi cie lem, sta no wi li kla sę nie biań skie go Kró-
le stwa, któ ra ma rzą dzić świa tem przez ty siąc lat.
Ta kim oso bom z pew no ścią mo że my ufać, mo że -
my mieć do nich za ufa nie. Fakt, że Bóg ich wy brał
i że Je mu upodo ba ło się, by udzie lić im wła dzy
nad świa tem przez ty siąc lat, do wo dzi ich god no-
ści i zdol no ści. 

Ten rząd nie bę dzie re pu bli ką, lecz mo nar -
chią, teo kra cją, Bo skim Kró le stwem. Chry stus
i Je go Ob lu bie ni ca bę dą Kró lem i Kró lo wą No wej
Dys pen sa cji, zaj mu jąc miej sce sza ta na i upa dłych
anio łów, któ rzy od wie ków spra wu ją wła dzę.
Kró le stwo Bo że bę dzie tak sa mo nie wi dzial ne,
jak nie wi dzial ne jest im pe rium ciem no ści. Ono

36 —  SZTANDAR BIBLIJNY

Nikt nie ma więk szej mi ło ści od tej, gdy ktoś
ży cie swo je od da je za przy ja ciół swo ich

– Ja na 15:13.



bę dzie dzia łać przez ludz kich przed sta wi cie li, po-
dob nie jak im pe rium ciem no ści. Lecz na wet je go
ludz cy przed sta wi cie le zo sta ną po sta no wie ni. Pi -
smo Świę te in for mu je nas, że god ni z cza sów Sta-
re go Te sta men tu, Sta ro żyt ni God ni, oraz god -
na kla sa po świę co nych, cho ciaż nie spło dzo nych
z du cha, Mło do cia ni God ni, bę dą Ksią żę ta mi
na ca łej zie mi, któ rzy bę dą re pre zen to wać Kró le -
stwo Me sja sza wśród lu dzi. Nie tyl ko to, lecz oni
bę dą do sko na ły mi ludź mi, bę dą uczy nie ni do-
sko na ły mi przez uczest nic two w „zmar twych -
wsta niu do ży cia”. Cóż za wspa nia ła per spek ty -
wa! Czas uci sku, któ ry z Bo skie go roz po rzą dze nia
po prze dza usta no wie nie nie biań skiej wła dzy
nad zie mią, choć okrop ny, bę dzie sto sun ko wo
krót ki. Wśród in nych rze czy, on był przed sta wio -
ny w strasz nym uci sku, ja ki przy szedł na na ród
ży dow ski, koń cząc żni wo ich Wie ku. Po tem na-
stą pi pro ces wy rów ny wa nia, któ ry osta tecz nie
oka że się bło go sła wień stwem dla wszyst kich.

Lud Bo ży jest wy raź nie ostrze ga ny, że po wi -
nien trzy mać się z da le ka, nie po wi nien brać
udzia łu w ist nie ją cych wła dzach – on mu si po le -
gać na PANU, a nie na cie le snej bro ni. Świę ty Ja -
kub, pi sząc na ten te mat, mó wi, że nad cho dzą cy
ucisk bę dzie szcze gól nie sro gi dla bo ga tych: „A te -
raz bo ga cze, płacz cie i na rze kaj cie nad nie szczę -

ścia mi, któ re na was przyj dą” (Jak. 5:1, NP). Bez
wąt pie nia kło po ty przyj dą tak że na ubo gich; lecz
dla nich one bę dą mniej sro gie i bę dą się im wy-
da wać mniej su ro we, po nie waż oni by li przy zwy-
cza je ni do mniej szej wy go dy i kom for tu. Do lu -
du Bo że go skie ro wa ne jest po słan nic two: „Bądź-
cie cier pli wi, bra cia, obec ność PANA przy bli ża
się” (Jak. 5:7, KJV); „Ocze kuj cie na Mnie, mó wi
PAN” (Sof. 3:8). „Szu kaj cie ci cho ści, szu kaj cie
spra wie dli wo ści, aby ście mo gli ukryć się w dzień
gnie wu PAŃSKIEGO” (Sof. 2:3, KJV). Zgod nie
z Bi blią, ten ucisk ma trzy ogól ne fa zy – woj nę
świa to wą, re wo lu cję i anar chię – któ re obej mą ca -
ły świat, a osta tecz nie na stą pi szcze gól na fa -
za obej mu ją ca Izra el oraz splą dro wa nie Pa le sty ny
(Jer. 30:5-9; Ezech. 38:8–39:22). Fa za woj ny na-
le ży już do prze szło ści, a fa za re wo lu cji – Ar ma -
ge don – trwa obec nie nad na mi na Bli skim
Wscho dzie i osta tecz nie obej mie ca ły świat. Lecz
cho ciaż wszyst kie te nie do le bę dą wy ra zem Bo-
skie go gnie wu pło ną ce go prze ciw ko grze cho wi,
są one za mie rzo ne dla do bre go ce lu, po nie waż
przez utra pie nia te go cza su świat w znacz nej mie-
rze prze ko na się o okrop nej na tu rze i fa tal nych
skut kach grze chu, wiel kie go ty ra na. Świat na uczy
się nie na wi dzić go i za pra gnie wy zwo le nia od je -
go prze ra ża ją cych skut ków. Ja ko za mie rzo ny
od Bo ga, ucisk uspo so bi ich do przy ję cia i pod da -
nia się za rzą dze niom Ty siąc let nie go Kró le stwa,
przez któ re wszyst kie ro dzi ny, na ro dy i po ko le nia
zie mi bę dą bło go sła wio ne (1 Moj. 12:3; 22:18;
Dz.Ap. 3:25; Gal. 3:8, 9, 16). Bóg spra wi, że
gniew czło wie ka – grzech – bę dzie Go chwa lić
(Ps. 76:11). Za tem w wie rze w ten re zul tat wiel-
kie go uci sku, w któ rym je ste śmy i jesz cze przez
pe wien czas bę dzie my się znaj do wać, mo że my
spo koj nie, w na dziei ocze ki wać na wspa nia ły re-
zul tat, któ ry zo sta nie osią gnię ty pod Bo skim kie-
row nic twem. Chwa ła niech bę dzie Bo gu za tak
wspa nia ły re zul tat oraz po kój za gwa ran to wa ny
Je go Wier nym wśród tych utra pień!

BS’ 14, 34-37

WIARA
W BOGA

OBEJMUJE

WIARĘ
W JEGO

PLANOWANIE
ABAKUKA 2:3
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LITERATURA świa ta wy ka zu je, że roz sąd ni lu-
dzie nie wie rzą, iż Bo ski cel stwo rze nia na szej

zie mi zo stał już osią gnię ty. Nie ustan nie znaj du je -
my w niej od nie sie nia do „Po ran ku No we go
Dnia”, do „Zło te go Wie ku” itp., itd. Jed nak że nie
z po wo du pra gnień czy ma rzeń ludz kich serc, lecz
z po wo du obiet nic na sze go Bo ga, po szu ku je my
praw dzi wych in struk cji na ten te mat. Bi blia naj bar-
dziej zde cy do wa nie oświad cza, że aż do obec nej
chwi li ca ły okres lu dz kiej
hi sto rii jest cza sem no cy.
Pro rok Da wid oś wiad cza:
„Z wie czo ra by wa płacz,
ale z po ran ku we se le”
(Ps. 30:6). Pro ro czo je ste -
śmy za pew nie ni, że na sta-
nie Po ra nek, któ re go
chwa ła, ja sność i bło go -
sła wień stwo w pe ł ni wy-
na gro dzi wszyst kie mro -
cz ne chwi le mi nio ne go
cza su no cy. Nasz pod sta -
wo wy wer set jest ko lej -
nym pro roc twem mó wią -
cym na ten te mat. Po słan -
nic two Pa na brzmi: „Przy-
cho dzi Po ra nek!”. Świę ty
Pa weł mó wi, że aż do je go
cza sów świat zna j do wał
się pod pa no wa niem grze-
chu i śmier ci, a nie pod pa -
no wa niem Spra wie dli wo -
ści i Ży cia (Rzym. 5:21).
On wska zu je rów nież, że
Dzień Pań ski bę dzie przy-
cho dził stop nio wo i ukra -
d  kiem, za sta jąc świat
w nie  świa do mo ści – „jak zło dziej w no cy” (1 Tes.
5:1-6). Wszy scy Apo sto ło wie za pew nia ją nas, że
nie jest Bo skim ce lem, by pa no wa nie grze chu
i śmier ci trwa ło wiecz nie. Oni mó wią nam, że
zgod nie z Bo skim Pro gra mem Me sjasz, w wy zna -
czo nym przez Oj ca cza sie, obej mie Swą wiel ką
moc i pa no wa nie ja ko Król kró lów i Pan pa nów
– usu wa jąc wszel ki grzech i wszel ką złą rzecz oraz
pod no sząc ludz kość i udzie la jąc Bo skie go bło go -
sła wień stwa tym, któ rzy przez sześć ty się cy lat

znaj do wa li się pod Bo skim prze kleń stwem. Pi sa rze
Bi blii wy ja śnia ją, że to nie ozna cza zmia ny w Bo -
skim Pro gra mie, lecz że Sam Bóg za mie rzył to
przed za ło że niem świa ta i cho ciaż On do zwo lił, by
grzech wszedł na świat oraz by śmierć pa no wa ła
nad dzieć mi Ada ma, to uczy nił tak że naj peł niej sze
po sta no wie nie, aby Od ku pi ciel umarł za na sze
grze chy i osta tecz nie stał się Od no wi cie lem oraz
Ży cio daw cą dla Ada ma i je go ro du – dla ty lu

z nich, ilu przyj mie ży -
cie wiecz ne na Bo skich
wa run kach ob ja wio -
nych w Bi blii.

Apo sto ło wie mó -
wią nam, że w cza sie
no cy, od śmier ci Je zu sa,
Bóg re ali zo wał szcze gól -
ne dzie ło – dzie ło wy bo -
ru spo śród ludz ko ści
szcze gól nej kla sy, nie-
licz nych świę tych, „Ko-
ścio ła pier wo rod nych,
któ rych imio na są za pi -
sa ne w nie bie”. Oni nie
by li ze bra ni z jed ne go
na ro du czy de no mi na -
cji; lecz to „ma lucz kie
stad ko”, co do któ re go
Oj cu upodo ba ło się
udzie lić mu Kró le stwa,
jest zło żo ne ze wszyst-
kich świę tych na śla dow -
ców Je zu sa, któ rzy po-
stę po wa li Je go śla da mi
na „wą skiej dro dze”
pod czas Wie ku Ewan ge -
lii (Łuk. 12:32). Ich do-

świad cze nia mia ły wy kwa li fi ko wać ich do współ -
pra cy z Od ku pi cie lem w Je go Me sjań skim Kró le -
stwie. Ich pró by, ich po słu szeń stwo oraz ich cier-
pie nia dla spra wie dli wo ści, mia ły wy pra co wać
w nich wiel ce prze wyż sza ją cą je oraz wiecz ną ran -
gę chwa ły. Cier piąc z Mi strzem dla spra wy Praw -
dy w tym ży ciu, obec nie oni ma ją udział w Je go
chwa le, czci i nie śmier tel no ści (....) i są współ dzie-
dzi ca mi z Nim w Je go Kró le stwie. Nie licz ni spo śród
PAŃSKIEGO lu du ro zu mie ją, iż Je zus wy raź nie

Z wie czo ra by wa płacz,
ale z po ran ku we se le (Ps. 30:6)

,



uczy, że Słoń cem Spra wie dli wo ści, któ re wzej dzie
i któ re go świa tło bę dzie sta no wić No wy Dzień,
bę dzie On Sam i Ko ściół Chry stu so wy – uwiel bio -
ny – prze mie nio ny z ludz kiej do Bo skiej na tu ry
przez uczest nic two w „pierw szym zmar twych -
wsta niu”. Je zus mó wi nam o tym w przy po wie ści
o psze ni cy i ką ko lu. On oświad cza, że przy koń cu
te go Wie ku Ewan ge lii wszy scy z kla sy psze ni cy zo-
sta ną zgro ma dze ni do Nie biań skie go Spi chle rza
(Kró le stwa); i wte dy „spra wie dli wi lśnić się bę dą
ja ko słoń ce w Kró le stwie Oj ca swe go” (Mat.
13:43). Nie wol no nam my śleć, że to ozna cza Ko-
ściół bez Od ku pi cie la, lecz po win ni śmy pa mię tać,
że Je zus jest Gło wą Ko ścio ła, któ ry jest Je go Cia łem
– (Efez. 1:22, 23). 

Jak wspa nia łe, jak pięk ne i jak ade kwat ne są
słow ne ob ra zy Bi blii! O tak, one są in spi ru ją ce!
Nikt prócz BOGA nie znał wiel kie go Bo skie go Pla -
nu; dla te go nikt prócz Nie go nie mógł udzie lić
roz wi nię cia tych ob ra zów. Bi blia w róż nych okre-
śle niach i po rów na niach pró bu je udzie lić nam
pew ne go wy obra że nia o wspa nia łych wa run kach
te go No we go Dnia. Ten No wy Dzień oraz Kró le -
stwo bę dzie pra gnie niem wszyst kich lu dzi. W tym
dniu spra wie dli wi bę dą kwit nąć, a czy nią cy zło zo-
sta ną uni ce stwie ni. Pod czas te go ty siąc let nie go
Dnia Me sjań skie go Kró le stwa, sza tan zo sta nie
zwią za ny, „aby nie zwo dził wię cej na ro dów”
(Rzym. 20:2, 3). Feu dal ny sys tem wła sno ści zie mi
do bie gnie koń ca, po nie waż: „Nie bę dą bu do wać,
aby tam in ny miesz kał; nie bę dą szcze pić, aby in -
ny jadł – lecz dłu go bę dą się cie szyć z pra cy swych
rąk” (Izaj. 65:22, KJV). Zie mia ma wy dać ob fi te
plo ny. Stru mie nie wy try sną na pu sty niach, od lud -
ne miej sca bę dą się cie szyć. Ca ła zie mia sta nie się
po dob na do Ogro du Eden. Ona bę dzie pod nóż -
kiem Bo ga, a On oświad cza, że uczy ni ją peł ną
chwa ły. Ona nie bę dzie spa lo na li te ral nym
ogniem, jak kie dyś przy pusz cza li śmy. Zie mia ma
„trwać na wie ki” (Kazn. 1:4, KJV). „Nie na próż -
no stwo rzył ją, na miesz ka nie utwo rzył ją”
(Izaj. 45:18). Lecz naj wspa nial szą rze czą, o któ rej

mó wi nam Bi blia w od nie sie niu do te go No we go
Dnia jest to, że on spro wa dzi wiel ką wie dzę
i oświe ce nie na każ dą isto tę. „Świa tło zna jo mo ści
chwa ły Bo żej na peł ni ca łą zie mię ni czym wo dy za-
kry wa ją ce wiel kie głę bi ny” (Izaj. 11:9, KJV). „I nie
bę dzie wię cej uczył ża den bliź nie go swe go i ża den
bra ta swe go, mó wiąc: Po znaj cie Pa na, bo Mnie
oni wszy scy po zna ją, od naj mniej sze go z nich aż
do naj więk sze go z nich, mó wi PAN” (Jer. 31:34).
Osta tecz nie każ de ko la no ugnie się i każ dy ję zyk
wy zna chwa łę Bo ga.

Ja ką wspa nia łą per spek ty wę wy sta wia Bi blia
przed Ko ścio łem, a obec nie przed ty mi ze świa ta,
któ rzy prze ja wia ją od po wied nią mia rę wia ry!
Do pew ne go stop nia świat rze czy wi ście wi dzi, że
nad cho dzą wiel kie bło go sła wień stwa; lecz ludz-
kość nie wie, ja kie bę dą te bło go sła wień stwa i jak
one na dej dą, po nie waż „świat... nie zna Bo ga”.
Mą drzy te go świa ta od rzu ca ją Bi blię i nie po le ga -
ją na niej, ja ko na Bo skim ob ja wie niu. Mą drzy są
chwy ta ni w ich wła snej chy tro ści. Ich cheł pią ca się
mą drość usi dla ich i za śle pia na Bo skie Ob ja wie nie.
Nie mniej jed nak nie któ rzy z na szych wiel kich my-
śli cie li szyb ko za uwa ża ją, że świat znaj du je się

wła śnie na pro gu naj wspa nial szych wy na laz ków
i wie dzy, któ re prze kształ cą ob li cze zie mi i miesz -
ka ją cych na niej lu dzi. Oni nie świa do mie po twier-
dza ją Bi blię, po nie waż nie wie rzą jej ani nie zna ją
jej po słan nic twa. Nie za trzy muj my się te raz
nad roz wa ża niem o ciem no ści no cy i pła czu.
Obudź my się i za uważ my, że świt No we go Wie ku
po stę pu je co raz bar dziej. Znaj du je my się w nim
i od po nad stu lat cie szy my się je go bło go sła wień -
stwa mi. Lecz te bło go sła wień stwa na de szły tak
po ta jem nie jak zło dziej w no cy, że nie wie lu roz po-
zna je ich przyj ście. Nie licz ni zwra ca ją uwa gę
na fakt, że od wie lu lat znaj du je my się w za ra niu
Ty siąc le cia. Chro no lo gia bi blij na cał kiem wy raź -
nie uczy, że skoń czy ło się sześć ty się cy lat od stwo -
rze nia Ada ma – sześć wiel kich Dni o dłu go ści ty-
sią ca lat każ dy, jak wspo mi na Świę ty Piotr – „je den

Adam Uchy bił Je zus Wy peł nił
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40 —  SZTANDAR BIBLIJNY

dzień u Pa na jest ja ko ty siąc lat” (2 Pio tra 3:8).
Obec nie roz po czął się wiel ki Siód my Dzień, tak że
o dłu go ści ty sią ca lat. Cie szy my się je go za ra niem.
To bę dzie do nio sły Dzień! Nic dziw ne go w tym, że
je go za ra nie jest nie zwy kłe! 

Nie któ rzy mo gą być zdzi wie ni, gdy po wie my,
że mi nio nych sto lat w roz wo ju oświa ty, we wzro-
ście za moż no ści, w roz wo ju wszel kie go ro dza ju
wy na laz ków i udo god nień oszczę dza ją cych ludz ką
pra cę oraz wzro ście za bez pie czeń i ochro ny ludz-

kie go ży cia, zna czy dla świa ta wię cej niż ca łe sześć
ty się cy lat, któ re je po prze dza ły – wie lo krot nie
wię cej. W tym cza sie świat wy two rzył praw do po -
dob nie ty siąc ra zy wię cej bo gactw niż pod czas mi-
nio nych sze ściu ty się cy lat. Jed nak te zmia ny nad-
cho dzi ły tak stop nio wo, iż nie wie lu uwa ża je
za szcze gól nie zna czą ce. 

POWSZECHNE
WYPEŁNIANIE SIĘ PROROCTW

Po nad sto lat te mu czło wiek pra co wał od świ tu
do no cy. Obec nie prze cięt ny dzień pra cy wy no si
osiem go dzin, a ty dzień pra cy czter dzie ści go dzin.
Sto lat te mu pra wie ca ła pra ca na świe cie by ła wy-
ko ny wa na w po cie czo ła; obec nie więk szość pra -
cy wy ko nu ją ma szy ny. Po nad sto lat te mu ma szy -
na do szy cia by ła osią gnię ciem bli skim do sko na -
ło ści. Obec nie ma my licz ne ma łe do mo we urzą-
dze nia i me cha ni zmy oszczę dza ją ce ludz ką pra cę.
Dzi siej szy far mer po sia da su per no wo cze sne ma-
szy ny rol ni cze i mo że ko rzy stać z tech no lo gii opar-
tej na Glo bal nej Lo ka li za cji, aby pla no wać swo je
upra wy w ce lu zwięk sze nia wy daj no ści plo nów.

Prze by wa nie du żych od le gło ści mo że od by wać się
w sto sun ko wo nie dłu gim cza sie dro gą po wietrz ną
i lą do wą, dzię ki sa mo lo tom od rzu to wym i su per
szyb kim po cią gom. Wy na laz ki, ja ki mi są: te le wi -
zja, kom pu te ry, te le fo ny ko mór ko we itp. oraz ko-
rzy sta nie z In ter ne tu, szyb ko zmie nia ją na sze spo-
łe czeń stwo. W na szych mia stach ma my wspa nia -
łe no wo cze sne udo god nie nia! Sa lo mon w ca łej
swej chwa le ni gdy nie śnił o rze czach, z któ rych
ko rzy sta ją naj bied niej si lu dzie w Ame ry ce! Pro-
roc twa do ty czą ce stru mie ni na pu sty ni oraz pust-
ko wiu roz kwi ta ją cym ni czym ró ża, znaj du ją swo -
je wy peł nie nie; nie w spo sób cu dow ny, lecz w har -
mo nii z Bo skim po rząd kiem wie dzy wzra sta ją cej
wśród lu dzi. Na wad nia nie jest do ko ny wa ne dzię -
ki stud niom, za po rom oraz zmia nie kie run ku rzek.
Wie le roz wi ja ją cych się kra jów ko rzy sta z wie dzy
bar dziej roz wi nię tych kra jów. Re zul ta ty są wspa-
nia łe. Dzię ki na wad nia niu zie mia, któ ra nie nada-
wa ła się do wy ko rzy sta nia w rol nic twie, sta je się
cen na. Wzrost wie dzy jest uzu peł nia ny przez rzą-
do we roz po rzą dze nia do ty czą ce roz po wszech nia -
nia tej wie dzy wśród lu dzi. Gle ba z róż nych miejsc
jest ba da na na koszt pań stwa, a upra wia ją cy zie-
mię otrzy mu ją in for ma cje o ro dza ju na wo że nia
wy ma ga nym w ce lu osią gnię cia za do wa la ją cych
plo nów. W tych wa run kach nie dzi wi nas, gdy do-
wia du je my się, że z jed ne go akra otrzy mu je się 55
kwin ta li zbo ża i 213 kwin ta li ziem nia ków i wię cej
niż to nie jest nie zwy kłym re kor dem. Czy nie jest
to wy peł nia nie się bi blij nych prze po wied ni? Kto
mo że za kwe stio no wać te fak ty? Co one ozna cza -
ją? Od po wia da my, że one do kład nie po twier dza -
ją Bo skie oświad cze nie opi su ją ce na sze dni: „Bo
wie lu bę dzie po dró żo wać i wzro śnie umie jęt ność;
mą drzy [lud Pań ski] zro zu mie ją” (Dan. 12:4, 10).
„Bę dzie czas uci sku, ja kie go nie by ło, od kąd ist nie -
ją na ro dy” (Dan. 12:1). 

Znaj du je my się w Po ran ku wspo mnia nym
w na szym wer se cie. Ach, cóż za wspa nia ły Po ra -
nek! Jak że zmie ni ły się wa run ki ludz kie go ży cia
od tych z cza sów na szych pra oj ców! Jak że wdzięcz -
ny po wi nien być ca ły świat! Pie śni chwa ły po win -

Umi ło wa ni,
nie bądź my nie świa do mi tej jed nej rze czy, że

je den dzień Pa na ma dłu gość 1000 lat,
a ty siąc lat jest ni czym je den dzień.

2 Pio tra 3:8

Mo je Za ci sze.
„W mil cze niu i w na dziei bę dzie moc wa sza”

Izaj. 30:15



ny pły nąć z ust wszyst kich lu dzi w kra jach uprzy-
wi le jo wa nych cy wi li za cją, a po moc ne rę ce po win -
ny być wy cią gnię te w nie sie niu tych sa mych bło-
go sła wieństw do kra jów po gań skich. 

Lecz czy tak wła śnie jest? Czy lu dzie są szczę-
śli wi, ra du jąc się i do ce nia jąc No wy Dzień – dar
Bo skiej Opatrz no ści? Nie! Pro por cjo nal nie do te -
go, jak nad cho dzą Bo skie bło go sła wień stwa,
wzra sta nie za do wo le nie ludz ko ści oraz nie wia ra,
nie tyl ko w od nie sie niu do Bi blii ja ko Bo skie go
Ob ja wie nia, lecz w wie lu przy pad kach w od nie -
sie niu do sa me go ist nie nia in te li gent ne go Stwór -

cy. Po mi mo wiel kie go wzro stu bo gac twa na świe -
cie i fak tu ist nie nia szla chet nych istot, któ re wy-
ko rzy stu ją swo ją część bo gac twa w god ny po-
chwa ły spo sób, prze wa ża po wszech ne dzia ła nie
pra wa sa mo lub stwa, a ca łe usta wo daw stwo, któ -
re zo sta ło wdro żo ne lub któ re mo że być wdro żo -
ne, nie ogra ni cza roz wo ju wiel kich gi gan tów
i kor po ra cji na szych dni; nie po wstrzy mu je ich
przed wy ko rzy sty wa niem mas ludz ko ści w in te -
re sie sto sun ko wo nie licz nych. Czy Bóg wie dział
o tym wszyst kim? Co On zro bi z ni mi? Czy Bóg
spro wa dzi ty siąc let nie bło go sła wień stwa i bę dzie
ry zy ko wał, by lu dzie uwa ża li, że po sie dli taj ni ki
na tu ry przez swą wła sną mą drość i wy trwa łość
oraz do zwo li, by za po mnie li zu peł nie o Bo gu?
Czy sta ną się bar dziej nie za do wo le ni? Czy Ty-
siąc le cie nie za do wo le nia bę dzie ko rzyst ne? Co
Bóg zro bi w związ ku z tym? 

Zgod nie z Bi blią, Bóg prze wi dział wa run ki pa-
nu ją ce w na szych cza sach, jak obec nie je ana li zu je -
my; a w na szym wer se cie po da je klucz do ich roz-
wią za nia – bar dzo wy raź ny tak że w wie lu in nych
wer se tach Pi sma Świę te go. Przez Pro ro ka Bóg mó -

wi nam o ciem nej no cy nad cho dzą cej po Świ cie
Po ran ka, któ ry roz po czął się od ciem nej bu rzo wej
chmu ry za raz po wscho dzie słoń ca. Ta ciem na noc
jest opi sa na w pro roc twie Da nie la i w pro roc twie Je-
zu sa, ja ko „czas uci sku ja kie go nie by ło, od kąd ist-
nie ją na ro dy”. Ba da cze Bi blii ro zu mie ją, że ten wiel -
ki ucisk roz po czął się od wy pusz cze nia wia trów
kon flik tu w wiel kiej Woj nie w Eu ro pie w 1914 ro -
ku. Pod czas woj ny w świe tle Bi blii oni do strze gli, że
re zul ta tem tej woj ny bę dzie wiel kie osła bie nie na-
ro dów, ziem skich rzą dów oraz wzrost wie dzy i nie -
za do wo le nia wśród lu dzi. We dług Bi blii, na stęp -
nym eta pem uci sku bę dzie wiel kie „trzę sie nie zie mi,
ja kie go nie by ło, od kąd są lu dzie na zie mi” – nie li-
te ral ne, lecz sym bo licz ne trzę sie nie zie mi, re wo lu -
cja. Po tem na stą pi trze cia wiel ka fa za te go nie szczę-
ścia, naj ciem niej sza ze wszyst kich, sym bo licz ny
ogień anar chii, któ ry cał ko wi cie znisz czy na szą
obec ną cy wi li za cję. Wte dy, w trak cie naj okrop niej -
szej czę ści uci sku, Me sjasz, wiel ki Król, obej mie
Swą wiel ką wła dzę i bę dzie ją wy ko ny wał, a jej re-
zul ta tem bę dzie zu peł ne uspo ko je nie sza le ją cych
fal mo rza ludz kich na mięt no ści; wszyst kie pło mie -
nie anar chii zo sta ną stłu mio ne i roz pocz nie się Pa-
no wa nie Spra wie dli wo ści i Po ko ju. 

Czy nie po tra fi my do strzec mą dro ści Pro gra -
mu wiel kie go Stwór cy – że On po zwo li ludz ko ści
prze ko nać się o jej wła snej bez sil no ści; o po trze -
bie Bo ga; że ist nie je Bóg, któ re go chwa leb ne ce -
le wzglę dem ludz ko ści są ob ja wio ne w Je go Sło-
wie? Nic dziw ne go, że Bi blia mó wi o tym ob ja -
wie niu się PANA ja ko o „gło sie ci chym i wol -
nym”, mó wią cym do ludz ko ści za po śred nic -
twem Kró le stwa Me sja sza! Nic dziw ne go, że PAN
oświad cza, iż „na ten czas przy wró cę na ro dom
war gi czy ste, któ ry mi wzy wa li by wszy scy imie nia
PAŃSKIEGO, a słu ży li Mu jed no myśl nie”!
(Sof. 3:9). Ra du je my się, iż nad cho dzą ta kie
wspa nia łe rze czy – na wet, je śli nie zbęd ne jest,
aby one do tar ły do świa ta przez udrę ki cza su
uci sku. Szczę śli wi są ci, któ rych oczy i uszy zro-
zu mie nia są obec nie otwar te i któ rzy są w ta kiej
spo łecz no ści ser ca z PANEM, że On wcze śniej
da je im po znać pew ne bo gac twa Je go ła ski i mi -
łu ją cej życz li wo ści oraz czu łe go mi ło sier dzia
i mo że im wska zać, jak wszyst kie te trud no ści
przy cho dzą ce na ludz ką ro dzi nę są za mie rzo ne
dla spro wa dze nia na nią bło go sła wieństw. Z pew -
no ścią, gdy do cho dzi my do zro zu mie nia Bo skie -
go cha rak te ru i Pla nu, na sza do sko na ła mi łość
do Bo ga usu wa wszel ki strach i je ste śmy w sta nie
ra do wać się ze wszyst kich Je go pro roctw i obiet -
nic, do brze wie dząc, że Je go Plan za pew nia zba-
wie nie nie tyl ko dla Je go Wy bra nych, lecz tak że
bło go sła wie nie nie wy bra nych.

BS’ 14, 37-40

Zdu mie wa ją ce licz by lu dzi prze miesz cza ją cych
się po cią ga mi i me trem są sza co wa ne na

po nad 100 mi liar dów rocz nie.

Sa ma sieć ko lei pod ziem-
nych Mia sta No wy Jork

prze wo zi
rocz nie

1,4 mi liar da
pa sa że rów.

DANIELA
12:4

Ja poń skie Ko le je (JK) po sia da ją 26 000 po cią-
gów i prze wo żą co dzien nie po nad 1 000 000

pa sa że rów.
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W TYCH dwóch za chę tach/na po mnie niach
i obiet ni cy (obiet ni ca jest uwa run ko wa na wy -

peł nie niem obu na po mnień) znaj du je my wspa nia -
łe my śli do roz wa że nia przez nas i po ży tecz ne go
wy ko rzy sta nia ich. Pierw sze na po mnie nie brzmi:
„Ocze kuj na Pa na” i dla pod kre śle nia jest ono do-
słow nie po wtó rzo ne, ja ko ostat nia fra za na sze go
wer se tu. W ję zy ku he braj skim ostat nia fra za nie za-
wie ra słów od po wia da ją cych wy ra że niu „mó wię”
wy stę pu ją cym w Bi blii an giel skiej; lecz tłu ma cze,
nie zgod nie z obo wią zu ją cą re gu łą, nie na pi sa li kur-
sy wą wy ra zu „mó wię”. Przez ocze ki wa nie na PANA
ro zu mie się trwa nie przez ko goś w po słu szeń stwie
i po zo sta wa nie nie ak ty w nym w pew nej spra wie, aż
On da po znać Swą wo lę. To da je nam przy wi lej spo-
glą da nia na Pa na, aby oka zać na sze po słu szeń stwo.
Jed nak że to nie zna czy, że ma my po zo sta wać nie ak-
tyw ni w spra wach, w któ rych On dał nam już po-
znać Swą wo lę i wzy wa nas do dzia ła nia. Lecz to
ozna cza, że w każ dej spra wie, w któ rej On nie ob ja-
wił nam Swo jej wo li, nie po win ni śmy czy nić nic, aż
Je go wo la sta nie się dla nas ja sna, ma jąc zu peł ne za-
pew nie nie, że Pan uczy ni ją dla nas wy raź ną we
wła ści wym dla Sie bie cza sie. 

Pew ne bi blij ne ilu stra cje wy ja śnią tę kwe stię.
Przy Mo rzu Czer wo nym Bóg Je ho wa po in stru ował
lud Izra ela, aby ocze ki wa li na Nie go, aż do świad czą
Je go wy ba wie nia. Ocze ki wa nie by ło ko niecz ne, aż
wia try i fa le pły wo we od sło ni ły ra fę, po któ rej mie -
li przejść. W mię dzy cza sie, przez pro wa dzą cy ich ob -
łok, ciem ny po stro nie Egip cjan, a ja sny po stro nie
Izra eli tów, Bóg chro nił Izra eli tów; a gdy nad szedł Je -

go wła ści wy czas, Bóg na ka zał Izra elo wi, aby bez-
piecz nie prze szli przez ra fę su chą sto pą. Bóg czy ni
tak rów nież z na mi; On po wstrzy mu je nas, aby-
śmy cze ka li, aż On uczy ni to, co nie zbęd ne do przy -
sto so wa nia nas i zwią za nych z na mi wa run ków
do na sze go bez piecz ne go wej ścia w no wą dzia łal -
ność. W tym cza sie ocze ki wa nia On udzie la nam
nie zbęd nej po mo cy. Da wid za wsze kon sul to wał się
z PANEM przez efod, aby po znać Je go wo lę w da -
nej spra wie i nie czy nił nic w okre ślo nej sy tu acji,
do pó ki PAN nie ob ja wił Swo jej wo li. Cze ka nie
na Bo ga przez Je zu sa i nie podej mo wa nie służ by, aż
Bóg ob ja wił Swą sto sow ną wo lę, jest na stęp ną ilu-
stra cją. Świę ty Pa weł jest ko lej nym przy kła dem,
gdy po wstrzy my wał się przed pój ściem do Ara bii,
aby po znać Bo ską wo lę i cze kał na oka za nie jej, za -
nim roz po czął służ bę. 

Ma my te raz pew ne ilu stra cje nie cze ka nia na
PANA oraz ich tra gicz ne skut ki: sza tan w Ede nie,
któ ry po śpie szył się przed PANEM, aby uzy skać
pierw szeń stwo, oraz upa dli anio ło wie przed po to-
pem wy bie ga ją cy przed Pa na we wzbu dze niu po-
tom stwa pod wpły wem su ge stii sza ta na, że czy niąc
tak, bę dą w sta nie usu nąć odzie dzi czo ną de pra -
wa cję i pod nieść ludz kość bez uwzględ nia nia Bo-
skiej wo li. Ju dasz, któ ry przez zdra dze nie Pa na,
usi ło wał stwo rzyć sy tu ację, w któ rej zmu sił by Je-
zu sa do udo wod nie nia Swe go Me sjań stwa przez
wiel ki cud, któ ry na wró cił by Izra el, do pro wa dził -
by do ob ję cia przez Je zu sa tro nu, oba le nia wła dzy
Rzy mu, wy wyż sza jąc Izra el i bło go sła wiąc świat
oraz re ali zu jąc Ju da szo wą ideę Me sja sza. 

OCZEKUJ, MÓWIĘ, NA PANA 
Na sze cze ka nie na PANA ma na ce lu uzy ska nie in-
struk cji w no wych spra wach, w któ rych nie zna my
jesz cze Bo skiej wo li. Jed nak że nie cze ka my
na PANA w spra wach, w któ rych On dał nam już
po znać Swą wo lę. Gdzie kol wiek On ob ja wił Swą
wo lę, ma my po dą żać na przód w od po wied nim
dzia ła niu oraz z god ną po chwa ły gor li wo ścią; nie
po win ni śmy się wa hać w czy nie niu Bo skiej wo li
wte dy, gdy jest ona wy raź nie roz po zna na.

W ta kich spra wach jak po ran ne wsta wa nie
z łóż ka, czas na sze go uda wa nia się na spo czy nek
wie czo rem, spo ży wa nie po sił ków oraz ogól ny
układ ru ty no wych czyn no ści ży cia, nie ma my wy-
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pa try wać szcze gól nej opatrz no ści, któ ra wska zy -
wa ła by nam każ do ra zo wo, że na le ży ich do ko nać.
Ta kie spra wy, jak kwe stie do ty czą ce do brych oby-
cza jów i po rząd ku po win ny być ure gu lo wa ne raz
na za wsze przy po mo cy umiar ko wa nia i prak tycz -
no ści. Po win ni śmy się kie ro wać du chem zdro we go
roz sąd ku w kwe stiach no wych stra te gii, dzia łal -
no ści, spo so bów za cho wa nia, sy tu acji, wa run ków,
do świad czeń itp. pod wzglę dem te go, czy ma my
w nie wcho dzić czy nie, a na stęp nie cze kać na
PANA aż po zna my Je go wo lę w da nej spra wie,
przed roz po czę ciem dzia ła nia. 

Cza sa mi, gdy obo wiąz ki wy da ją się być sprze -
cz ne ze so bą, na pod sta wie sa mych za sad i przy -
kła dów z Je go Sło wa nie je ste śmy w sta nie zde cy -
do wać, ja ka jest Je go wo la. Dzie je się tak szcze gól-
nie w przy pad ku skom pli ko wa nych no wych sy tu -
acji. W ta kich przy pad kach po win ni śmy zu peł nie
uwol nić się od sa mo lub stwa oraz świa to wo ści
i na peł nić się pra gnie niem czy nie nia Bo skiej wo -
li i w ta kiej po sta wie sta rać się do strzec, co Je go
Duch, bę dą cy w nas, wska zu je nam w zwią z ku
z dwo ma po zor nie sprzecz ny mi gru pa mi bi blij -
nych za sad oraz przy kła da mi uka zu ją cy mi Pań-
ską wo lę w da nym te ma cie. Kie dy Je go Duch zga-
dza się z jed ną gru pą za sad, a nie z dru gą, to bę-
dzie wska zy wać Pań ską wo lę w sto sow nej spra wie.
Lecz są pew ne sy tu acje, w któ rych nie mo że my,
na wet na pod sta wie Je go Sło wa i Du cha zde cy do -
wać, ja ka jest Je go wo la. W ta kich przy pad kach
ma my spo koj nie cze kać i ob ser wo wać Je go roz wi -
ja ją ce się opatrz no ści, któ re, w po łą cze niu ze Sło-
wem i Du chem, wy raź nie wska żą Je go wo lę w da -
nym przy pad ku, po nie waż Bóg, wi dząc pra gnie nie
na sze go ser ca, by po znać Je go wo lę oraz na sze
wła ści we ocze ki wa nie na Nie go, ob ja wi ją nam we
wła ści wym cza sie. 

DLACZEGO POWINNIŚMY
OCZEKIWAĆ NA PANA 

Ist nie je wie le po wo dów, dla któ rych po win ni śmy
ocze ki wać na PANA. Wzy wa nas do te go na sza
wła sna nie wie dza; po nie waż do ty czy to spraw,
w któ rych nie zna my Je go wo li, w któ rych ma my
cze kać na Pa na, aby dał nam ją po znać. Od kąd zre-
zy gno wa li śmy z wła snej wo li i wo li świa ta, nie
po win ni śmy po stę po wać zgod nie z ni mi w tych
spra wach, w któ rych je ste śmy wzy wa ni do cze ka -
nia na Pa na. Po nie waż Je go wo lę przy ję li śmy ja ko
na szą wła sną, nie po win ni śmy wy bie gać przed
Nie go, bio rąc spra wy w na sze wła sne rę ce i re ali -
zo wać je bez cze ka nia na Nie go, lecz po win ni śmy
ocze ki wać na Pa na, aż On uczy ni nam wia do mą
Swą wo lę w da nej spra wie. 

Bóg ma do bre po wo dy, pra gnąc by śmy na Nie -
go cze ka li: Jed nym z nich jest ochro nie nie nas
przed grze cha mi i błę da mi po peł nia ny mi przez

tych, któ rzy nie cze ka ją na Nie go oraz za cho wa nie
nas przed złem, któ re jest re zul ta tem ta kich grze-
chów i błę dów. Tak, Bóg pra gnie te go tak że z te go
po wo du, że my czę sto mu si my przejść pe wien roz-
wój, za nim bę dzie my go to wi do czy nie nia rze czy,
któ rych On dla nas pra gnie, lecz po wstrzy mu je na -
szą wie dzę, aż ten roz wój zo sta nie osią gnię ty. Wte -
dy czę sto po ja wia ją się przed na mi, na dro dze czy-
nie nia Je go wo li, ba rie ry ze wnętrz ne, któ re On pra-
gnie usu nąć, za nim bę dzie my mo gli uczy nić Je go
wo lę w da nej kwe stii; Bóg ży czy so bie, aby śmy cze-
ka li na Nie go. Jest to zi lu stro wa ne przez Izra eli tów
ocze ku ją cych na przej ście przez Mo rze Czer wo ne, aż
fa la pły wo wa i wiatr od sło ni ły ra fę, po któ rej bez-
piecz nie mo gli do świad czyć przej ścia na dru gą stro -
nę. Bóg pra gnie na sze go cze ka nia na Nie go tak że
z te go po wo du, że ta kie cze ka nie za wsze jest przez
Nie go bło go sła wio ne. Osta tecz nie to sza tan chce,
aby śmy wy bie ga li przed PANA; on pró bu je skło nić
nas do te go, aby śmy oka za li się nie po słusz ni, aby-
śmy za szko dzi li swym cha rak te rom, aby mógł nas
znie wo lić i uczy nić nas roz bit ka mi w aspek cie zwy-
cię skiej re ali za cji na sze go po wo ła nia. 

Mo że my być pew ni, że we wła ści wym dla Sie-
bie cza sie oraz we wła ści wy spo sób, Bóg za wsze
po bło go sła wi na sze ocze ki wa nie na Nie go wraz
z po in for mo wa niem nas, że po win ni śmy roz po -
znać Je go wo lę w spra wie, w któ rej na Nie go cze ka -
my. On do kład nie wie, ja kie są po trze by do ty czą ce
na sze go roz wo ju. On do sko na le wie, jak umoż li wić
nam pod da nie się te mu roz wo jo wi. Bóg zna po rzą -
dek, w ja kim każ dy z nas mu si się pod dać te mu roz-
wo jo wi, po nie waż na sze róż nią ce się uspo so bie nia
wy ma ga ją zróż ni co wa nia pod wzglę dem ro dza ju
i po rząd ku w za pew nie niu na sze go roz wo ju, z któ -
re go to po wo du Bóg spra wia, że do świad cze nia jed-
nych osób róż nią się od do świad czeń prze cho dzo -
nych przez in nych. Po nie waż upa dek, dro gą dzie dzi-
cze nia, do tknął nas w róż nym stop niu, róż ni się
też na sze na tu ral ne wy cho wa nie i oto cze nie, dla te -
go każ dy z nas, z ko niecz no ści wy ma ga róż nią ce go
się prze bie gu przy go to wa nia i do świad czeń, aby
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usu nąć z nas wa dy i roz wi nąć na szą men tal ność,
uczu cia, ła ski i wo lę we wła ści wy spo sób. Bóg bie-
rze te wszyst kie rze czy pod uwa gę w szko le niu nas
i do pa so wu je róż ne Swe na uki i opatrz no ści do tych
róż nią cych się wa run ków. 

Wszyst kie te rze czy two rzą wa run ki, w któ -
rych mu si my cze kać na Pa na. A ci, któ rzy na Nie -
go cze ka ją, za pew nia ją dla Nie go wa run ki w swym
cha rak te rze, w któ rych Pan mo że naj le piej re ali -
zo wać Swe ce le. Mo że my po le gać na tym, że Bóg
udzie li nam wy ma ga nej wie dzy, któ rej po trze bu -
je my, by do sto so wać na sze we wnętrz ne i ze wnętrz -
ne wa run ki do ko niecz nych do świad czeń oraz do-
sto so wać wa run ki, dla któ rych On za cho wu je nas
w sta nie ocze ki wa nia, do udzie le nia re zul ta tów,

któ re Bóg pra gnie wy pra co wać w nas, a przez nas
w in nych. Ty mi re zul ta ta mi mo gą być: usu nię cie
zła z na szych cha rak te rów, roz wi ja nie w nas do bra
lub uży cie nas do po mo cy in nym w prze zwy cię ża -
niu ich sła bo ści i wad, w uzu peł nia niu ich bra ków
oraz we wzro ście ich do bra w stu dio wa niu, roz po-
wszech nia niu i prak ty ko wa niu Sło wa Bo że go oraz
w po myśl nym trwa niu w sto sow nych pró bach. Ta -
kie ocze ki wa nie jest bło go sła wio ne przez otrzy-
my wa nie przez nas obec nej Praw dy na cza sie oraz
za chę tę do uży wa nia jej na Bo ską chwa łę oraz po-
ży tek in nych i nas sa mych. Ocze ku ją ce mu dziec ku
Bo że mu ni gdy nie zo sta nie od mó wio na nie zbęd -
na po moc i je go ocze ki wa nie za wsze zo sta nie po-
bło go sła wio ne do brem, któ re Bóg za mie rzył do
wy pra co wa nia w nim oraz w in nych przez je go
cze ka nie. Ta ki duch ocze ki wa nia na pew no po do -
ba się Bo gu, po nie waż on do wo dzi na szej wier no -
ści w po świę co nej mar two cie dla sie bie i świa ta,
a oży wie niu dla Bo ga. Za tem ocze kuj my na PANA! 

„POTRZEBUJECIE CIERPLIWOŚCI”
Roz waż my, co Sło wo lub Bo skie prze sła nie mó wi
o cier pli wo ści: „A cier pli wość niech ma do sko na łe
dzie ło, aby ście by li do sko na li i zu peł ni, któ rym ni-

cze go nie bra ko wa ło by” (Jak. 1:4). Jak nie zbęd -
na do na szej do sko na ło ści jest ta Bo ska ra da – to Sło -
wo, któ re po cho dzi z ust Bo ga! Mo że my so bie wy-
obra zić, że otrzy ma li śmy do sta tecz ne pró by i spraw -
dzia ny wy ka zu ją ce na szą lo jal ność wo bec Bo ga, wo -
bec za sad spra wie dli wo ści, du żo wcze śniej, za nim
zo sta li śmy od po wied nio wy pró bo wa ni we dług Je go
stan dar dów pod wzglę dem te sto wa nia cha rak te ru.

Dla te go Bóg ła ska wie wy ja śnia nam, jak nie zbęd -
na jest cier pli wość, aby śmy „nie uwa ża li za rzecz
dziw ną ogni stych prób, któ re mu szą nas do świad -
czać, jak gdy by zda rzy ło nam się coś dziw ne go”
(1 Pio tra 4:12). Prze ciw nie, Bóg wska zu je nam, że gdy
wzra sta my w ła sce, w wie dzy oraz w zdol no ści poj-
mo wa nia Praw dy, to ci, któ rzy ma ją osią gnąć tę
chwa łę i za szczyt, do któ rych On za pro sił wier nych
po świę co nych te go przej ścio we go okre su, wy so ką
– do nio słą [ziem ską] po zy cję, po nad wszel ką wąt pli-
wość mu szą być po waż nie wy pró bo wa ni i do świad -
cze ni, by do wieść swej zu peł nej lo jal no ści wo bec
Bo ga i za sad Je go pra wo ści – spra wie dli wo ści, praw -
dy, mi ło ści. Ich cha rak te ry mu szą być roz wi nię te
zgod nie z ty mi za sa da mi, za nim bę dą go to wi do
przy ję cia ja ko zwy cięz cy oraz do odzie dzi cze nia
wiecz nych bło go sła wieństw z udzia łem w Kró le stwie
i je go chwa le. Po nad to Bóg wska zu je nam, że je śli by -
ło nie zbęd ne, aby nasz Pan był ku szo ny i pró bo wa -
ny, to uza sad nio ne jest, że my, któ rzy je ste śmy dzieć -
mi gnie wu i zo sta li śmy uspra wie dli wie ni je dy nie
przez Je go ła skę, po win ni śmy być do kład nie wy pró -
bo wa ni pod wzglę dem na szej lo jal no ści dla Nie go. 

„W UCISKU CIERPLIWI” 
Po win ni śmy tak że roz wa żyć po trze bę „cier pli wo -
ści w uci sku”. For ma ła ciń skie go sło wa tri bu lo od-
no si się do wiel kie go moź dzie rza, w któ rych psze-

Uwa żaj cie to za wiel ką ra dość,
gdy prze cho dzi cie róż ne pró by,
wie dząc, że pró bo wa nie wa szej
wia ry po wo du je wy trwa łość.
A wy trwa łość niech pro wa dzi

do do sko na łe go re zul ta tu,
aby ście by li do sko na li i zu peł ni,

nie ma ją cy żad nych bra ków. 

Ja ku ba 1:2-4
Miej nadzeieję w Panu aż na wieki,

bo w Panu, w Panu jest skała wieczna.

Izajasza 26:4



ni ca jest mie lo na na mą kę. Jest ono rów nież uży -
te w od nie sie niu do moź dzie rza uży wa ne go przez
far ma ceu tę do roz drab nia nia sub stan cji lecz ni -
czych. Po dob nie PAN wkła da nas do ta kie go moź-
dzie rza, aby śmy prze cho dzi li po dob ne do świad -
cze nia w ży ciu. Ta kie oko licz no ści jak roz cza ro -
wa nia, opóź nie nia, od dzie le nie od dro gich nam
osób, prze śla do wa nia, ubó stwo, do świad cze nia,
opo zy cja, trud no ści z brać mi, z ty mi któ rych ko-
cha my, cza sa mi umie ra nie – te rze czy są na szym
tri bu lum, oko licz no ścia mi, któ re sta wia ją nas w ta -
kich wa run kach, a pro ces ich od dzia ły wa nia na
nas jest na szym tri bu lot sto.

Cier pli wość jest czę sto ro zu mia na ja ko dłu gie
zno sze nie. To za mie sza nie zo sta ło po czę ści spo wo-
do wa ne przez tłu ma czy No we go Te sta men tu. Tak
jak w ję zy ku pol skim, tak i w gre ce są dwie my śli
wska za ne przez te dwa sło wa. Grec kie sło wo ma kro-
thy mia zna czy dłu gie zno sze nie, a grec kie hy po mo -
ne zna czy cier pli wość. Cza sa mi tłu ma cze od da wa -
li hy po mo ne ja ko dłu gie zno sze nie, a cza sa mi ma kro-
thy mia tłu ma czy li ja ko cier pli wość. To spo wo do -
wa ło więk sze lub mniej sze za mie sza nie co do zna -
cze nia tych dwóch słów dla prze cięt ne go czy tel ni -
ka znaj du ją ce go je w Bi blii. 

Ja ka za tem jest róż ni ca w zna cze niu tych
dwóch słów? Ich krót kie de fi ni cje po mo gą nam
w zro zu mie niu spra wy. Dłu gie zno sze nie jest spo-
koj ną, po zba wio ną ura zy po sta wą wśród iry tu ją cych
oko licz no ści i okre śla my ją ja ko ła skę dru go rzęd ną,
czy li ła skę roz wi nię tą w wy ni ku tłu mie nia przez
wyż sze pierw szo rzęd ne ła ski wy sił ków niż szych
pierw szo rzęd nych łask do pa no wa nia nad na mi.
Na to miast cier pli wość jest si łą cha rak te ru, dzię ki
któ rej, przez nie złom ność wśród prze szkód, któ re są
po god nie zno szo ne, jed nost ka dą ży na przód
i wzmac nia sa mo kon tro lę w czy nie niu do bra. Z tych

de fi ni cji do strze ga my, że cier pli wość wy raź nie jest
waż niej szą ła ską niż dłu gie zno sze nie. Ona jest
nie tyl ko pierw szo rzęd ną ła ską, lecz jed ną z wyż -
szych, do mi nu ją cych, pierw szo rzęd nych łask. .

Przed dal szym roz wa ża niem te go te ma tu pra-
gnie my się za trzy mać i do wieść z Bi blii, że cen tral -
ną my ślą cier pli wo ści jest idea sta ło ści, nie za -
chwia nej nie ugię to ści i nie złom no ści. „Kto wy-

trwa do koń ca, ten bę dzie zba wio ny” (Mat. 10:22).
W tym wer se cie jest wy ra żo na idea cier pli wo ści,
wy trwa ło ści. Bar dziej po praw nie tłu ma czy to sło -
wo Dia glott: „Ten, kto cier pli wie wy trwa do koń ca,
bę dzie zba wio ny”. Nie wąt pli wie ta ka jest myśl te -
go wer se tu. Gdy by cho dzi ło tyl ko o wy trwa łość,
nie by ła by ona wy star cza ją ca; po nie waż sa mo wy-
trwa nie do koń ca nie uczy ni ło by nas zwy cięz ca mi;
gdyż mu si być ak tyw ne dzia ła nie, jak rów nież bier -
na wy trwa łość, aby śmy sta li się zwy cięz ca mi. „Ten,
kto cier pli wie wy trwa [w czy nie niu do bra] do koń -
ca, bę dzie zba wio ny”. List do Rzy mian 2: 7 po dob-
nie rzu ca świa tło na zna cze nie cier pli wo ści: „Tym,
któ rzy przez cier pli we trwa nie w czy nie niu do bra
dą żą do chwa ły, czci i nie śmier tel no ści”, Bóg udzie -
li wiecz ne go ży cia. 

Sło wa „cier pli we trwa nie” zo sta ły uży te przez
tłu ma czy do od da nia grec kie go sło wa hy po mo ne,
cier pli wość. Kie dy tłu ma cze uży li słów „cier pli we
trwa nie”, mie li na my śli nie złom ność, któ ra po god-
nie zno si zło i dą ży na przód w czy nie niu do bra po-
mi mo zła. Dla te go umie ści li przy miot nik cier pli we
przed sło wem trwa nie. Je śli ktoś jest tyl ko dłu go -

Udział wUdział w cier pie niachcier pie niach
Chry stu saChry stu sa

Umi ło wa ni, nie uwa żaj cieUmi ło wa ni, nie uwa żaj cie
zaza rzecz dziw ną ogni stych prób,rzecz dziw ną ogni stych prób,

któ re ma ją was do świad czać,któ re ma ją was do świad czać,
jak gdy by zda rzy ło się wamjak gdy by zda rzy ło się wam

coś dziw ne gocoś dziw ne go

– – 1 Pio tra1 Pio tra 4:124:12

MAJ – CZERWIEC 2014 —   45



zno szą cy, je śli je dy nie jest bier ny, nie bę dzie zwy cięz -
cą. On ro bi je dy nie uży tek z ła ski dru go rzęd nej; na-
to miast do mi na cja wyż szych łask pierw szo rzęd nych,
czy ni go zwy cięz cą. Ten, kto przez nie złom ność,
wy trwa łość, nie zmien ność w czy nie niu do bra, dą ży
do te go, otrzy ma ży cie wiecz ne. Wi docz nie dla te go
nie mo że być in nej de fi ni cji wła ści wie za sto so wa nej
do sło wa w tym wer se cie, po nie waż je dy nie wy-

trwa łość w czy nie niu do bra do sto su je jed nost kę
do osią gnię cia wiecz ne go ży cia. Sko ro tak, to sło wo
zna czy tu taj nie dłu gie zno sze nie, lecz wy trwa łość,
jak po twier dza ten wer set. W re zul ta cie te go dłu gie
zno sze nie nie jest zna cze niem sło wa hy po mo ne.
„Cier pli wo ści wam po trze ba, aby ście, po wy ko na niu
wo li Bo żej, mo gli otrzy mać [odzie dzi czyć] obiet ni -
cę” (Żyd. 10:36, KJV). Jak do bry jest nasz Bóg, udzie-
la jąc nam ta kiej po mo cy w na szej chrze ści jań skiej
wę drów ce. Tak, Pan wzmoc ni na sze ser ca. 
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BÓG NIE POSŁAŁ SWEGO SYNA
NA ŚWIAT, ABY SĄDZIŁ ŚWIAT, LECZ
ABY ŚWIAT BYŁ ZBAWIONY PRZEZ

NIEGO — JANA 3:17

RADUJĄCY SIĘ
W NADZIEI,

CIERPLIWI W UDRĘKACH
I WIERNI W MODLITWIE

RZYMIAN 12:12

DLACZEGO SŁUŻBA
W INTERNECIE?

POD STA WĄ dzia łal no ści Służ by Du cho wej Sztan da -
ru Bi blij ne go jest sło wo pi sa ne; obej mu je ona na sze

pod ręcz ni ki do ba da nia Bi blii, cza so pi sma, trak ta ty,
wy kre sy itp., sło wo mó wio ne na na szych kon wen -
cjach oraz pro gram na szych po dró żu ją cych sług. Przed-
ty siąc let nie bło go sła wień stwa w dzie dzi nie tech ni ki
da ją nam ko lej ny spo sób do cie ra nia do za in te re so wa -
nych przez ko rzy sta nie ze Stro ny In ter ne to wej Służ by
Du cho wej Sztan da ru Bi blij ne go. Ona zo sta ła zu peł nie
prze pro jek to wa na, zy sku jąc es te tycz ny, przy jem ny wy-
gląd, jest ła twa w po ru sza niu się po niej i ma du żo
więk szą za war tość i wię cej moż li wo ści. Na szym ce -
lem jest uczy nie nie na szej Stro ny środ kiem po mo cy
w ba da niu Bi blii. 

In ter net jest bar dzo prak tycz ną i sku tecz ną dro gą
prze sy ła nia in for ma cji w naj bar dziej efek tyw ny spo sób
do naj więk szej licz by osób i bez wąt pie nia stro na in ter -
ne to wa oraz róż ne in ne me to dy elek tro nicz ne są naj bar-
dziej atrak cyj ne pod wzglę dem fi nan so wym. Te me to dy
re du ku ją środ ki fi nan so we po trzeb ne do dru ko wa nia
i wy sy ła nia li te ra tu ry. Dru ko wa nie li te ra tu ry jest trud ne
i kosz tow ne do wy sy ła nia stat kiem, szcze gól nie za gra -

ni cę. Wy sy ła nie stat kiem
prze kra cza czę sto kosz ty
dru ko wa nia. Na przy kład
mo że my prze sy łać cza so pi -
sma za gra ni cę w po sta ci pli -
ku elek tro nicz ne go i ono
mo że być dru ko wa ne na
miej scu za du żo niż szą ce nę. 

Ba da nia wy ka zu ją, że zwro ty prze sy łek ma so -
wych wy no szą 3% lub mniej, a w na szym do świad -
cze niu w ma so wym wy sy ła niu ma te ria łów re li gij -
nych ma my mniej niż 1% zwro tów! Po wo dem te go
jest, że li sty wy sył ko we roz róż nia ją chrze ści jan, lecz
nie okre śla ją tych chrze ści jan, któ rzy są na praw dę za-
in te re so wa ni ba da niem z in nych chrze ści jań skich
źró deł. Za le tą Stro ny In ter ne to wej jest to, że chrze-
ści ja nin znaj du ją cy na szą Stro nę jest „my ślą cym
chrze ści ja ni nem”, po nie waż jest oso bą po szu ku ją cą
i sta ra ją cą się o bi blij ną wie dzę. In nym przy kła dem
jest wa sza re ak cja, gdy do drzwi przy cho dzi do mo -
krąż ny sprze daw ca, prze ry wa wa sze do mo we czyn-
no ści, pró bu jąc sprze dać coś, cze go nie chce cie, lecz



Wów czas wszy scy
po bor cy po dat ko wi
i grzesz ni cy przy  bli -
ża li się do Nie go, aby
Go słu chać. I szem -
ra li fa ry ze usze i ucze -
ni w pi śmie, mó wiąc:
„Ten czło wiek przy j -
mu je grzesz ni ków
i je z ni mi”. Za tem
po wie dział im tę

przy po wieść, mó wiąc: „Któ ry z was, gdy by miał sto
owiec, a stra cił by jed ną z nich czy nie zo sta wi dzie więć -
dzie się ciu dzie wię ciu na pu sty ni i nie pój dzie za tą, któ ra
zgi nę ła, aby ją zna leźć? A gdy ją znaj dzie, kła dzie ją na ra -
mio na swo je, ra du jąc się. A przy szedł szy do do mu, zwo-
łu je przy ja ciół i są sia dów, mó wiąc do nich: ‘Ra duj cie się
ze mną, zna la złem owcę, któ ra mi zgi nę ła!”. Po wia dam
wam, że ta ka bę dzie ra dość w nie bie nad jed nym grzesz-

ni kiem po ku tu -
ją cym, bar dziej
niż nad dzie  -
więć dzie się cio -
ma dzie wię cio -
ma spra wie dli -
wy mi, któ rzy
nie po trze bu ją
po ku ty”.

nie chce cie być nie grzecz ni, w po rów na niu do pój ścia
do skle pu lub od wie dze nia Stro ny In ter ne to wej,
w ce lu na by cia cze goś, co po trze bu je cie. 

Stro na In ter ne to wa po sia da licz ne oczy wi ste za le ty
nad in ny mi me to da mi gło sze nia prawd Bo skie go Sło wa:

• Je go po słan nic two mo że być przy swa ja ne w czy imś
wła snym tem pie i mo że być wie lo krot nie czy ta ne
przez po je dyn cze po bra nie.

• Mo że prze mie rzać wiel kie od le gło ści jed nym klik-
nię ciem przy ci sku, w swej ory gi nal nej nie zmie -
nio nej tre ści mo że być od bie ra ne przez kom pu te -
ry i urzą dze nia prze no śne w wy go dzie i pry wat no -
ści czy je goś po ko ju.

• Po nie waż Stro na jest oglą da na wte dy, kie dy czy tel-
nik ma na strój do po zy ski wa nia wie dzy oraz gdy
jest mu wy god nie, to uni ka się kon flik tów i moż -
li we go za kło po ta nia czy an ta go ni zmu wy wo ła ne -
go nie od po wied nim cza sem lub nie wła ści wy mi
sło wa mi pod czas oso bi ste go kon tak tu. 

• Pod czas gdy in ne kosz ty bar dzo wzro sły, róż ne
elek tro nicz ne me to dy kon tak tu po zo sta ją naj mniej
kosz tow ne i są naj bar dziej sku tecz ny mi środ ka mi
do cie ra ją cy mi do naj więk szej ilo ści lu dzi w naj -
krót szym cza sie. Bóg obie cał: „Sło wo Mo je... 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”
(Izaj. 55:11). 

• Jest rów nież wie le eko no micz nych za let do roz wa -
że nia. Za po śred nic twem in ter ne tu po słan nic two
mo że być prze sy ła ne od jed nej oso by do dru giej
bez żad nych kosz tów; po no si się bar dzo nie wiel kie
kosz ty prze sy łu w po rów na niu z po dró żu ją cą oso -
bą; nie ma kosz tów wy naj mu sa li; a jed nak po słan-
nic two do cie ra o każ dym cza sie dnia i no cy dla wy-
go dy czy tel ni ka, któ ry sta ra się po zy skać in for ma -
cję na te ma ty bi blij ne. 

In te re su ją cy List: 
Dla przy kła du po da je my na stę pu ją cy e -ma ilo wy list,
otrzy ma ny ostat nio z we bre spon se@bi ble stan dard.com

Temat: Po ru szo ny przez Sło wo

Dro dzy nie zwy kli słu dzy Bo ga.
Na zy wam się Ri chard Mo gen di, je stem pa sto rem. Je-
stem wiel ce bło go sła wio ny przez wa szą wspa nia łą
i pięk ną pra cę, któ rej do ko nu je cie, po ma ga jąc za gu -
bio nym owcom we wza jem nym no sze niu ich brze-
mion, jak uczył Je zus. 

Dzię ku je my Bo gu za skie ro wa nie nas na wa szą
Stro nę. Ta Stro na jest peł na otu chy i wie dzy o dru gim
przyj ściu na sze go Kró la Je zu sa. Je ste śmy ko ścio łem,
któ re go mi sją jest na ucza nie wiecz ne go po słan nic twa
tych, któ rzy nie po zna li jesz cze ory gi nal ne go po słan -
nic twa. Mo dli my się, aby licz ni lu dzie z ca łe go świa ta
otrzy ma li ten ob raz praw dzi we go Bo skie go Sło wa i bę -
dzie my bar dzo bło go sła wie ni w czy nie niu te go, dla te -
go za pra sza my was, aby ście od wie dzi li nasz kraj i usłu -
ży li na szym Ko ścio łom w Ke nii. Bę dzie my pa mię tać
o was i o wa szej pra cy w na szych co dzien nych mo dli -
twach, a w swo ich mo dli twach pa mię taj cie rów nież
o nas i o na szej pra cy w Ke nii. Jest czas, aby praw dzi -
wi pra cow ni cy chwa li li Bo ga w praw dzie i w du chu
przez oka zy wa nie, jak wia ra dzia ła przez uczyn ki. Z na -
dzie ją na wia do mość od was. 

Niech Bóg was bło go sła wi!
W Je go służ bie, 
Pa stor Ri chard

PRZYPOWIEŚĆ O ZAGINIONEJ OWCY
Łukasza 15:1-7

Pro si my o czę ste od wie dza nie na szej Stro ny:
www.BibleStandard.com

w po zy ski wa niu znaj du ją cych się tam ma te ria łów i po -
dą ża niu za tym, co no we. Je śli ma cie Bi blij ne Py ta nia,

pisz cie na ad res: bi ble qu estion@bi ble stan dard.com

CI, KTÓRZY CHODZĄ Z BOGIEM
ZAWSZE DOCIERAJĄ DO CELU

BS’ 14, 46
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Za uwa ży li śmy już, że Przy by tek przed sta wiał tym cza -
so we miej sce prze by wa nia Bo ga wśród Izra eli tów.
W póź niej szym cza sie Przy by tek zo stał za stą pio ny
przez Świą ty nię. Tym spo so bem Bóg wska zał, że kie-
dyś bę dzie za wsze prze by wał ze Swym lu dem.

Jak już za uwa ży li śmy, król Da wid przed sta wiał
Chry stu sa pod czas Wie ku Ewan ge lii. On ze brał ma te -
ria ły na bu do wę Świą ty ni, lecz nie po zwo lo no mu
na zbu do wa nie jej. Lek cją z te go jest, że ukoń cze nie
Bo skie go za mie rze nia nie mia ło być do ko na ne przez
Chry stu sa w cie le, lecz przez Chry stu sa w chwa le, re-
pre zen to wa ne go przez Sa lo mo na. 

Świą ty nia Sa lo mo na by ła zbu rzo na w 606 r.
przed Chr., lecz póź niej król He rod, któ ry nie był Ży -
dem, lecz po tom kiem Eza wa, zjed nał so bie Ży dów
przez zbu do wa nie wiel kiej Świą ty ni, któ rej naj więk sza
świet ność przy pa da ła na cza sy Je zu sa. 

Te Świą ty nie by ły je dy nie sym bo lem więk szej
Świą ty ni, któ rą, jak oświad cza ją Świę ty Pa weł i Piotr,
jest Ko ściół. „Al bo wiem ko ściół Bo ży świę ty jest, któ-
rym wy je ste ście”; „Na któ rym też i wy się we spół bu-
du je cie, aby ście by li miesz ka niem Bo żym w du chu
świę tym”. Świę ty Piotr oznaj mia, że wszy scy wier ni
świę ci Bo ga są Kró lew skim Ka płań stwem, ży wy mi ka-
mie nia mi w Świą ty ni Bo żej, przez któ rą osta tecz nie ca -
ły świat bę dzie miał przy stęp do Bo ga. 

Ka mie nie do Świą ty ni Sa lo mo na by ły ob cio sy wa -
ne w ka mie nio ło mach, za nim przy wie zio no je na miej -
sce Świą ty ni. W po dob ny spo sób przy go to wy wa no
drew nia ne bel ki. Ro bot ni cy wzno si li Świą ty nię „bez
dźwię ku mło ta”. Każ dy ele ment był tak do kład nie do-
pa so wa ny, że uży cie si ły nie by ło po trzeb ne. 

To sym bo li zo wa ło bu do wę an ty ty picz nej Świą ty -
ni, czy li przy go to wy wa nie Ko ścio ła w obec nym ży ciu
oraz zbu do wa nie go w przy szło ści ja ko Du cho wej
Świą ty ni Bo ga przez moc zmar twych wsta nia. Ta kie
jest zna cze nie prób, cy ze lo wa nia i po le ro wa nia, któ re
mu szą prze cho dzić wszy scy praw dzi wi chrze ści ja nie.
Prze mia na w zmar twych wsta niu po łą czy ra zem te
wszyst kie ży we ka mie nie bez uży cia si ły czy przy mu -

su. Wte dy chwa ła Pań ska na peł ni praw dzi wą Świą ty -
nię i roz pocz nie się No wa Dys pen sa cja. 

Py ta nia do Lek cji 45
1.* Co przed sta wiał Przy by tek? Co za stą pi ło ten

Przy by tek? Aka pit 1
2. Jak Bóg wska zał, że bę dzie miesz kał ze Swym lu dem?
3.* Ko go re pre zen to wał król Da wid pod czas Wie ku

Ewan ge lii? Aka pit 2
4.* Co Da wid zro bił, a cze go nie zdo łał? 
5. Ja ka jest lek cja do ty czą ca do koń cze nia Bo skie go

za mie rze nia?
6.* Ko go re pre zen to wał Sa lo mon?
7.* Kie dy Świą ty nia Sa lo mo na zo sta ła zbu rzo na?

Aka pit 3
8.* Któ ry król zbu do wał póź niej wiel ką świą ty nię,

któ ra by ła za cza sów Je zu sa? Czy on był Ży dem?
9. Cze go ty pem by ły te świą ty nie? Aka pit 4

10. Co Apo stoł Pa weł mó wi w Bi blii od no śnie Świą-
ty ni i Ko ścio ła? 1 Kor. 3:16, 17; Efez. 2:20-22.

11.* Co oświad czył Świę ty Piotr od no śnie wier nych
świę tych Bo ga?

12.* Jak by ły przy go to wy wa ne ka mie nie i bel ki do
Świą ty ni Sa lo mo na? Aka pit 5

13.* Jak ro bot ni cy po łą czy li ra zem ele men ty Świą ty ni?
14. Co sym bo li zo wa ła bu do wa an ty ty picz nej Świą-

ty ni? Aka pit 6 
15. Dla cze go pró by, cy ze lo wa nie i po le ro wa nie są nie-

zbęd ne dla wszyst kich praw dzi wych chrze ści jan?
16. Co po łą czy ra zem te wszyst kie ży we ka mie nie

bez uży cia si ły czy przy mu su?
17. Co roz pocz nie się, gdy chwa ła Pań ska na peł ni

praw dzi wy Ko ściół?

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

BS ‘14, 47

Dro dzy bra cia, Dom Bi blij ny z cięż ki mi ser ca mi za wia da mia, że zdro wie Bra ta Ral pha He rzi ga znacz nie się
po gor szy ło. On ma za pew nio ne do bre wa run ki oraz do brą ca ło do bo wą opie kę. Pro fe sjo na li ści dba ją o je go po-
trze by w no cy, aby Brat Le on i Sio stra Vir gi nia mo gli od po cząć. 

Brat He rzig po nad rok te mu prze ka zał obo wiąz ki Bra tu Le ono wi Sny de ro wi. Od po cząt ku paź dzier ni ka 2013
Brat He rzig nie jest w sta nie peł nić swych re gu lar nych obo wiąz ków w Do mu Bi blij nym. Brat Sny der dzia ła obec-
nie ja ko Opie kun Wy ko naw czy Ru chu, jak zo sta ło okre ślo ne przez Bra ta He rzi ga w do ku men cie za ty tu ło wa nym
„Peł no moc nic two” z 10 ma ja 2012.

9 lu te go 2014 na ze bra niu in te re so wym w lo kal nym zbo rze w Che ster Springs, PA, Brat He rzig oznaj mił zbo-
ro wi, by za ak cep to wał Bra ta Sny de ra ja ko Opie ku na Wy ko naw cze go.

Oczy wi ście uzna je my, że jest to tym cza so we po sta no wie nie, do pó ki nie zo sta nie ono za twier dzo ne przez gło-
so wa nie bra ci (więk szo ścią 75% gło sów) na trzech ko lej nych kon wen cjach.

WIADOMOŚĆ DLA BRACI


