
„A gdy [Baranek] otworzył siódmą pieczęć…” „Aleście przystąpili do góry
Syon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalemu Niebieskiego (…) Patrzcie,
abyście nie gardzili Tym, Który mówi (…): Jeszcze ja raz poruszę nie
tylko ziemią, ale i niebem (…) Przeto przyjmując Królestwo nie chwiejące
się, miejmy łaskę, przez którą służmy przyjemnie Bogu
z bojaźnią i uczciwością.” „… Chrystus przyszedłszy Najwyższy Kapłan
(…) Przez większy i doskonalszy przybytek, (…) Znalazłszy wieczne
odkupienie.” — Obj. 8:1; Żyd. 12:22,25,26,28; 9:11,12. 
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Dan – Ju dasz – sza tan
Wie my, że Pan nad zo ro wał wszyst kie rze czy zwią -
za ne z je go ty picz nym lu dem Izra ela, aby mógł on
ob ra zo wać an ty ty picz ną rze czy wi stość Wie ku
Ewan ge lii i Wie ku Ty siąc le cia. Od stęp cze ple mię
Da ni tów ob ra zo wa ło po dob ną do nie go nie wier ną
kla sę zdraj ców w Wie ku Ewan ge lii, któ ra po rzu ca -
jąc Pa na usta no wi ła so bie boż ków w swo im ser cu.
Ju dasz Iska riot był pre kur so rem tej kla sy. Jed nak
Ju dasz był je dy nie na rzę dziem w rę ku sza ta na, któ -
ry jest wiel kim prze ciw ni kiem i zdraj cą Pa na, praw -
dzi wym „Da ni tą” i „wę żem na dro dze” (zo bacz Ja -
na 13: 26, 27; 1 Moj. 49: 16, 17). Tak jak po ko le nie
Da na po rzu ci ło swo je pierw sze dzie dzic two i chwy -
ci ło dzie dzic two na pół no cy, tak sza tan ma wiał

w ser cu swo im, że wstą pi i usią dzie „na stro nach
pół noc nych”, że „bę dzie rów ny Naj wyż sze mu”
(Iz. 14:13, 14).

W sym bo lach Pi sma Świę te go czte ry głów ne
stro ny świa ta są po wią za ne z pew ny mi okre ślo ny -
mi wa run ka mi. Czy ta my, że: „nie od wscho du, ani
od za cho du, ani od pusz czy [przyp. tłum.: ‘ani
od po łu dnia” w an giel skim prze kła dzie KJV cy to -
wa nym przez au to ra ar ty ku łu] przy cho dzi wy wyż -
sze nie. Ale Bóg sę dzia, te go po ni ża, a owe go wy -
wyż sza” (Ps. 75:7, 8). Wy ni ka z te go, że Bóg i miej -
sce wła dzy znaj du ją się na pół no cy. Am bi cją sza ta -
na by ło za siąść na stro nach pół noc nych i być jak
Naj wyż szy, tak by dzier żyć ber ło wła dzy. Nie zwy -
kłe jest też to, że w cza sie bu do wy Wiel kiej Pi ra mi -
dy (któ ra to bu dow la po twier dza Plan Wie ków),
Gwiaz dą Po lar ną by ła Al fa Dra co nis (przyp. tłum.:
bar dziej zna na pod na zwą „Thu ban”), głów -
na gwiaz da gwiaz do zbio ru Smo ka, mi to lo gicz ne go
sym bo lu sza ta na. Gwiaz da ta świe ci ła wte dy pro sto
w dół Ko ry ta rza Zstę pu ją ce go Wiel kiej Pi ra mi dy.
Kie dy przy po mni my so bie, że ten opa da ją cy ko ry -

tarz re pre zen tu je „obec ny zły świat” (Gal. 1:4) oraz
że sza tan jest w Pi śmie Świę tym na zy wa ny „bo -
giem te go świa ta” (2 Kor. 4:4), mo że my za uwa żyć
wła ści we zna cze nie ta kie go roz miesz cze nia ko ry ta -
rzy. Nie są dzi my, że ta kie zbie gi oko licz no ści są
przy pad ko we, lecz uwa ża my, że by ły wy raź nie
nad zo ro wa ne przez Bo ga w ce lu wzmoc nie nia wia -
ry Je go lu du. Sza tan, ten „smok” i „wąż sta ro daw -
ny” (Obj. 12:9), jest bo giem umie ra ją ce go świa ta,
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Cza so pi smo wol ne od wpły wu ja kich kol wiek wy znań, par tii, or ga ni za -
cji i wie rzeń ludz kich, zwią za ne jest z Bo giem w ta kim stop niu, w ja kim
ro zu mie Je go Sło wo. Jest ono wy da wa ne:

• w obro nie Praw dy pa ru zyj nej, udzie lo nej przez Pa na za po śred -
nic twem „one go Słu gi”, ja ko pod sta wy wszel kie go dal sze go roz wo ju
Praw dy;

• w obro nie za rzą dzeń, sta tu tu i te sta men tu rów nież da nych przez
Pa na za po śred nic twem „one go Słu gi”;

• w ce lu przed sta wia nia oraz bro nie nia roz wi ja ją cej się Praw dy epi -
fa nicz no–ba zy lej skiej, bę dą cej po kar mem na cza sie dla lu du Pa na, zgod -
nie z Je go wo lą.

Wszel kie wpła ty na wy daw nic two pro si my do ko ny wać na ra chu nek
bie żą cy: Świec ki Ruch Mi syj ny „Epi fa nia”, Za rząd Głów ny, PKO BP
No wy Dwór Ma zo wiec ki Nr 18 1020 1026 0000 1802 0014 8916.

Te raź niej sza Praw da bę dzie rów nież wy sy ła na bez płat nie tym człon -
kom Ru chu, któ rzy o to po pro szą.

CZE KA NIE NA BO GA
„Do brze jest cier pli wie ocze ki wać na zba wie nie Pań skie” Tre ny 3:26

... kon ty nu acja ar ty ku łu z nu me ru zi mo we go
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a fakt ten jest po ka za ny w Pań skim „Ka mie niu
Świa dec twa” przez to, że gwiaz da Smo ka świe ci ła
pro sto w Ko ry tarz Wej ścio wy, któ ry opa da pod du -
żym ką tem ku pod ziem nej kom na cie czy też do ło -
wi sym bo li zu ją ce mu znisz cze nie.

Wiel ki Koń Je ho wy i je go jeź dziec
Koń w zna cze niu sym bo licz nym przed sta wia upo -
rząd ko wa ny plan lub układ re ali zu ją cy się we dług
wy zna czo ne go to ru. Ko niem Pa na, któ re go jeźdź -
cem był Je zus, jest Plan Zba wie nia. W Iz. 31:3 czy -
ta my: „Al bo wiem Egip cja nie są lu dzie, a nie Bóg,
a ko nie ich cia ło, a nie duch”, in ny mi sło wy pla ny,
dok try ny i pro jek ty świa ta nie są z du cha Bo że go,
i bia da ta kim, któ rzy po le ga ją na ta kich „ko niach”.
Kie dy sza tan, wiel ki Ju dasz i Da ni ta, za ata ko wał
i pod stęp nie uką sił w pię tę ko nia Pa na, tak że ja dą -
cy na nim Je zus upadł na zad i umarł (1 Moj. 49:17),
naj wy raź niej my ślał, że po krzy żo wał Plan Bo ży
i na za wsze za bił Księ cia Ży cia. Jed nak że Ja kub
oświad czył pro ro czo w imie niu wszyst kich praw -
dzi wych Izra eli tów: „Zba wie nia twe go ocze ku ję,
Pa nie!” (1 Moj. 49:18). Mi strzow skim po su nię ciem
wy da wa ło się sza ta no wi wej ście do po dat ne go
na je go su ge stie ser ca Ju da sza i do pro wa dze nie go
do te go, by zdra dził Pa na, a w rze czy wi sto ści sta no -
wi ło to je go zgu bę, bo wiem czy ta my, iż Je zus stał się
cia łem po to, by do znać cier pień śmier ci, by „przez
śmierć znisz czyć te go, któ ry miał wła dzę śmier ci, to
jest dia bła” (Żyd. 2:9, 14). Śmierć Je zu sa dla świa ta
ozna cza zba wie nie, a dla sza ta na znisz cze nie. 

Dal sze świa tło na te mat po ko le nia Da na
Tak sa mo jak Ja kub – za ło ży ciel po ko leń izra el skich
– prze po wie dział, co sta nie się z ni mi w dniach osta -
tecz nych, tak pra wo daw ca na ro du, Moj żesz, wy po -
wie dział do dat ko we pro roc twa w związ ku z każ -
dym po ko le niem. Pro roc two Moj że sza od no śnie Da -
na da je nam dal sze wy ja śnie nia od no śnie ty picz nej
ro li od gry wa nej przez to po ko le nie w pla nie Pa na.
O Da nie po wie dział on: „Dan ja ko szcze nię lwie wy -
ska ku ją ce z Ba szan” (5 Moj. 33:22). Pa trząc na ma pę
Pa le sty ny wi dzi my, że Ba szan jest gó rzy stym te re -
nem na pół no cy, po wschod niej stro nie Jor da nu,
a mia sto Dan znaj do wa ło się na pół noc no za chod nim
obrze żu te go te re nu. Ba szan ko ja rzo ny jest z bał -
wo chwal czym po ko le niem Da na. Pan nie tyl ko spra -
wił, że na ród izra el ski oraz wszyst kie na ro dy oko -
licz ne są ty pa mi i ilu stra cja mi róż nych za ry sów Je go
chwa leb ne go Pla nu Zba wie nia, lecz na wet każ da
gó ra i do li na w zie mi pa le styń skiej i w jej oko li cy,
każ de mo rze i rze ka, rów ni ny, pu sty nie, mia sta,
zwie rzę ta, drze wa, zio ła itd. są przez nie go wy ko rzy -
sty wa ne ja ko sym bo le przed sta wia ją ce ja kieś szcze -
gó ły w tym cu dow nym pla nie. Stwier dza my, że gó -
ra Ba szan przed sta wia kró le stwo An ty chry sta, twier -
dzę kla sy Da ni tów – kla sy Ju da sza. Myśl ta znaj du -
je dal sze po twier dze nie w Psal mie 68:16, 17, któ ry

brzmi: „Pa gó rek Bo ga jest jak pa gó rek Ba szan, wy -
so ki jak pa gó rek Ba szan. Cze mu ska cze cie, pa gór ki
wy so kie? Oto pa gó rek, na któ rym Bóg chce miesz -
kać. Pan bę dzie na nim miesz kał na wie ki”.

Pa gó rek Ba szan a gó ra Sy jon
Każ dy stu dent Pi sma Świę te go wie, że gó rą, na któ rej
Pan sym bo licz nie pra gnie za miesz ki wać, jest gó ra Sy -
jon (Ps. 132:13, 14). Dla te go też Psal mi sta kon tra stu je
Ba szan z Sy jo nem. Kon trast ten jest bar dziej wi docz -
ny w prze kła dzie Le ese ra. Mo gli by śmy od dać ten
frag ment: „Gdyż Je ho wa wy brał Sy jon, pra gnie go
na swo je miesz ka nie: to jest miej sce mo je go od po -
czyn ku na wie ki, tu bę dę miesz kał, bo tak pra gnę”.
W Wie ku Ewan ge lii wiel ki sys tem An ty chry sta chęt -
nie na zy wał sie bie Kró le stwem Bo żym, i tak jak im po -
nu ją ce wzgó rze Ba szan o wie lu wierz choł kach pa -
trzy ło krzy wo na ma łą gó rę Sy jon, za zdrosz cząc jej po -
zy cji ła ski u Pa na, tak dum ny An ty chryst, z któ rym
utoż sa mia ją się wszy scy wiel cy zie mi (wie le „wierz -
choł ków”), gar dząc i prze śla du jąc ma łą kla sę Sy jo nu,
„Ma lucz kie Stad ko”, któ re mu Nie biań skie mu Oj cu
upodo ba ło się dać Kró le stwo, bar dzo jej za zdro ści.

Nasz Pan Je zus, za chę ca jąc swych na śla dow ców,
by się nie ba li, gdyż upodo ba ło się Oj cu dać im Kró -
le stwo, ra dził im, by by li jak lu dzie, któ rzy cze ka ją
na po wrót swe go pa na (Łuk. 12:32, 36). Fał szy wy ko -

ściół nie chciał cze kać i twier dzi, że już usta no wił
Kró le stwo Chry stu sa, na zy wa jąc kró le stwa te go świa -
ta „chrze ści jań stwem”. Czy Dan „wy sko czył z Ba -
szan”? Tak, w oso bie Ju da sza sko czył jak głod ny lew
na swą ofia rę, gdyż na wet w tym wcze snym okre sie
An ty chryst już miał swo je ma łe po cząt ki (1 Ja na 4:3).
Nasz Pan na zwał Ju da sza „sy nem za tra ce nia”, tak sa -
mo jak Apo stoł Pa weł użył tej na zwy do „czło wie ka
grze chu”, tj. An ty chry sta (Ja na 17:12, 2 Tes. 2:3, 7).
W cią gu ca łe go wie ku Ewan ge lii kla sa Da ni tów – kla -
sa Ju da sza „ska ka ła” z sys te mu Ba szan na człon ków
cia ła Chry stu sa.

Współ cze sne wzgó rze Ba szan
– Wzgó rza Go lan, gdzie wciąż trwa ją wal ki
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By ki z Ba szan
Da wid pro ro czo w imie niu Je zu sa, jak rów nież
w imie niu na śla dow ców Je zu sa (w dru go rzęd nym
zna cze niu) mó wi o tej prze śla du ją cej kla sie ja ko
o „by kach z Ba szan” (Ps. 22:13, 14): „Ob to czy ło mię
mnó stwo ciel ców; by ki z Ba szan ob le gły mię.
Otwo rzy ły na mię gę bę swą ja ko lew szar pa ją cy
i ry czą cy”. Gó rzy sty kraj Ba szan sły nął z ho dow li
by dła (4 Moj. 32:14), a je go by ki są uży wa ne w ca -
łym Sta rym Te sta men cie ja ko ty py okrut nych i aro -
ganc kich cie mię ży cie li (Amos 4:1). 

U szczy tu swo jej wła dzy w ty siąc le ciu pa pie -
stwa (la ta 799-1799), gło wy fał szy we go kró le stwa
Chry stu sa prze śla do wa ły „Ma lucz kie Stad ko” swo -
imi „eks ko mu ni ku ją cy mi bul la mi” [przyp. tłum.:
w ję zy ku an giel skim sło wo ‘bull” ozna cza za rów no
‘by ka” jak i ‘bul lę”]. Dla cze go pa pie stwo na zy wa ło te
no ty ostra cy zmu „bul la mi”? Czyż nie dla te go, że ta -
kie de kre ty by ły po par te tak sil ną i nie od par tą wła -
dzą (na wet kró lo wie drże li przed ni mi), że moż -
na by je na praw dę po rów nać do wiel kiej si ły gło wy
by ka uzbro jo nej w strasz ne ro gi? Są dzi my, że być
mo że dla te go uży wa no sło wa ‘bul la”, gdyż pa pie -
stwo czę sto wy ko rzy stu je ję zyk ob ra zo wy.

Cze ka nie i tę sk nie nie za Kró le stwem
Jed nak że „Ba szan” jest od rzu co ny, a Sy jon wciąż cze -
ka na Kró le stwo. Nie wąt pli wie w tym koń co wym
okre sie nasz dro gi Nie biań ski Oj ciec pra gnie roz wi -
nąć w nas go rą cą tę sk no tę uj rze nia ziem skie go Kró -
le stwa. Pró by mo gą wzma gać tę tę sk no tę. Myśl tę
wy ra ża Ps. 42:2-4: „Ja ko je leń krzy czy do stru mie ni
wód, tak du sza mo ja wo ła do cie bie, o Bo że! Pra gnie
du sza mo ja do Bo ga, do Bo ga ży we go, mó wiąc: Kie -
dyż przyj dę, a oka żę się przed ob li czem Bo żym? Łzy
mo je są mi mia sto chle ba we dnie i w no cy, gdy mi
mó wią co dzień: Kę dyż jest Bóg twój?” Peł na si ła te -
go po do bień stwa nie jest wi docz na w au to ry zo wa -

nym prze kła dzie KJV. Aby do ce nić myśl Psal mi sty
mu si my pa mię tać, że w Pa le sty nie nie prze rwa nie
przez sześć lub sie dem mie się cy w ro ku w ogó le nie
pa da deszcz. z bar dzo nie licz ny mi wy jąt ka mi rze ki
i po to ki wy sy cha ją, a wte dy je dy ny mi źró dła mi wo -
dy są źró dła i stud nie oraz zbior ni ki wy cio sa ne w ska -
łach (Jer. 2:13).

Wszę dzie, gdzie ist nie je do bre, sta łe źró dło, za -
zwy czaj znaj du je się wio ska. Cza sem wo dę trze ba
do pro wa dzać ze źró dła do do mów i w ta kim przy -
pad ku uży wa się za kry tych akwe duk tów. Miej sca -
mi ro bi się otwo ry w po kry ciu akwe duk tu, aby nie
pę kał on z po wo du gro ma dze nia się po wie trza. Wy -
da je się uza sad nio nym są dzić, że o ta kim wła śnie
akwe duk cie mó wił Psal mi sta, i że wer set ten po wi -
nien brzmieć: „Ja ko łak nie je leń nad akwe duk tem”.
Je leń wie, że jest w nim wo da, gdyż za rów no sły szy
jak i czu je ją przez otwo ry w po kry ciu. Zwie rzę łak -
nie ży cio daj nej wo dy, lecz nie jest w sta nie uga sić
pra gnie nia. z ła two ścią mo że my so bie wy obra zić
cier pie nie bied ne go ści ga ne go stwo rze nia sto ją ce go
nad za mknię tym ka na łem wo dy wśród tej su chej
i spra gnio nej zie mi!

W po dob ny spo sób ci, któ rzy znaj do wa li się
w tym ziem skim przy byt ku, ję cze li, żar li wie pra -
gnąc zo stać przy odzia ny mi w dom nie biań ski. A te -
raz są jak Chry stus, uka zu ją się przed Nim i wi dzą
Go ta kim, ja kim jest. Cia ło i krew nie mo gą odzie -
dzi czyć Kró le stwa nie bios. Sły sze li śmy o cier pli -
wo ści Ijo ba, któ ry nie ty le ze wzglę du na sie bie, co
ze wzglę du na Ko ściół stwier dził: „po wszyst kie
dni wy mie rzo ne go cza su me go bę dę ocze ki wał
przy szłej od mia ny mo jej.” (Ijo ba 14:14).

Po trze bu je my cier pli wo ści, aby śmy po wy ko na -
niu wo li Bo żej otrzy ma li obiet ni cę. Cóż to bę dzie
za ra dość usły szeć, jak bied ny, wzdy cha ją cy świat
za wo ła: „Oto Bóg nasz ten jest; ocze ki wa li śmy go,
i wy ba wił nas. Ten ci jest Pan, któ re go śmy ocze ki wa -
li; we se lić i ra do wać się bę dzie my w zba wie niu je go”
(Iz. 25:8, 9). 

Pa pie ska bul la pa pie ża Urba na VIII z 1637 r. 
PT ‘12, 18-20

„BYKI Z BASZAN” Ps. 22:13
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KON TEKST mó wi nam, że Je zus wy ja śniał trud -
no ści i prze szko dy zwią za ne z przy na le że niem

do kla sy Nie biań skie go Kró le stwa oraz to, że trud no -
ści te szcze gól nie za gra dza ją dro gę bo ga tym, wpły -
wo wym i uczo nym, zgod nie ze sło wa mi Apo sto ła:
„nie wie lu mą drych, nie wie lu moc nych, nie wie lu za -
cne go ro du wy brał Bóg, lecz ubo gich te go świa ta,
bo ga tych w wie rze, aby by li dzie dzi ca mi Kró le stwa”
(1 Kor. 1: 26; Jak. 2: 5). Apo sto ło wie by li tym zdu mie -
ni, gdyż za ich dni, tak jak za na szych, bo ga ci i ucze -
ni by li uwa ża ni za szcze gól nych przed sta wi cie li re li -
gii. Myśl, że nie wie lu ta kich ma otrzy mać wej ście
do kla sy Kró le stwa spra wi ła, że nie wy kształ ce ni ry -
ba cy, któ rzy sta li się na śla dow ca mi Pa na, za czę li py -
tać o to, ja kie moż li wo ści bę dą mie li oni sa mi, sko ro
bo ga ci, ucze ni, wpły wo wi, ze wnętrz nie re li gij ni ma -
ją tak kiep sko się spi sać.

Nasz wer set jest czę ścią od po wie dzi udzie lo nej
przez Pa na. Piotr po wie dział: „Oto śmy my opu ści -
li wszyst ko, a po szli śmy za to bą”, co ozna cza, że
chciał wie dzieć, jak ta ka ofia ra zo sta nie po trak to wa -
na. Nasz Pan od po wie dział: „Za praw dę po wia dam
wam: Nikt nie jest, kto by opu ścił dom, al bo bra ci,
al bo sio stry, al bo oj ca, al bo mat kę, al bo żo nę, al bo
dzie ci, al bo ro le dla mnie i dla Ewan ge lii, że by nie
miał wziąć sto krot nie te raz w tym cza sie (…),
a w przy szłym wie ku ży wo ta wiecz ne go”.

„STO KROĆ TE RAZ W TYM CZA SIE”
Na pierw szy rzut oka za pi sy bi blij ne wy da ją się tu -
taj przed sta wiać na uki wie lu prze ło żo nych i na uczy -
cie li szkó łek nie dziel nych, któ rzy twier dzą, że po -
świę ce nie Bo gu przy no si sto ra zy więk sze świec kie
wpły wy i bo gac two. Zwy cza jem sta ło się w na szych
cza sach wska zy wa nie na za moż nych biz nes me nów
i ban kie rów, któ rzy za zwy czaj są człon ka mi ja kichś
ko ścio łów, ja ko na po twier dze nie ta kiej my śli – wy -
raź ne przy kła dy te go, jak Pan bło go sła wi tych, któ -
rzy wstę pu ją do ko ścio ła. Jed nak że ta kie ide ały czę -
sto upa da ją, ja ko że nie pra wi dło wo ści i uchy bie nia
ban ko we, stra ty, zde ma sko wa nia i do cho dze nia
ubez pie cze nio we ujaw nia ją fakt, że wie le z bo gac twa
świa ta jest zdo by wa ne w spo sób, któ ry ca ły świat

uzna je za nie cny, nie uczci wy i z pew no ścią da le ki
od norm Zło tej Re gu ły, któ rą po dał nasz Mistrz. Kie -
dy sły szy my sło wa Pa na, że nie wie lu mą drych, nie -
wie lu uczo nych, nie wie lu bo ga tych, nie wie lu wpły -
wo wych w ogó le wej dzie do Kró le stwa, a tych nie -
wie lu z nich, któ rzy tam wej dą, bę dzie mu sia ło
przejść przez wiel ki ucisk i trud no ści, wi dzi my, że
sło wa na sze go Pa na w od nie sie niu do stu krot nych
bło go sła wieństw w obec nym cza sie nie mo gą od no -
sić się do ziem skie go bo gac twa.

ZO STA WIA NIE WSZYST KIE GO,
BY PÓJŚĆ ZA CHRY STU SEM

Myśl tę wy ra ża też stwier dze nie Apo sto ła, że ci, o któ -
rych py tał, zo sta wi li wszyst ko, by na śla do wać Je zu sa
w czy nie niu wo li Oj ca, a sło wa na sze go Pa na tak że
po twier dza ją tę sa mą myśl. To nie ci, któ rzy na gro ma -
dzi li do my i po la, lecz ci, któ rzy je zo sta wi li na rzecz
Pa na i Ewan ge lii – dla przy wi le ju da wa nia wier ne go
świa dec twa Praw dzie – są kla są, któ ra ma otrzy mać
sto kroć wię cej w obec nym cza sie. 

Lecz jak mo że my zo sta wić te ziem skie rze czy,
ziem skie przy wi le je i wy go dy, a mi mo to mieć sto kroć
wię cej? No cóż, aby w peł ni to zro zu mieć, mu si my to
prze żyć. Mu si my po zo sta wić lub po rzu cić ziem skie
rze czy, po wie rza jąc je Pa nu, czy niąc peł ne po świę ce -
nie wszyst kie go, za nim znaj dzie my się w sta nie,
w któ rym On da nam sto kroć w za mian. Nie wie lu jest
go to wych lub chęt nych do ta kie go po świę ce nia swo -
je go ziem skie go wszyst kie go, i dla te go nie wie lu ma
szan se otrzy mać sto krot ne bło go sła wień stwo. Ci nie -
licz ni, któ rzy bio rą swój krzyż, po rzu ca ją ziem skie
ko rzy ści i szu ka ją przede wszyst kim Kró le stwa Bo że -
go, ci je dy nie mo gą w peł ni zro zu mieć czym jest sto -
kroć Pań skich bło go sła wieństw. 

Nasz Pan nie miał na my śli te go, że bę dzie my
mieć sto kroć wię cej do mów za każ dy, któ ry po rzu -
ci my, lecz sto kroć wię cej bło go sła wieństw, po cie chy
i ra do ści w po świę ca niu tych na szych ziem skich in -
te re sów, niż gdy by śmy się ich kur czo wo trzy ma li.
Sto krot ne bło go sła wień stwo po le ga w du żej mie rze
na na dzie jach za po cząt ko wa nych w na szych ser -

WIEK EWAN GE LII – WIEK TY SIĄC LE CIA
„Nikt nie jest, kto by opu ścił dom, al bo bra ci, al bo sio stry, al bo oj ca, al bo mat kę, al bo żo nę, al bo

dzie ci, al bo ro le dla mnie i dla Ewan ge lii, że by nie miał wziąć sto krot nie te raz w tym cza sie
(…), a w przy szłym wie ku ży wo ta wiecz ne go”.

Mar ka 10:29, 30
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cach przez Bo skie obiet ni ce, któ re Apo stoł na zy wa
bar dzo wiel ki mi i kosz tow ny mi obiet ni ca mi, przez
któ re mo że my uzy skać do sko na łość na tu ry i Kró le -
stwo (2 Pio tra 1:4). Te na dzie je i obiet ni ce są tak
chwa leb ne, że wszyst kie ziem skie rze czy bled ną
i w po rów na niu z ni mi tra cą wa gę, tak że od no śnie
do ofia ro wa nych rze czy ziem skich każ dy mo że po -
wie dzieć tak, jak daw no te mu po wie dział Apo stoł:
„wszyst ko po czy tam so bie za szko dę (…), abym
Chry stu sa zy skał (Fil. 3:8, 9). „Mam za to, iż utra pie -
nia te raź niej sze go cza su nie są god ne onej przy szłej
chwa ły, któ ra się ma ob ja wić w nas” (Rzym. 8:18,
1 Moj. 22:16-18). „Ale jed no czy nię: za po mi na jąc
o tym, co za mną, i zdą ża jąc do te go, co przede mną,
zmie rzam do ce lu, do na gro dy w gó rze, do któ rej zo -
sta łem po wo ła ny przez Bo ga w Chry stu sie Je zu sie
[w prze kła dzie Bi blii War szaw skiej]” (Fil. 3:13, 14,
Dz. Ap. 3:19-21). Na dzie je te na po zio mie za rów no
nie biań skich, jak i ziem skich bło go sła wieństw ostat -
nio otrzy ma nych, sta ją się tak re al ne, tak cen ne dla
praw dzi wie po świę co nych, że sto kroć bar dziej re -
kom pen su ją stra ty i ofia ry w ziem skim roz wo ju.

KO ŚCIÓŁ NO MI NAL NY I PRAW DZI WY
We wszyst kich de no mi na cjach chrze ści jań skich znaj -
du ją się szcze re oso by z po świę co nej kla sy opi sa nej
w na szym wer se cie, ta cy, któ rych ser ca nie są sku pio -
ne na ziem skich do mach, przy jaź niach czy wię ziach,
lecz na rze czach Kró le stwa, ta cy, któ rzy w cza sie swo -
je go roz wo ju nie ży li dla ziem skich rze czy, lecz dla
ży cia i chwa ły, któ rą Pan obie cał im w Kró le stwie.
Więk szość chrze ści jan wszel kich de no mi na cji sta no -
wi ko ściół no mi nal ny, po śród któ re go tu i ów dzie
w je go licz nych wy zna niach znaj du ją się nie licz ni
po wo ła ni, któ rych stan jest opi sa ny w na szym wer se -
cie – któ rzy po rzu ci li wszel kie ziem skie spra wy, na -
dzie je i ko rzy ści, a do bro wol nie i z ra do ścią od da li
swój los Te mu, któ ry był bo ga ty, lecz dla nas stał się
ubo gi; Te mu, któ ry był bez li to śnie wy ko rzy sty wa ny
i prze śla do wa ny z po wo du spra wie dli wo ści; Te mu,
któ ry po ło żył swo je ży cie za Praw dę i bra ci zgod nie
z wo lą Bo żą; Te mu, któ ry cho dził czy niąc do bro
(2 Kor. 8:9, Jan 15:20). Kim kol wiek by li, i gdzie kol wiek
się znaj do wa li, ta cy by li klej no ta mi Pa na, nie biań ską
kla są Ob lu bie ni cy, człon ka mi Je go cia ła. Cho ciaż ogól -
ny dom wia ry mo że się skła dać z więk szej licz by osób,
ci są szcze gól ny mi wy brań ca mi Bo ga, któ rzy po myśl -
nie prze szli swo je pró by i obec nie sta no wią Ko ściół
w chwa le, a w Wie ku Ty siąc le cia bę dą Bo ski mi na rzę -
dzia mi, przez któ re bło go sła wień stwo spły nie
na wszyst kie na ro dy zie mi (1 Moj. 12:3).

To wła śnie tę kla sę, to ma lucz kie stad ko na śla dow -
ców Je zu sa, Pan za pew niał, że weź mie sto kroć wię cej
w Wie ku Ewan ge lii. Otrzy ma li oni nie tyl ko sto kroć
wię cej w swej ziem skiej wę drów ce do Kró le stwa oraz
bło go sła wień stwa ze spo łecz no ści z Pa nem i z brać mi,
lecz w opatrz no ści Pań skiej ma ją do słow nie wię cej niż
sto kroć bra ci, sióstr, oj ców, ma tek i do mów, po nie waż

gdzie kol wiek się spo ty ka li, za wsze roz po zna wa li się
wza jem nie ja ko po sia da ją cy te go sa me go du cha;
miesz kał w nich ob fi cie ten sam umysł Chry stu so wy,
a ob fi to wał i ob ja wiał się tak, że jak po wie dział Apo stoł
o nie któ rych za swo ich dni, nie po trze bo wa li do sie bie
li stów po le ca ją cych, lecz szyb ko by li w sta nie do strzec
du cha znaj du ją ce go się w każ dym z nich. Pro por cjo -
nal nie do te go, jak wzra  sta li w du chu Mi strza, sta wa -
li się co raz bli żej zwią za ni w spo łecz no ści du cho wej ze
wszy s t ki mi, któ rzy praw dzi wie na le że li do Nie go,
wszyst ki mi pie l grzy ma mi na wą skiej dro dze do nie -
biań skie go Kró le s twa i z przy jem no ścią dzie li li się ze
so bą ta ki mi do bry mi du cho wy mi rze cza mi, ja kich po -

trze bo wa li. Duch Chry stu sa w nich dzia ła ją cy po bu -
dzał ich do te go, by czy nić do brze wszyst kim, któ rym
mie li oka zję, lecz szcze gól nie do mow ni kom wia ry
(Gal. 6:10). 

„PRZY SZŁY WIEK”
Obec nie wszy scy ta cy zo sta li już przy ję ci do du cho -
wej fa zy Kró le stwa i otrzy ma li już obie ca ne im ży cie
wiecz ne. Gdy ci bra cia wciąż znaj do wa li się na zie mi,
prze cho dząc swój roz wój i przy go to wu jąc się do Kró -
le stwa, ocze ki wa li na gro dy im obie ca nej w po dob ny
spo sób jak ci spo śród nas, któ rzy znaj du ją się wciąż
na zie mi, ocze ku ją bło go sła wieństw prze wi dzia nych
dla nas w ziem skiej fa zie przy szłe go świa ta w cza sie
Wie ku Ty siąc le cia.

„Przy szły wiek” – jak że szcze gól nie wy ra że nie to
zdu mia ło by więk szość umy słów, gdy by tyl ko je prze -
ana li zo wa ły. Ludz kość w prze wa ża ją cej mie rze by ła
uczo na i jest przy zwy cza jo na do po glą du, że po śmier -
ci idzie się do ja kie goś in ne go świa ta – świa ta tor tur,
dia błów, ognia, itd., lub do świa ta szczę ścia i nie biań -
skiej spo łecz no ści. z po wo du stu dio wa nia wy znań
wia ry prze ka zy wa nych od wie ków ciem nych i za nie -
dby wa nia stu dio wa nia Bi blii – Sło wa Bo że go, nie wie -

WSZYSTKIE DENOMINACJE
STANOWIĄ KOŚCIÓŁ NOMINALNY
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lu za uwa ży ło, że na dzie ja wy sta wio na dla lu du Bo że -
go w ca łym Pi śmie Świę tym jest na dzie ją na to, że bę -
dzie przy szły wiek [przyp. tłum.: „przy szły świat”
w an giel skim przy kła dzie KJV cy to wa nym przez au to -
ra ar ty ku łu] – że nie mo że my do nie go pójść, lecz mu -
si my cze kać, aż on do nas przyj dzie. Prze bu dze nie
i zmar twy ch  wsta nie bę dzie udzia łem ca łej ra sy ludz -
kiej w cza sie Ty siąc le cia. Na gro da dla ziem s kich wy -
brań ców (Sta ro żyt nych i Mło  do cia nych Go d  nych) ró -
w nież przy na le ży do te go cza su. Bę dzie też wte dy
miał miej sce roz ra chu nek z ko zła mi – roz myśl nie zły -
mi – za każ dy roz myśl ny wy stę pek prze ciw ko peł ne -
mu świa tłu i wie dzy. 

„Przy szły wiek” ozna cza epo kę, świat lub dys pen -
sa cję, któ ra wciąż na le ży do przy szło ści. Nie mo że my
przy śpie szyć je go na dej ścia, gdyż jak wy ja śnia nasz
Pan, cza sy i chwi le Oj ciec po ło żył w swo  jej mo cy. Jed -
nak znaj du je my w Pi śmie Świę tym coś, co od no si się
do tych cza sów i chwil, co po da je nam nie kie dy nie -
ja sne, a in nym ra zem bar dzo kon kret ne in for ma cje
od no śnie te go chwa leb ne go cza su i cu dow nych wy -
da rzeń, któ re ma ją wte dy na stą pić. Epo ka po prze -
dza ją ca po top jest w Pi -
śmie Świę tym na zwa na
„pierw szym świa tem
(wie kiem)” (2 Pio tra 3:6).
Dys pen sa cja lub stan
rze czy pa nu ją cy od po -
to pu do chwi li obec nej
ma ją cy się wkrót ce za -
koń czyć w wiel kim Cza -
sie Uci sku przy wtó rym
przyj ściu Chry stu sa jest
w Bi blii na zwa ny „te raź -
niej szym świa tem” (w.7),
obec nym wie kiem lub
dys pen sa cją (Dan. 12:1).
Apo stoł na zy wa ją te raź -
niej szym wie kiem złym
(Gal. 1:4), po nie waż obe -
c nie do mi nu je zło, igno -
ran cja i prze są dy, spra -
wu jąc kon tro lę nad
spra wa mi świa ta. Po do -
b nie sza tan jest na zwa -
ny księ ciem lub wład cą
te go wie ku. Nie ogra ni -
czo ny przez Pa na, Sza -
tan dzia ła obec nie w ser -
cach dzie ci nie po słu -
szeń stwa. Po nie waż sta -
no wią one przy tła cza ją -
cą więk szość ra sy, sza -
tan jest w Pi śmie Świę -
tym na zwa ny „księ ciem te go świa ta”, któ ry znaj du -
je się w nie zgo dzie z Chry stu sem i nie ma nic wspól -
ne go z na dzie ją Ko ścio ła – Je go cia ła, lecz jest prze -

ciw ni kiem – nie przy ja cie lem, któ re go pa no wa nie
mu si się za koń czyć, za nim daw no obie ca ne Kró le -
stwo Bo że bę dzie mo gło za jąć je go miej sce (Jan 14:30;
16:11; 12:31).

OGNI STY UCISK
MA ZA KOŃ CZYĆ TEN WIEK

Ca ła Bi blia wska zu je na ko niec te go wie ku ja ko na czas
przej ścia pa no wa nia nad zie mią spod kon tro li sza ta -
na oraz igno ran cji i grze chu pod kon tro lę Chry stu sa,
Je go uwiel bio ne go Ko ścio ła i pa no wa nie spra wie dli -
wo ści. Ucisk, ja ki obec nie ma my, jest na tu ral nym wy -
ni kiem an ta go ni zmu po mię dzy księ ciem ciem no ści
a księ ciem świa tło ści, po mię dzy błę dem a praw dą, po -
mię dzy grze chem a spra wie dli wo ścią. 

Te raz, gdy dzie ło obec ne go wie ku stop nio wo do -
bie ga koń ca, Ko ściół zo stał już zgro ma dzo ny i kie dy
God ni oraz kla sa Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii
prze sta ną ko rzy stać z oku po wej za słu gi, wte dy obec -
ny wiek się za koń czy, a wy bra ni otrzy ma ją na gro dę
wspo mnia ną w na szym wer se cie – „w przy szłym
wie ku ży cie wiecz ne”. Co wię cej, wier nym du cho -
wym zwy cięz com zo stał gdzie in dziej obie ca ny udział

w du cho wym Kró le -
stwie z Pa nem na Je go
tro nie, gdyż po wie dział
On: „Zwy cięz cy po  z -
wo lę za siąść ze mną na
mo im tro nie” [w prze -
kła dzie Bi blii War szaw -
skiej] (Obj. 3:21).

ŚWIAT
JEST ZGU BIO NY

Kie dy mó wi my, że ca ły
świat jest zgu bio ny, nie
ma my na my śli te go,
co in ni za zwy czaj ro -
zu mie ją przez to stwie -
r dze nie. Sto imy ści śle
przy Bi blii nie tyl ko
pod wzglę dem wy ra -
żeń, lecz i zna czeń, ja -
kie im na da je my. Ca ły
świat zo stał zgu bio ny
przez Ada ma i je go
nie po słu szeń stwo, ca ły
świat do stał się pod po -
tę pie nie śmier ci, klą -
twy; i cho ciaż Chry stus
od ku pił świat i za pła cił
ce nę, okup za wszyst -
kich, to jed nak do tych -
czas tyl ko Ko ściół pier -
wo rod nych, nie biań scy

wy bra ni zo sta li zna le zie ni. Więk szość ra sy ludz kiej
jest jak zgu bio ne owce, któ re ode szły od swo je go
Stwór cy przez grzech i de gra da cję. My, któ rzy usły -

EKSPLOZJA NUKLEARNA W NAGASAKI
W 1945 R. BYŁA TYLKO JEDNYM Z WYDARZEŃ

TERAŹNIEJSZEGO CZASU UCISKU
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PRZE STU DIO WAW SZY czwar ty roz dział pro -
roc twa Mi che asza, god ny uwa gi zwłasz cza ja ko

wstęp, kie ru je my na szą uwa gę ku roz dzia ło wi pią te -
mu tej że księ gi.

Mich. 5:1: „A te raz zbierz się w woj sko, o cór ko
woj ska; On nas ob legł; bić bę dą sę dzie go izra el skie -
go la ską w po li czek” [we dług an giel skie go prze kła -
du uży wa ne go przez au to ra ar ty ku łu]. Nie któ rzy
zro zu mie li, że w pod sta wo wym za sto so wa niu wer -
set ten mo że ozna czać, że Izra el po wi nien zgro ma -
dzić swo je woj ska; „O cór ko woj ska”, to jest, po sia -
da cie pew ne uzbro je nie. Je ho wa nas ob legł, lub na -
si wro go wie nas ob le gli. Moż na to zro zu mieć i tak,
i tak. Mo że być tu mo wa o Chal dej czy kach oraz
o tym, jak ude rzy li la ską w po li czek wład cę Izra ela
Se de kia sza. Po trak to wa li go ha nieb nie. Praw do po -
dob nie kry je się tu o wie le więk sze zna cze nie niż to,
po da ne w pod sta wo wym za sto so wa niu. Za cy tu je -
my ten wer set w prze kła dzie Ro ther ha ma, bo wiem
po da je on naj lep sze ze wszyst kich tłu ma cze nie
pierw sze go wer se tu. 

Sło wo „te raz” ma zna cze nie „w mię dzy cza sie”,
a po przed ni roz dział (zwróć uwa gę na kon tekst)
po ka zu je wspa nia łe re zul ta ty zwy cię stwa w Ty siąc -
le ciu, kie dy to wszy scy wro go wie zo sta ną już po ło -
że ni pod sto py Je go; Je go róg bę dzie jak z że la za,
a Je go sto py jak ze spi żu. Wy młó ci ich jak na kle pi -
sku! Nie mo że my za po mi nać o tym sym bo lu z roz -
dzia łu czwar te go. Pan po ło ży ich jak gdy by na kle -
pi sku, a ko py ta wy młó cą ich pod czas ty siąc let nie go
pa no wa nia. Jed nak że, w mię dzy cza sie, za nim na -
dej dzie ten czas, coś in ne go mu si wy peł nić hi sto rię
Wie ku Ewan ge lii. Ro ther ham tłu ma czy to na stę pu -
ją co: „w mię dzy cza sie do znasz do tkli wych utra -
pień, cór ko utra pie nia”. Po da je to myśl bę dą cą
w więk szej har mo nii z Praw dą, niż myśl wy ra ża -
na przez sło wo „woj ska”, a po nad to stwier dza my,
że ko men ta rze za zwy czaj mó wią, iż trud no jest po -
praw nie prze tłu ma czyć i zro zu mieć ni niej szy wer -
set. Jest to je den z tych wer se tów, któ re wy wo łu ją
wie le dys ku sji, jed nak że nam się wy da je, że Ro -
ther ham traf nie go od da je, w har mo nii z Praw dą.

sze li śmy głos Bo ga gło szą cy po kój przez Je zu sa
Chry stu sa, zo sta li śmy przez nie go od na le zie ni, po -
wró ci li śmy do Nie go, do Pa ste rza i Bi sku pa na szej
du szy i zo sta li śmy już po bło go sła wie ni sto krot nym
bło go sła wień stwem w obec nym cza sie; je ste śmy jed -
ny mi z je go ziem skich wy bra nych na sa mym po -
cząt ku przy szłe go świa ta czy też wie ku, w któ rym
nasz Pan wkrót ce roz pocz nie re sty tu cję ca łej ra sy
ludz kiej (Ja na 5:28).

Przy tła cza ją ca więk szość świa ta wciąż jest zgu bio -
na, po nie waż jesz cze nie zo sta ła zna le zio na, po nie -
waż oczy lu dzi są za śle pio ne przez „bo ga te go świa -
ta” oraz fał szy we dok try ny, prze są dy, igno ran cję, itd.,
któ re jak gę ste chmu ry nie po zwa la ją im wi dzieć ła -
ski Bo żej w Je zu sie Chry stu sie. Ich uszy są do tknię te
głu cho tą z tych sa mych po wo dów; nie wie dzą ani
nie ro zu mie ją.

Lecz czy świat ma po zo stać stra co ny na za -
wsze? Czy tyl ko obec nie wy bie ra ni mo gą uży wać
słu chu wia ry i wzro ku wia ry? Czy tyl ko ci zo sta ną
zba wie ni (Łuk. 12:32)? Tyl ko z ta kich bę dą się skła -
dać wy bra ni, jak wy raź nie mó wi nam Pi smo Świę -

te, lecz za pew nia nas ono rów nież, że głów ni spo -
śród tych wy bra nych, po tym, jak zo sta ną uwiel bie -
ni z wiel kim Pa ste rzem, po łą czą się z Nim w dzie -
le bło go sła wie nia wszyst kich in nych, aby nikt nie
był zgu bio ny, do pro wa dza jąc ca łą ludz kość do zna -
jo mo ści Pa na i zna jo mo ści chwa leb ne go pla nu, tak
by mo gli uzy skać ży cie wiecz ne po przez po słu -
szeń stwo za rzą dze niom Ty siąc let nie go Kró le stwa
(Jer. 31:34).

Wie rzy my, że w tym chwa leb nym „przy szłym
wie ku”, no wej dys pen sa cji, kie dy zna jo mość Pa -
na na peł ni ca łą zie mię i ca ła ludz kość uj rzy fak ty
– że Bóg umi ło wał świat, gdy jesz cze świat był
grzesz ny i za pew nił od ku pie nie przez krew Swe go
Sy na, i że kto kol wiek ze chce, mo że po wró cić po -
przez Nie go do owczar ni Oj ca – wte dy w owczar ni
Pa na zo sta nie zgro ma dzo nych wie lu, któ rzy nie są
go to wi, by obec nie zo stać zgro ma dzo ny mi do któ -
rej kol wiek z klas wy bra nych, z po wo du ogra ni czeń
na nie na ło żo nych, z po wo du wą sko ści dro gi oraz
wy mo gu po sia da nia uszu i oczu wia ry.

PT ‘12, 21-24

Wiek Ewan ge lii w stresz cze niu
Pro roc two Mi che asza, roz dzia ły 4 i 5

Część II
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Al bo wiem „w mię dzy cza sie”, za nim osią gnię te zo sta -
ną re zul ta ty Ty siąc le cia, Izra el bę dzie od rzu co ny.
„W mię dzy cza sie do znasz do tkli wych utra pień”.
Jest on na zy wa ny „cór ką woj ska”, a cho ciaż sa mo
sło wo „woj sko” za wie ra ideę prze cho dze nia utra -
pień, he braj skie sło wo tu uży te, choć róż nie tłu ma -
czo ne, wy da je się wy ra żać ideę cier pie nia oraz utra -
pień. Cho ciaż woj sko mo że przy nieść cier pie nia,
wy da je się nam ra czej, że bar dziej szcze gól nie jest
tu pod kre ślo na sa ma idea cier pie nia. „W mię dzy cza -
sie do znasz do tkli wych utra pień” (czy też: „bę dziesz
pod da na do tkli wym pró bom”). „W mię dzy cza sie
do znasz do tkli wych utra pień, o cór ko utra pie nia”.
Two im prze zna cze niem w Wie ku Ewan ge lii jest
wie le wy cier pieć. Dom twój pu sty zo sta nie, a ty zo -
sta niesz od rzu co na od ła ski i bę dziesz się błą kać
tam i z po wro tem po ob li czu zie mi, prze cho dząc
wie le utra pień. 

Kwe stia ta wy ma ga wy ja śnie nia, bo wiem dla -
cze go Bóg miał by od rzu cać Swój lud? Dla cze go
miał by do zwo lić, by przez ca ły Wiek Ewan ge lii
prze cho dzi li utra pie nia? W tym sa mym wer se cie
czy ta my: „On nas ob legł”. Izra el zo stał ob lę żo ny,
bo wiem da ny im zo stał Za kon i Pro ro cy, a oni zwró -
ci li się prze ciw ko Bo gu.
Jak to zro bi li? Pi smo
Świę te stwier dza: „Bić
bę dą sę dzie go izra el -
skie go la ską w po li -
czek”. Zo sta ło wy ka za -
ne, że ni niej sze pro roc -
two się wy peł ni ło, co
wy da je się być dla nas
wska zów ką, że mo że -
my pójść tym to kiem
ro zu mo wa nia. W Mat.
27: 30 po ka za no, że pro -
roc two to się wy peł ni ło:
„A plu jąc na nie go,
wzię li trzci nę [czy też
la skę], i bi li go w gło wę
je go”. W ja ką część gło -
wy? Mi che asz mó wi, że
mia ło to być w po li czek,
któ ry jest czę ścią gło wy,
dla te go też wzię cie la ski
i bi cie Go w po li czek,
sta no wi wy peł nie nie pro roc twa. Lecz czy Je zus jest
sę dzią Izra ela? O tak! Czyż sam nie po wie dział, że
Bóg po wie rzył wszel ki sąd Sy no wi? On jest Sę dzią,
a my wszy scy ma my sta nąć przed tro nem sę dziow -
skim Chry stu sa; nie tyl ko Ko ściół, ale ca ły świat ro -
dza ju ludz kie go. „I wi dzia łem umar łych, wiel kich
i ma łych, sto ją cych przed tro nem sę dziow skim,
a księ gi otwo rzo ne są” (Obj. 20:12). Je zus jest Sę dzią,
dla te go zo sta ło na pi sa ne, że wzię li la skę i bi li Sę -
dzie go Izra ela w po li czek.

Ko lej ny wer set (Mich. 5:2) po da je nam wię cej in -
for ma cji o tym Sę dzi: „Ale ty, Be tle je mie Efra ta [pier -
wot nie miej sco wość ta na zy wa ła się Efra ta, a w póź -
niej szym cza sie mia stu nada no na zwę Be tle jem]!
choć je steś naj mniej szy mię dzy ty sią ca mi Judz ki mi,
z cie bie mi jed nak wyj dzie ten, któ ry bę dzie pa nu ją -
cym w Izra elu, a wyj ścia je go są z daw na, ode dni
wiecz nych”. O tak, jest On tym, któ ry ma być Sę -
dzią, Tym, któ ry ma być Pa nu ją cym, któ ry uro dził się
w Be tle je mie Efra ta, któ re by ło uwa ża ne za ma lut kie
po śród ty się cy judz kich. Co ozna cza wy ra że nie „ty -
sią ce judz kie”? Nie ozna cza ono ty się cy lu dzi z Ju dy.
Sło wo ty siąc (eleph w he braj skim) jest uży wa ne
w zna cze niu ro dzi ny, gru py, dzia łu, bo wiem zie mie
zo sta ły po dzie lo ne na wiel kie ro dzin ne gru py lub
dzia ły, tj. ty sią ce. Każ dy ty siąc miał swo je go wo dza,
a w Pi śmie Świę tym mo że my zna leźć wie le wer se -
tów wska zu ją cych na to, że ta ki był zwy czaj. Za cy tu -
je my je den z nich, za pi sa ny w Sędz. 6: 15, mó wią cy
o tym, jak anioł uka zał się Ge de ono wi i po wie dział
mu, że jest mę żem wa lecz nym i że Bóg wy zna czył go
do te go, by wy ba wił Izra el. Ge de on po wie dział wte -
dy, że nie wie, jak mógł by te go do ko nać, gdyż po cho -
dzi z ma łej ro dzi ny: „oto na ród [eleph; ty siąc] mój

pod ły [sła by, bied ny],
a jam naj mniej szy
w do mu oj ca me go”.
Tak więc je go ty siąc,
czy li ogól na gru pa,
w je go dzia le by ła ma -
ła, a on był naj mniej szy
w do mu swe go oj ca.
Be tle jem by ło ma lut kie
po śród róż nych ty się cy
– róż nych grup – w tej
kra inie, a jed nak „z cie -
bie Mi [Je ho wie] wyj -
dzie ten, któ ry bę dzie
pa nu ją cym w Izra elu”.
Czy wi dzi my, że to się
wy peł ni ło? O tak! Na
przy kład, w Mat. 2:6
cy to wa ny jest ni niej szy
frag ment i w związ ku
z nim po ka za ne jest coś
bar dzo in te re su ją ce go:
„I ty Be tle he mie, zie -

mio Judz ka! żad ną mia rą nie je steś naj mniej sze mię -
dzy ksią żę ty Judz ki mi; al bo wiem z cie bie wy nij dzie
wódz [pa nu ją cy], któ ry rzą dzić bę dzie lud mój Izra -
el ski”. Be tle jem by ło po śród naj mniej szych, a mi mo
to, z po wo du te go pro roc twa, by ło naj więk sze. „Żad -
ną mia rą nie je steś naj mniej sze, al bo wiem z cie bie
wy nij dzie wódz, pa nu ją cy w Izra elu”. Wi dzi my za -
tem, że ni niej sze pro roc two bez po śred nio wska zu je
na na sze go Pa na Je zu sa; na to, że uro dził się On
w Be tle jem i oczy wi ście mo wa jest tu tyl ko o jed -

Betlejem - Efrata
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nym za ry sie – o tym, że był On bi ty w gło wę – któ ry
zo sta je po ka za ny ja ko ozna cza ją cy ca łość. In ny mi
sło wy, jest to me to ni mia, w któ rej część jest uży wa -
na w zna cze niu ca ło ści. Uro dził się On w Be tle jem
i był prze śla do wa ny na śmierć. 

Mich. 5:2 koń czy się sło wa mi: „a wyj ścia je go są
z daw na, ode dni wiecz nych”. Nie któ rzy nie pra wi -
dło wo uży wa li te go wer se tu, pró bu jąc do wo dzić, że
Je zus jest tym sa mym co Bóg, że jest On od wie ków
na wie ki, lecz jest to wy pa cze nie te go wer se tu. Mó -
wią oni: „Je go wyj ścia są od wie ków. A za tem mu si
być współ wiecz ny z Bo giem”. Nie, zna cze nie te go
wer se tu wca le nie jest ta kie. Ja -
kie jest za tem je go zna cze nie?
Zwróć my uwa gę, że z Be tle -
jem wyj dzie Ten, któ ry bę dzie
Pa nu ją cym, a o Je go wyj ściach
mó wi ły pro roc twa od sta ro -
żyt no ści, jesz cze za nim na stał
ja ki kol wiek wiek, daw no te mu
w wiecz no ści. Je go wyj ścia –
Pierw szy Ad went oraz Dru gi
Ad went – by ły oby dwa za po -
wia da ne w pro roc twach z da -
w nych cza sów, a w Pla nie Bo -
żym zo sta ły prze wi dzia ne, za -
nim na stał ja ki kol wiek wiek.

Daw no te mu, w okre sie
cza su za nim zo sta ła stwo rzo -
na zie mia, Bóg za pla no wał to
wspa nia łe pro roc two i za pla -
no wał, że Je zus umrze za ludz kość. Był On Ba ran -
kiem Bo żym za bi tym przed za ło że niem świa ta
(Obj. 13:8).

Wer set 3: „Prze toż choć ich wy da w roz pro sze -
nie”. Czy Bóg ich wy dał w roz pro sze nie? Zo sta li
od rzu ce ni, bo wiem dom ich zo stał pu sty, a Bóg wy -
dał ich w roz pro sze nie. Nasz Pan wy po wie dział na
nich klą twę: „dom wasz pu sty zo sta nie”. Jed nak że
nie zo sta li wy da ni w roz pro sze nie na za wsze. Wer -
set trze ci kon ty nu uje: „(…) aż do cza su [nie na za -
wsze], któ re go by ro dzą ca po ro dzi ła, wszak że osta -
tek bra ci je go na wró cą się z sy na mi Izra el ski mi”,
a w bar dziej po praw nym tłu ma cze niu „po wró cą
wraz z dzieć mi Izra ela”. „Prze toż choć ich wy da
w roz pro sze nie aż do cza su, któ re go by ro dzą ca po -
ro dzi ła”. Co to ozna cza? Zo sta ło to nam wy ja śnio ne
w Iz. 66:7, 8, gdzie ma my po wie dzia ne, kim jest „ro -
dzą ca”, „pier wej niż pra co wa ła ku po ro dze niu, po -
ro dzi ła” [za nim ogar nę ła ją bo leść, po ro dzi ła męż -
czy znę]. In ny mi sło wy, przed 1914 r., w któ rym roz -
po czę ły się wiel kie bó le po ro do we Sy jo nu, za nim
ogar nę ła ją bo leść zwią za na z wy bu chem pierw szej
woj ny świa to wej, po ro dzi ła ona męż czy znę, gło wę
i cia ło, „i usły sza łem licz bę po pie czę to wa nych [po
tym jak wiatr za czął wiać, bo wiem wiatr miał być

wstrzy my wa ny, do pó ki wszy scy wy bra ni nie zo -
sta li by po pie czę to wa ni na czo le]: sto czter dzie ści
i czte ry ty sią ce” (Obj. 7:4). Za nim woj na świa to wa
wy bu chła w któ rym kol wiek kra ju, wszy scy z wy -
bra nych z Ma lucz kie go Stad ka zo sta li po pie czę to -
wa ni w tym kra ju. „Pier wej niż pra co wa ła ku po ro -
dze niu, po ro dzi ła”. Nie któ rzy uwa ża ją, że wciąż ro -
dzi męż czy znę, ale to nie praw da. 

Ma lucz kie mu Stad ku to wa rzy szyć ma Lud Wiel -
ki, dla te go też ko lej ny wer set (Iz. 66:8) mó wi: „Któż
sły szał co ta ko we go? Kto wi dział co po dob ne go? Mo -
żeż to być, aby zie mia na ro dzi ła lu du za je den dzień?

Iza li na ród spło dzo ny by wa
jed nym ra zem?” O nie! To nie
dzie je się tak szyb ko jak
pstryk nię cie pal ca mi. Na stęp -
nie wer set nasz do da je: „Ale
Sy jon (no mi nal ne chrze ści -
jań stwo) le d wie po czął pra co -
wać ku po ro dze niu, alić po -
ro dził sy nów swych”. 

W obec nym wiel kim Cza -
sie Uci sku ma my Lud Wiel ki
ja ko jed ną kla sę z Wy brań -
ców Epi fa nii, a Mło do cia nych
God nych ja ko ko lej ną.
W czwar tym to mie Wy kła -
dów Epi fa nicz nych za ty tu ło -
wa nym „Wy brań cy Epi fa nii”
jest wy ja śnio ne, że Sy jo nem
jest tu no mi nal ny lud Bo ży.

No mi nal ny lud Bo ży w Izra elu po ro dził Je zu sa, Apo -
sto łów i Ko ściół pier wot ny. No mi nal ny lud Bo ży
w chrze ści jań stwie po ro dził resz tę człon ków cia ła,
tym spo so bem, za nim Sy jon pra co wał ku po ro dze -
niu, męż czy zna, gło wa i cia ło, w peł ni się uro dził.
„A tak wszy stek Izra el bę dzie zba wio ny” (Rzym.
11:26 – Izra el zo stał od rzu co ny do cza su, aż ro dzą ca
po ro dzi ła). „Przyj dzie z Sy jo nu wy ba wi ciel”. Sy jon
nie jest tu wy ba wi cie lem. Nie mógł by być, bo wiem
Wy ba wi ciel przy cho dzi z Sy jo nu. Sy jon re pre zen tu -
je tu no mi nal ny lud Bo ży za rów no w Izra elu i chrze -
ści jań stwie, a ów Wy ba wi ciel – Gło wa i Cia ło – przy -
cho dzi z no mi nal ne go lu du Bo że go w cza sie, kie dy
pra cu je on ku po ro dze niu. „Pier wej niż ją ogar nę ła
bo leść, po ro dzi ła męż czy znę”. „Przyj dzie z Sy jo nu
wy ba wi ciel i od wró ci nie po boż no ści od Ja ku ba” pod -
czas Re sty tu cji. Czyż to nie jest wspa nia łe! A przy
koń cu Uci sku Ja ku ba uzna ją swo je go Me sja sza, kie -
dy od wró ci On od nich nie po boż ność, któ ra sta ła się
ich udzia łem.

Ma my ko lej ny wspa nia ły wer set (Mich. 5:3):
„Prze toż choć ich wy da w roz pro sze nie aż do cza su,
któ re go by ro dzą ca po ro dzi ła, wszak że osta tek bra -
ci je go [bra ci Je zu sa] na wró cą się z sy na mi Izra el ski -
mi”. Je zus był Lwem z po ko le nia Ju dy i miał wie lu

Bóle porodowe Syjonu rozpoczęły
się tuż przed 1914 rokiem
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bra ci w tym po ko le niu. Je go bra cia po wró cą wraz
z dzieć mi Izra ela (dzie się cio ma po ko le nia mi). Ma my
tu dwa po ko le nia [Ju dy i Be nia mi na] oraz dzie sięć
po ko leń; Je go bra cia z Ju dy (Ży dzi) po wra ca ją
z dzieć mi Izra ela (dzie się cio ma po ko le nia mi). Czy
oni wszy scy po wró cą z gro bu? O tak! Wszyst kie
dzie sięć po ko leń, jak rów nież i dwa po ko le nia!  

Wer set 4: „I sta nie się a paść ich bę dzie w si le
PAŃSKIEJ [‘i stać bę dzie i kar mić bę dzie stad ko Swe’
w an giel skim prze kła dzie cy to wa nym przez au to ra
ar ty ku łu], i w sła wie imie nia Pa na, Bo ga swe go; i bę -
dą miesz kać, bo już wiel moż nym bę dzie aż do gra -
nic zie mi”. Ma my tu hi sto rię Wie ku Ewan ge lii dla
Ko ścio ła. Przez ca ły ten Wiek Je zus „stoi”. Do ty czy to
okre su, kie dy jest w chwa le po wnie bo wstą pie niu.
„I stać bę dzie’ i paść bę dzie stad ko Swe w si le Pań -
skiej” [w si le Je ho wy]. Je zus stoi w si le Je ho wy, tj., Je -
zus po wie dział, kie dy był tu na zie mi, że nie zna
cza su Swe go Dru gie go Ad wen tu. Lecz Je ho wa mu to
po dał, co by ło czę ścią si ły, ja kiej udzie lił Je ho wa, a Je -
zus kar mił owce, stad ko, tym owo cem. A za tem, kie -
dy zro zu mie li śmy, że nasz Pan przy szedł, On już tu
był. „Stać bę dzie i paść stad ko Swe”. Nie zna czy to,
że bę dzie pasł Sie bie. Uży ty tu cza sow nik jest cza -
sow ni kiem prze chod nim. Pasł bę dzie in nych. Pa sie
stad ko Swe w si le Swe go Oj ca. „W sła wie imie nia Pa -

na, Bo ga swe go”, bo wiem w Swo im zmar twych wsta -
niu Je zus stoi w Je go ma je sta cie – w imie niu Je ho wy,
Swe go Bo ga: „i bę dą miesz kać, bo już wiel moż nym
bę dzie aż do gra nic zie mi”. „Bę dą miesz kać”. Co to
ozna cza? Ozna cza to zwy cię ski Ko ściół za sia da ją cy
na tro nie; włącz nie ze zwy cię skim Lu dem Wiel kim
znaj du ją cym się przed tro nem; włącz nie z Mło do cia -
ny mi God ny mi, któ rzy bę dą zwy cię scy ja ko ksią żę -
ta na zie mi; włącz nie z Po świe co ny mi Obo zow ni -
ka mi Epi fa nii, któ rzy po świę ca ją się obec nie przed
roz po czę ciem Re sty tu cji; oraz włącz nie z ty mi ze
świa ta ludz ko ści, któ rzy po tym, jak skry sta li zu ją
cha rak ter w si le Pa na, otrzy ma ją ży cie wiecz ne. Oni
bę dą miesz kać. Bra cia i sio stry, Praw da przy szła i już
po zo sta nie, bę dzie się roz sze rzać co raz bar dziej, aż
po kry je ca łą zie mię. Już wię cej nie bę dzie ucie kać
na pu sty nię. Ci, któ rzy zo sta ną uzna ni god ny mi ży -
cia wiecz ne go, za miesz ka ją, „bo już wiel moż nym
bę dzie aż do gra nic zie mi”. Praw da bę dzie co raz bar -
dziej się roz prze strze niać i co raz bar dziej zba wiać, aż
wszyst kie owce Re sty tu cji otrzy ma ją ży cie wiecz ne.
Pod czas Wie ku Ewan ge lii Je zus stoi w si le Bo ga,
w sła wie Je go imie nia oraz w Bo skiej na tu rze. Pa sie
stad ko Swe i ono za miesz ka.
... ciąg dal szy na stą pi 

PT ‘12, 24-27

Dwu na stu Szpie gów
TYP I ANTYTYP

4 Moj. 13;14;  5 Moj. 1:19-46

NASZE BADANIE ROZPOCZYNAMY od 13 i 14
roz dzia łu 4 Moj że szo wej. W związ ku z ty mi roz -

dzia ła mi prze ba da my tak że rów no le głe stwier dze -
nia z 5 Moj. 1:19-46. Roz dzia ły te mó wią o dwu na stu
szpie gach ja ko oso bach, mi sji przez nich otrzy ma nej,
szpie go wa niu zie mi przez nich wy ko na nym, ra por cie
przez nich zda nym, re ko men da cji przez nich udzie -
lo nej, skut ku, ja ki to wy war ło na lud, Moj że szu, Aaro -
nie, Jo zu em, Ka le bie oraz Bo gu. Bóg wy dał na lud
wy rok na ka zu ją cy mu wę dro wać 40 lat po pu sty ni
z te go po wo du, że lud zbun to wał się prze ciw ko Bo -
gu i nie chciał po siąść zie mi tak, jak mu na ka za no, co
na stęp nie do pro wa dzi ło do nie szczę snej w skut kach
pró by sa mo wol ne go wej ścia do zie mi. Brat Rus sell
(Prze dru ki Straż ni cy R3064:5) mó wi nam, że w cza sie
Pierw sze go Ad wen tu oraz w trak cie Wie ku Ewan ge -

lii cie le sny Izra el w du żej mie rze wy peł nił an ty typ
tych wy da rzeń. Utrzy my wał on, że jest tak że pew na
mia ra an ty ty pu, któ rej cie le sny Izra el nie wy peł nił,
po nie waż w swo jej po dró ży do Ka na anu po pu sty ni
był on ty pem po dró ży du cho we go Izra ela do Kró le -
stwa. Jest to myśl czę sto przez nie go pod kre śla na
(R 3060:9), któ rą opie rał na 3 i 4 roz dzia le Li stu do Ży -
dów. Dla te go też jest ma ły an ty typ i du ży an ty typ
tych roz dzia łów, a ten ostat ni do ty czy du cho we go
Izra ela w cza sie Pierw sze go Ad wen tu. Po nad to, sko -
ro Żni wa Wie ku Ży dow skie go i Ewan ge lii są rów no -
le głe w cza sie, w do dat ku do za sto so wa nia tej hi sto -
rii do cie le sne go i du cho we go Izra ela pod czas Pierw -
sze go Ad wen tu wi dzi my rów nież, że ma ona za sto -
so wa nie do cie le sne go i du cho we go Izra ela w Żni wie
Wie ku Ewan ge lii. Tym, co łą czy za sto so wa nie do cie -



le sne go Izra ela z za sto so wa niem do du cho we go Izra -
ela w Żni wie Wie ku Ży dow skie go jest to, że z każ de -
go z dwu na stu po ko leń cie le sne go Izra ela Pan wy brał
praw dzi wych Izra eli tów i uczy nił ich czę ścią dwu na -
stu po ko leń du cho we go Izra ela (Ma lucz kie go Stad -
ka). Ich uspra wie dli wie ni to wa rzy sze sta li się Le wi ta -
mi Wie ku Ewan ge lii (nie po świę co ny mi tym cza so wo
uspra wie dli wio ny mi), któ rzy two rzy li po mo ce do ba -
da nia Bi blii: kon kor dan cje, słow ni ki, opra co wa nia
kry tycz ne, tłu ma cze nia, itd., pod czas gdy ich nie -
uspra wie dli wie ni zna jo mi (chrze ści ja nie je dy nie
z imie nia) sta li się człon ka mi no mi nal ne go lu du du -
cho we go Izra ela. Te trzy kla sy wto pi ły się w dwa na -
ście po dzia łów an ty ty picz nych dwu na stu de no mi -
na cji chrze ści jań skich Wie ku Ewan ge lii, jak zo sta ło
po ka za ne w pierw szym i dru gim roz dzia le ósme go
to mu epi fa nicz ne go. 

Pa trząc na tę kwe stię z punk tu wi dze nia ty picz -
ne go za sto so wa nia tej hi sto rii do an ty ty picz ne go
du cho we go Izra ela w Żni wie Wie ku Ży dow skie go,
in ter pre to wa li by śmy typ na Żni wo Wie ku Ży  do w -
skie go na stę pu ją co: dwa  na ście cie le snych po ko leń
prze d sta wia wszyst kich tych, któ rzy wy zna wa li wia -
rę w Chry stu sa pod czas Żni wa Wie ku Ży dow s kie go
– po świe co  nych, uspra wie dli wio nych oraz nie uspra -
wie dli wio nych. Ze wzglę du na to, że więk szość z nich
by ła Ży da mi, a nie któ rzy
z po  zo sta łych by li po bo -
ż ny mi po ga na mi mniej
lub bar dziej za in te re so -
wa ny mi ju da iz mem,
mo ż na w ogó l no ści pa -
trzeć na nich ja ko dwa -
na ście po ko leń Iz ra e la
ma sze ru ją cych w stro  nę
Ka na anu – sfe ry Praw dy
i Du cha Pra w dy. Ich
wej ście w nią mia ło swój
po czą tek we wcze snym
okre sie Żni wa Wie ku
Ży dow skie go. z tych
dwu na stu po ko leń Pan
wy brał pod czas Żni wa
Wie ku Ży dow skie go an -
ty ty picz nych dwu na stu
szpie gów, zwłasz cza
tych spo śród nich bę dą -
cych „na uczo ny mi w Pi -
śmie, wy ćwi czo ny mi w kró le stwie nie bie skim” (Mat.
13:52). W cza sie, gdy do ko ny wa ny był wy bór szpie -
gów, aż do mo men tu zło że nia ra por tu, by li oni człon -
ka mi Ma lucz kie go Stad ka. Na roz kaz Je zu sa zba da li
oni sfe rę Praw dy i jej Du cha pod czas Żni wa Wie ku
Ży dow skie go, a od cza su do cza su pod czas tych 40 lat
przed sta wia li swo je wnio ski; 40 dni szpie go wa nia re -
pre zen tu je tu 40 lat Żni wa Wie ku Ży dow skie go. Nie
po win ni śmy ro zu mieć, że do 69 r. n.e. nie by ły skła -

da ne żad ne ra por ty, bo wiem fak ty do wo dzą, że ra -
por ty ta kie skła da no przez ca łe 40 lat. Po win ni śmy ra -
czej ro zu mieć, że ko niec 40 dni przed sta wia ko niec
cza su na skła da nie ta kich ra por tów, jest to tro chę po -
dob ne do te go, jak ro zu mie my, że 40 dni, pod czas
któ rych Go liat rzu cał wy zwa nie Izra elo wi, nie ozna -
cza, że aż do 1914 r. nie by ło żad nych ata ków na teo -
rię ewo lu cji, lecz że wte dy po przez „one go Słu gę”
Izra el przy stą pił do osta tecz ne go ata ku. Dla te go też
fak ty do wo dzą, że od cza su do cza su Apo sto ło wie,
pro ro cy oraz zdol niej si na uczy cie le zda wa li ta kie ra -
por ty pod czas Żni wa Wie ku Ży dow skie go – pi sma
No we go Te sta men tu z wy jąt kiem pism Ja na, po wsta -
łych przy naj mniej 20 lat po 69 r. n.e., by ły ra por ta mi
Apo sto łów i pro ro ków przed sta wia ją cy mi wnio ski ze
szpie go wa nia.

Po upły wie cza su prze wi dzia ne go na skła da nie
ta kich ra por tów do szło do zmia ny sta no wi ska dzie -
się ciu z an ty ty picz nych szpie gów (4 Moj. 14:37).
Wszy scy z nich skła da li zgod ne z so bą ra por ty, aż
do szło do an ty ty picz ne go Ka le ba – Ma lucz kie go Stad -
ka – wzy wa ją ce go lud do nie zwłocz ne go po świę ce nia
i je go nie zwłocz ne go wy ko na nia, po tym jak dzie -
sięć grup po śród szpie gów zło ży ło oszczer czy ra port
fał szy wie przed sta wia jąc sfe rę Praw dy i jej Du cha
oraz wy ol brzy mia jąc si łę du cho wych wro gów i trud -

no ści do prze zwy cię że -
nia (w.31-33), przez co
od wie dli lud od wej ścia
do chrze ści jań skie go
dzie dzic twa (per spek -
ty wicz nej sfe ry Praw dy
i jej Du cha) i ode bra nia
go wro gom w nim za -
miesz ku ją cym. z te go
po wo du stra ci li oni ko -
ro ny, do wo dem na co
jest to, że zo sta li po ra -
że ni błę dem. Jo zue
i Ka leb za chę ca ją cy lud
do te go, by wy ru szył w
si le Pa na, przed sta wia
na sze go Pa na i praw -
dzi wy Ko ściół, zwłasz -
cza je go wo dzów, pod -
czas Żni wa Wie ku Ży -
dow skie go, za chę ca ją -
cych lud do po świę ce -

nia się i je go wy ko na nia – do na je cha nia i pod bi cia te -
go, co po win no stać się sfe rą Praw dy i jej Du cha. Izra -
eli ci w ogól no ści przed sta wia ją in nych utra cju szy ko -
ron, uspra wie dli wio nych i nie uspra wie dli wio nych
z te go okre su, któ rzy znie chę ci li się, a na stęp nie szem -
ra li i zbun to wa li się prze ciw ko Pa nu (Moj że szo wi)
i wier ne mu Ka płań stwu (Aaro no wi), a chcąc, by na -
uki prze ciw ne tym, ja kie zo sta ły przed sta wio ne przez
wier nych szpie gów, zo sta ły uży te ja ko sym bo licz ne

28 •  TERAŹNIEJSZA PRAWDA I ZWIASTUN CHRYSTUSOWEJ EPIFANII

Dwu na stu szpie gów po wra ca



LATO 2012 • 29

ka mie nie do oba le nia na uk wier nych szpie gów, na ka -
za li uka mie no wać Jo zu ego i Ka le ba (4 Moj. 14:10).
Bóg, po przez praw dy po da wa ne przez praw dzi wy
Ko ściół [chwa ła Pań ska oka za ła się nad na mio tem
zgro ma dze nia], po wstrzy mał te za mia ry nie god nych,
a na stęp nie ska zał ich sa mych oraz tych, któ rzy mie -
li na dejść po nich, na tu łacz kę pod czas Wie ku Ewan -
ge lii, aż do 1874 r., po sym bo licz nej pu sty ni, bez moż -
li wo ści wej ścia do an ty ty picz ne go Ka na anu – sfe ry
Praw dy i Du cha Praw dy Żni wa Wie ku Ewan ge lii.
Po dej mo wa ne przez nich pró by wej ścia do tej sfe ry
przed uda niem się na tu łacz kę po pu sty ni przy nio sły
ka ta stro fal ne po raż ki, przy kła dów któ rych w po sta -
ci trium fu błę du i zła pe łen jest Wiek Ewan ge lii.
Zwięź le za ry so wa li śmy an ty typ 13 i 14 roz dzia łu
4 Moj że szo wej w związ ku z du cho wym Izra elem
w Żni wie Wie ku Ży dow skie go, bo wiem na szym za -
mia rem nie jest po da nie szcze gó ło wych in for ma cji
o nim; gdyż za mie rze niem na szym jest po da nie
w więk szym szcze gó le an ty ty pów tych dwóch roz -
dzia łów tak, jak sto su ją
się one do Żni wa Wie ku
Ewan ge lii, ja ko że są to
an ty ty py, któ re bez po -
śred nio nas do ty czą.

A za tem, zgod nie
z wy ja śnie niem św. Pa -
w ła z 3 oraz 4 roz dzia łu
Li stu do Ży dów, 40 lat
wę dro wa nia Izra ela po
pu sty ni, cho ciaż jest tak -
że ty pem na wę drów kę
cie le sne go Izra ela wWie -
ku Ewan ge lii, zmie rza ją -
ce go ku 1874 ro ko wi, jest
głów nie ty pem na po -
dró żo wa nie Ko ścio ła
chrze  ści jań skie go ku Żni wu Wie ku Ewan ge lii. Zgod -
nie z rów no le gło ścią jest tak że dla nie go dru gie za sto -
so wa nie: dwa na ście klas je go an ty ty picz nych szpie -
gów z te go Żni wa przy nio sło mu ra port na te mat
po wro tu Bo żej ła ski do Izra ela oraz po wro tu do Pa -
le sty ny, dwóch z nich zło ży ło przy chyl ny ra port,
a dzie się ciu nie przy chyl ny, po czym na stą pi ło an ty -
ty picz ne szem ra nie i ska za nie go na po now ną wę -
drów kę po pu sty ni pod czas Epi fa nii, a na stęp nie na
wej ście i pod bój je go an ty ty picz ne go Ka na anu – sfe -
ry Praw dy i jej Du cha w Ty siąc le ciu. Nie bę dzie my
da lej oma wiać tej fa zy an ty ty pu, bo wiem na szym ce -
lem jest dość szcze gó ło we omó wie nie dru gie go za sto -
so wa nia wy da rzeń z 13 i 14 roz dzia łu 4 Moj że szo wej
do du cho we go Izra ela, czy  li za sto so wa nie na Żni wo
Wie ku Ewan ge lii. Po wta rza my to jesz cze raz, że
zgod nie z 3 i 4 roz dzia łem Li stu do Ży dów, 13 i 14
roz dział 4 Moj że szo wej sto su je się do du cho we go
Izra ela w Żni wie Wie ku Ży dow skie go, co zgod nie
z za sa dą rów no le gło ści Żniw do wo dzi, że roz dzia ły te

ma ją za sto so wa nie do du cho we go Izra ela w Żni wie
Wie ku Ewan ge lii. Skła nia nas to do te go, by prze śle -
dzić an ty typ dru gie go za sto so wa nia tych dwóch roz -
dzia łów do du cho we go Izra ela, czy li do hi sto rii du -
cho we go Izra ela w Żni wie Wie ku Ewan ge lii. Na si
czy tel ni cy pa mię ta ją za pew ne, że czę sto wspo mi na -
li śmy o tym, że w Epi fa nii ży je my pod czas Wie ku
Ewan ge lii w ma łej ska li, in ny mi sło wy w mi nia tu ro -
wym Wie ku Ewan ge lii. Mó wiąc o tym, ni gdy nie po -
da wa li śmy żad nych wer se tów Pi sma Świę te go, na
któ rych opie ra li by śmy tę myśl. Głów nym ustę pem
Bi blii, na któ rym opie ra my tę myśl, jest 13 i 14 roz dział
4 Moj że szo wej w za sto so wa niu do Żni wa Wie ku
Ewan ge lii, z wy ni ka ją cą z nie go wę drów ką du cho we -
go Izra ela. Jak bo wiem wy ka że my, zgod nie z dru gim
za sto so wa niem, Żni wo Wie ku Ewan ge lii jest dru gim
an ty ty pem wy da rzeń z 13 i 14 roz dzia łu 4 Moj że szo -
wej, a wę drów ka Izra ela znaj du je dru gi an ty typ
w dru gim za sto so wa niu w wę dro wa niu du cho we go
Izra ela w Epi fa nii, bo wiem tak jak wę drów ka du cho -

we go Izra ela na stę pu -
ją ca po Żni wie Wie ku
Ży dow skie go by ła wę -
drów ką Wie ku Ewan -
ge lii, tak też wę d rów ka
du cho we go Izra ela
w Epi fa nii, na s tę pu ją ca
po Żni wie Wie ku
Ewan ge lii, ja ko rów no -
le gło ści Żni wa Wie ku
Ży dow skie go, jest na
ma łą ska lę rów no le gło -
ścią wę drów ki Wie ku
Ewan ge lii. W Epi fa nii
ży je my pod czas Wie ku
Ewan ge lii w ma łej ska -
li, dla te go też mo że my

mó wić o Epi fa nii ja ko o mi nia tu ro wym Wie ku Ewan -
ge lii, z ma łym Ba bi lo nem, ma ły mi ko ścio ła mi pro te -
stanc ki mi, ma łym ko ścio łem ka to lic kim, ma łym pa -
pie żem, itd.

Pa mię ta jąc o tym, że ogra ni cza my na sze ba da nie
wer se tów z 4 i 5 Księ gi Moj że szo wej do za sto so wa nia
do du cho we go Izra ela w Żni wie Wie ku Ewan ge lii, ro -
zu mie my, że proś ba lu du (5 Moj. 1:22), by Moj żesz
wy słał szpie gów ma ją cych prze szpie go wać zie mię,
od po wia da proś bie du cho we go Izra ela wy ra ża nej
po przez od czu wa ne przez nie go po trze by i wy po -
wia da ne sło wa, by nasz Pan wzbu dził stu den tów Sło -
wa ma ją cych zba dać sfe rę Praw dy i jej Du cha (Ka na -
an); dzię ki cze mu mógł by on po znać tę Praw dę i jej
Du cha, jak rów nież po stę po wać w har mo nii z nią.
Naj wy raź niej, tak jak proś ba ta zo sta ła przed ło żo na
Moj że szo wi, za nim Bóg na ka zał mu wy sła nie dwu na -
stu szpie gów (4 Moj. 13:1,2), tak sa mo po trze by od -
czu wa ne przez du cho wy Izra el i sło wa prze zeń wy -
po wia da ne pod czas zbli ża nia się do Pa ru zji, pro szą -

Typ dwu na stu szpie gów ma za sto so wa nie
za rów no w Wie ku Ży dow skim,

jak i w Wie ku Ewan ge lii.
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ce o an ty ty picz ne in for ma cje, by ły proś bą skie ro wa -
ną do Bo ga o an ty ty picz ne in for ma cje, za nim Bóg
na ka zał wy sła nie an ty ty picz nych szpie gów ma ją cych
je zdo być. Od po wiedź Bo ga jest wi docz na w na ka zie
(w. 1); a na sze mu Pa nu po do ba ła się proś ba i na kaz
(5 Moj. 1:23). Jak już się do wie dzie li śmy, Ka na an jest
ty pem sfe ry Praw dy i Du cha Praw dy. Choć jest nią
przede wszyst kim Bi blia, to w mia rę jak praw dy bi -
blij ne oraz ich Duch w co raz więk szym stop niu wkra -
cza ją w umy sły człon ków lu du Bo że go, umy sły ich
sta ją się w co raz więk szym stop niu sfe rą Praw dy i jej
Du cha. Tak jak przed wej ściem Izra ela do Ka na anu,
ro iło się w nim od wro gów i nie przy ja znych miast,
tak sa mo za nim du cho wi Izra eli ci wej dą do an ty ty -
picz ne go Ka na anu, ja ko per spek ty wicz nej sfe ry
Praw dy i jej Du cha, jest on pe łen róż nych form zła, od
ja kich roi się w na tu ral nych umy słach człon ków lu du
Bo że go, któ re z te go po wo du sta ją się po lem bi twy
Praw dy i jej Du cha z ty mi wro ga mi, tak jak po tym,
jak Izra el wtar gnął do Ka na anu, stał się on po lem bi -
twy Izra ela z je go miesz kań ca mi oraz mia sta mi. No -
we stwo rze nie na jeż dża na tu ral ny umysł i w co raz
więk szym stop niu opa no wu je co raz bar dziej ujarz -
mio ne ser ce i umysł. Po dob nie jak Moj żesz wy słał
dwu na stu szpie gów (4 Moj. 13:3-16; 5 Moj. 1:23), tak
sa mo nasz Pan wy słał od po wia da ją ce im an ty ty py
w Pa ru zji. Na kaz do słow nie brzmiał: „Po ślij dla sie -
bie” (4 Moj. 13:2), co su ge ru -
je myśl, że szpie dzy mie li po -
móc ty picz ne mu i an ty ty -
picz ne mu Moj że szo wi w tej
spra wie.

Ich wy bór, po jed nym
z każ de go po ko le nia, przed -
sta wia fakt, że gru pa stu den -
tów Pi sma Świę te go bę dą ca
no wy mi stwo rze nia mi z każ -
dej z dwu na stu de no mi na cji
chrze  ści jań stwa, któ re po da li -
śmy i wy star cza ją co opi sa li -
śmy już po przed nio, mia ła
być wy bra na ja ko szpie dzy.
Fakt, że nie wszy scy Izra eli ci
zo sta li szpie ga mi, lecz że dwa na ście jed no stek zo sta -
ło ni mi oraz to, że każ dy z tych dwu na stu szpie gów
miał być przed niej szym (do słow nie ‘księ ciem’) w swo -
im po ko le niu, jest ty pem te go, że na wet nie wszyst kie
no we stwo rze nia mia ły być an ty ty picz ny mi szpie ga -
mi, lecz je dy nie pew ne wy bra ne jed nost ki mia ły ni mi
być oraz że ci wy bra ni mie li być człon ka mi Ma lucz kie -
go Stad ka, a gru pa ta kich wo dzów znaj do wa ła się
w każ dej de no mi na cji. Fakt, że tych dzie się ciu, któ rzy
roz pu ści li złą wieść o zie mi, po mar ło po ra żo nych za -
ra zą przed Pa nem, jest ty pem te go, że od po wia da ją -
ce im an ty ty py prze sta ły być człon ka mi Ma lucz kie go
Stad ka, cze go do wo dem jest to, że zo sta li od sia ni
w prze sie wa niach – po mar li na za ra zę (4 Moj. 14:37).

Dla te go też po win ni śmy ro zu mieć, że w cza sie, gdy
szpie dzy by li wy sy ła ni, wszy scy z nich mie li wciąż
za cho wa ne ko ro ny. Do dat ko wym te go po twier dze -
niem jest to, że żad ne go z ty picz nych szpie gów nie by -
ło wśród ksią żąt, któ rzy przy nie śli ofia ry, o któ rych
mo wa w 7 rozdz. 4 Moj że szo wej ani wśród tych, któ -
rzy prze wo dzi li po ko le niom, a opi sa ni są w 10 rozdz.
4 Moj że szo wej, o któ rych wie my, że są ty pem dwu na -
stu grup utra cju szy ko ron, po jed nej gru pie z każ dej
de no mi na cji. Dla te go też wy bór dwu na stu in nych nie
wy ni kał z te go, że ksią żę ta skła da ją cy ofia ry zmar li,
a ci wy bie ra ni by li ich na stęp ca mi, bo wiem wy sła nie
szpie gów mia ło miej sce za le d wie dwa mie sią ce po
tym, jak Izra eli ci opu ści li Sy naj (4 Moj. 10:11; 13:20),
a w prze cią gu te go cza su dwu na stu ksią żąt skła da ją -
cych ofia ry z pew no ścią nie zmar ło. W chwi li wy sy ła -
nia an ty ty picz nych szpie gów każ dy czło nek z każ dej
z dwu na stu grup był człon kiem Ma lucz kie go Stad ka,
a ra zem sta no wi li oni „na uczo nych w Pi śmie” z Ma -
lucz kie go Stad ka (Mat. 13:52) w każ dej z dwu na stu
de no mi na cji chrze ści jań stwa. Jed nak że za raz po zło -
że niu ra por tu do cho dzi do zmia ny. Na stęp nie to Jo -
zue jest ty pem na na sze go Pa na. Zo sta ło to za po wie -
dzia ne w zmia nie imie nia nada ne go Jo zu emu (4 Moj.
13:16). Jed no cze śnie Ka leb za czął ozna czać ca łe Ma -
lucz kie Stad ko, a zwłasz cza je go wo dzów w Praw -
dzie pa ru zyj nej, a po zo sta li an ty ty picz ni szpie dzy sta -

li się utra cju sza mi ko ro ny.
Wy sła nie przez Moj ż e -

sza szpie gów na roz kaz [do -
słow nie „na sło wo“] PANA
(w. 3) jest ty pem wy sy ła nia
przez na sze go Pa na „na -
uczo nych w Pi śmie” z Ma -
lucz kie go Stad ka we wszyst -
kich de no mi na cjach ja ko an -
ty ty picz nych szpie gów zgo -
d nie ze Sło wem Bo żym – Bi -
blią. Tą czę ścią Bi blii, o któ rej
jest tu mo wa, jest ten frag -
ment, któ ry obec nie ba da my
– 4 Moj. 13; 14; 5 Moj. 1:19-
46. z ty pu wy ja śnia ne go Je -

mu przez Oj ca nasz Pan zro zu miał, że jest to Sło wo
Bo że skie ro wa ne do Nie go, by wy słać ich po to, by
zba da li sfe rę Praw dy i jej Du cha. Być mo że Bóg wy -
dał Mu tak że bez po śred nie po le ce nie tej tre ści.
W każ dym jed nak przy pad ku, lub w oby dwu przy -
pad kach, by ło to po le ce nie Bo ga wy da ne Je mu. Tak
jak ty picz ni szpie dzy zo sta li wy sła ni z pu sty ni Pa ran
(prze ogrom ny; w.3), na któ rej po ło żo ne by ło miej -
sce, z któ re go wy ru szy li – Ka desz -Bar nea (świę ta
pu sty nia wę drów ki; 5 Moj. 1:19), tak an ty ty picz ni
szpie dzy zo sta li wy sła ni w pa ru zyj nej czę ści Ty siąc -
le cia ja ko cza sie po świę co ne go sta nu pu sty ni. Ka -
desz -Bar nea jest tak że na zy wa ne En -Misz pat (źró dło
są du; 1 Moj. 14:7), co wska zu je na pró by w związ ku

Jo zue i  Ka leb
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z dok try na mi o oku pie i ofie rze za grzech, ja kie mia -
ły miej sce w an ty ty picz nym Ka desz (4 Moj. 20:1-13),
ja ko głów ne pró by dok try nal ne Pa ru zji. Jak po przez
po wtó rze nie zo sta ło pod kre ślo ne („oni mę żo wie
wszy scy by li co przed niej si z sy nów izra el skich” –
w.3), że dwu na stu szpie gów by ło przy wód ca mi
w swo ich po ko le niach, tak w an ty ty pie zo sta ło pod -
kre ślo ne, że an ty ty picz ni szpie dzy by li wio dą cy mi
stu den ta mi Bi blii w swo ich de no mi na cjach, bę dąc
jed no cze śnie człon ka mi Ma lucz kie go Stad ka. War to
za uwa żyć, że nie ma mo wy o po ko le niu Le wie go ani
o ro dzi nie Aaro na. Ma to po ka zać, że w ty pie szpie -
dzy przed sta wia ją człon ków Ma lucz kie go Stad ka.
Jak Moj żesz wy słał dwu na stu szpie gów, by zba da li
ty picz ny Ka na an, tak nasz Pan wy słał z dwu na stu
de no mi na cji „uczo nych w Pi śmie” z Ma lucz kie go
Stad ka, by zba da li sfe rę Praw dy i Du cha Praw dy.
W trak cie prze pro wa dza nia tych ba dań nie któ rzy
człon ko wie z każ dej z dwu na stu grup an ty ty picz -
nych szpie gów przy szli do ru chu Praw dy, pod czas
gdy in ni po zo sta li w swo ich de no mi na cjach, sta jąc
się wro ga mi Praw dy.

Za trzy maj my się w tym miej scu na chwi lę i roz -
waż my sfe rę Praw dy i jej Du cha – an ty ty picz ny Ka -
na an. Obej mu je ona Bi blię oraz wie dzę opar tą na
Bi blii i jej Du chu ze wszyst kim, co z nich wy ni ka.
W dru gim roz dzia le ósme go to mu epi fa nicz ne go
opi su jąc pra cę Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii, po ka -
za li śmy głów ne ro dza je ta kiej wie dzy. Jed nak że Ke -
ha ty ci Wie ku Ewan ge lii nie wni ka li w kwe stie wie -
dzy bi blij nej i Du cha tak głę bo ko, jak dwu na stu
szpie gów z Pa ru zji, co wy ni ka ło z kil ku po wo dów:
w prze ci wień stwie do an ty ty picz nych szpie gów nie
by li oni no wy mi stwo rze nia mi; wie le za ry sów ta kiej
wie dzy nie by ło na cza sie aż do Pa ru zji; oraz an ty -
ty picz ni szpie dzy po tra fi li do strzec ta kie za ry sy
Praw dy i Du cha Praw dy, ja kich do strzec nie mo gły

nie po świę co ne cie le sne jed nost ki. W dru gim roz -
dzia le ósme go to mu epi fa nicz ne go wy mie ni li śmy
pew ne jed nost ki ja ko Ke ha ty tów Wie ku Ewan ge lii,
co do któ rych ja śniej świe cą ce świa tło po ka zu je, że
ni mi nie by li, lecz by li no wy mi stwo rze nia mi, z któ -
rych pew ne jed nost ki słu ży ły przed Pa ru zją, a nie -
któ re w trak cie Pa ru zji. Wy mie ni my głów nych
szpie gów bę dą cych no wy mi stwo rze nia mi, któ rych
nie słusz nie przed sta wi li śmy ja ko Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii. Oma wia jąc tę kwe stię moż na wspo -
mnieć, że cho ciaż Ke ha ty ci Wie ku Ewan ge lii wy -
ko ny wa li ta ką pra cę, ja ką moż na za kwa li fi ko wać
do pra cy uczo nych w za kre sie dzieł ję zy ko wych,
eg ze ge tycz nych (ob ja śnia ją cych), hi sto rycz nych
i sys te ma ty zu ją cych do ty czą cych kwe stii bi blij nych,
nie by li oni je dy ny mi, któ rzy wy ko ny wa li ta ką pra -
cę, bo wiem wo dzo wie utra cju sze ko ron oraz in ni
utra cju sze ko ron wy ko ny wa li ta ką pra cę, jak np.:
Chry zo stom, Au gu styn, Chem nitz, Kal win, So cyn,
Men no Si mons, Je re miasz Tay lor, Ale xan der Camp -
bell, itd., pi sa li róż ne ko men ta rze na te mat apo lo ge -
ty ki, dok tryn i ety ki, jak rów nież na hi sto rycz ne te -
ma ty re li gij ne. Pra wie wszy scy wo dzo wie z Ma -
lucz kie go Stad ka wy ko ny wa li ta ką pra cę: Lu ter,
Me lanch ton,  Tyn da le, Wul fi la (przyp. tłu ma cza:
zna ny tak że ja ko „Ulfi las“) oraz Al fred Wiel ki tłu -
ma czy li Bi blię, a dwóch pierw szych z nich na pi sa ło
wie le dzieł in ter pre ta cyj nych, apo lo ge tycz nych,
dok try nal nych oraz etycz nych. Nie po win ni śmy
uwa żać, że wy ko ny wa nie pra cy ję zy ko wej, eg ze -
ge tycz nej, hi sto rycz nej i sys te ma ty zu ją cej w za kre -
sie Bi blii by ło wy łącz ną funk cją Ke ha ty tów Wie ku
Ewan ge lii. We wszyst kich tych dzia łach wie dzy bi -
blij nej Ka pła ni ra dzi li so bie le piej niż wszy scy in ni,
a nasz Pa stor naj le piej ze wszyst kich. 
(Ciąg dal szy na stą pi)

C I E K A W E  P Y T A N I A
Py ta nie: Dla cze go świat jesz cze nie otrzy mał
re sty tu cji?
Od po wiedź: Pi smo Świę te po ka zu je nam, że po tym,
jak na stą pi dru gi ad went na sze go Pa na i Je go Kró le -
stwo zo sta nie usta no wio ne, za sto su je On ca łą za słu -
gę Swo jej ofia ry na rzecz Ada ma i je go ra sy, czy niąc
w peł ni za dość wy ma ga niom Bo skiej spra wie dli wo -
ści. Peł na ka ra za pier wot ny grzech zo sta nie za pła co -
na, ra sa Ada ma zo sta nie uwol nio na spod te go po tę -
pie nia i nie zwłocz nie roz pocz nie się dzie ło Re sty tu cji.
W mię dzy cza sie, w ocze ki wa niu na za sto so wa nie
krwi za świat, Oj ciec przy pi su je za słu gę Chry stu sa
Ko ścio ło wi – wy po ży cza ją na je go rzecz.

ZASŁUGA CHRYSTUSA
PRZYPISANA ZA KOŚCIÓŁ

Oma wia jąc ten te mat, na le ży roz wa żyć zna cze nie
sło wa „przy pi sać”. Przy pi sać nie zna czy dać. Da nie
za słu gi Chry stu sa ozna cza ło by za sto so wa nie jej za
Ada ma i ca łą je go ra sę. Je zus jesz cze nie jest go to wy
dać jej Ada mo wi i ca łej ra sie, gdyż uwol nie nie Ada -
ma i ca łej ra sy od obec nych wa run ków wła śnie te raz
nie by ło by naj lep szym pla nem.

W uży ciu han dlo wym sło wo „przy pi sa nie” jest
bli skie idei po rę cze nia. Je śli ktoś udzie la po rę cze nia za
we ksel na ty siąc do la rów, to nie da je ani gro sza, lecz
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gwa ran tu je war tość tych pie nię dzy. Ta ka trans ak cja
do brze ilu stru je dzie ło przy pi sy wa nia za słu gi Ko ścio -
ło wi. Ko ściół nie na da je się do te go, by zło żyć ofia rę
Bo gu. Bóg nie jest chęt ny przy jąć ja ko ofia rę coś, co
jest nie do sko na łe. Lecz Je zus, ma jąc za słu gę zło żo ną
w rę kach Bo ga, przy pi su je udział w niej tym, któ rzy
od da ją się w po świę ca niu. Mo cą tej za słu gi sta je się
On po rę czy cie lem, gwa ran tem dla tych, któ rzy chcą
stać się Je go ucznia mi. Nic
po nad to nie jest ko niecz ne,
gdyż ich po świę ce nie po le ga
na ofia ro wa niu sie bie i mu -
szą po świę cić tyl ko to, co ma -
ją. Po nie waż nasz Pan przy -
pi su je Swo ją za słu gę Ko ścio -
ło wi, któ ra wy rów nu je to,
cze go im bra ku je z po wo du
dzie dzicz no ści, to wte dy, kie -
dy je go człon ko wie koń czą
swe przy mie rze, za słu ga ta
zo sta je zwol nio na, tak sa mo
jak wte dy, kie dy we ksel zo -
sta je za pła co ny, po rę czy ciel
jest wol ny.

ZWOLNIENIE
TEJ ZASŁUGI

Nasz Pan Je zus stał się Gwa ran tem, Po rę czy cie lem,
czy też Przy pi su ją cym Swo ją za słu gę wszyst kim,
któ rzy po świę ca ją się Bo gu. Obej mu je to nie tyl ko
Ma lucz kie Stad ko, lecz tak że Wiel ką Kom pa nię, któ -
ra bę dzie po trze bo wa ła te go przy pi sa nia, aby ukoń -
czyć swo je przy mie rze, obej mu je to tak że tych, któ -
rzy póź niej sta ją się roz myśl nie nie wier ni i idą na
wtó rą śmierć. Kie dy wszyst kie te rze czy się do ko na -
ją, za słu ga Chry stu sa, zu peł nie już zwol nio na ze
wszyst kich przy pi sań, zo sta nie w peł ni za sto so wa -
na do za pie czę to wa nia No we go Przy mie rza, któ re -

go Chry stus jest Po śred ni kiem. Wte dy Je go Kró le -
stwo bę dzie Po śred ni czą cym Rzą dem dla bło go sła -
wie nia i pod no sze nia świa ta.

[Pro szę zwró cić uwa gę! Ni niej szy ar ty kuł zo stał
na pi sa ny w cza sie, kie dy brat Rus sell do pie ro za czy nał
ro zu mieć, że nie tyl ko Ko ściół jest przy kry ty przy pi sa -
niem za słu gi, lecz że rów nież Wiel ka Kom pa nia po -
trze bu je ta kie go przy kry cia i że za sto so wa nie za świat

bę dzie mu sia ło po cze kać do
śmier ci tych dwóch klas, za -
nim Re sty tu cja bę dzie mo gła
się roz po cząć. Nie my ślał
o Mło  do cia nych God nych,
a tym bar dziej o Po świę co -
nych Obo zow cach Epi fa nii.
Jest to do bra ilu stra cja te go,
jak Praw da po stę pu je (Przyp.
4:18) i jak od po wied nio do te -
go po trze bu je my do sto so wy -
wać na sze my śle nie].

Na śla dow com Chry stu sa
skła da na jest pro po zy cja, by
zło ży li w ofie rze swo je ludz -
kie ży cie, tak jak uczy nił to Je -

zus – w ta ki spo sób, ja ki Bo ska opatrz ność im wy zna czy.
Jed nak że ci, któ rzy ofia ru ją się Bo gu w po świę ce niu, są
człon ka mi grzesz nej ra sy Ada ma. Słusz nym jest to, że
Bóg nie che mieć do czy nie nia z ty mi po ku tu ją cy mi
grzesz ni ka mi. On mó wi: „wa sze ży cie znaj du je się już
pod po tę pie niem; w trzech czwar tych i tak już go nie
ma; w żad nym przy pad ku nie by li by ście w sta nie ofia -
ro wać wię cej niż jed ną czwar tą ofia ry, któ ra jest nie -
zbęd na”. Jed nak Bo ski Plan prze wi du je, że Je zus mo że
stać się Po rę czy cie lem dla tych, któ rzy pra gną zo stać
Je go na śla dow ca mi w ofie rze. Dzię ki Nie mu ich ofia ra
jest przyj mo wa na ja ko część Je go ofia ry, tak by oni tak -
że mo gli mieć udział w Je go chwa le.

Izajasza 11:6

P A M I Ę T A M Y

Dnia 29 pażdziernika 2011 r. zmarła siostra Władysława Bąk ze zboru w Sulistrowej. Przeżyła 71 lat.

Dnia 10 września 2012 r. w wieku 87 lat zmarł brat Stefan Samborski członek zboru w Bielsku-Białej .

W dniu 22 września 2012 r., w wieku 89 lat, zmarł brat E. Kornalski.

Brat Józef Mróz ze zboru w Leżachowie zmarł 8 października 2012 r. w wieku 91 lat.

W dniu 23 listopada 2012 r. w wieku 93 lat zmarła siostra Anna Cichocka ze zboru w Rzeszeszowie.

W dniu 24 listopada 2012 r. w wieku 80 lat zmarł brat Józef Kozłowski za zboru w Długim Borku.

W dniu 10 grudnia 2012 r. w wieku 72 lat zasnął w Panu br. Antoni Kula ze Zboru w Dąbrowie Górniczej.

ROCZNE GODŁO NA 2013 ROK – „ Dopiero wtedy możecie być naprawdę moimi uczniami, gdy będziecie się trzymać tego, co
mówię, i  poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli."– Ew. Jana 8:31,32.

Pamiątka Śmierci Naszego Pana w 2013 roku przypada w niedzielę 24 marca po godz. 18.00.
Niechaj Pan pobłogosławi Was w przygotowaniach do tej Pamiątki i upamiętnieniu tego wspaniałego wydarzenia.
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