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cie¿ka sprawiedliwych, jako wiat³oæ jasna, która im dalej,
tym bardziej wieci a¿ do dnia doskona³ego.

TOM V

Pojednanie
pomiêdzy

Bogiem a cz³owiekiem
Boæ jeden jest Bóg, jeden tak¿e porednik miêdzy Bogiem i ludmi, cz³owiek Chrystus Jezus.
Który da³ samego siebie na okup za wszystkich, co
jest wiadectwem czasów jego. Ale siê te¿ chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregomy teraz pojednanie otrzymali.
1 List do Tymoteusza 2:5-6; List do Rzymian 5:11
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A¿eby wszyscy poznali, jaka jest spo³ecznoæ tajemnicy, która od pocz¹tku
wiata by³a ukryta w Bogu. Któr¹ hojnie pokaza³ przeciwko nam we
wszelkiej m¹droci, oznajmiwszy nam tajemnicê woli swojej wed³ug
upodobania swego, które by³ postanowi³ w samym
Sobie, aby w rozrz¹dzeniu zupe³noci czasów
w jedno zgromadzi³ wszystkie rzeczy
w Chrystusie
Efezj. 3:4,5,9; 1:8-10.

Ksi¹¿kê tê napisa³ w 1899 roku Pastor Charles T. Russell.

Pojednanie pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem
PRZEDMOWA AUTORA
PIERWSZE WYDANIE niniejszego tomu zosta³o wydrukowane w roku 1899. Obecnie [r. 1916  przyp. t³um.] znajduje
siê on w posiadaniu wielu z ludu Bo¿ego w wielu jêzykach, w
ca³ym cywilizowanym wiecie. Liczne listy wiadcz¹ o doznanej z przeczytanych stron pomocy w wyt³umaczeniu Bo¿ej Prawdy  wyjanieniu Biblii. Niektórym dzie³o to pomog³o w zrozumieniu jednego zagadnienia, niektórym innego, a
niektórym wszystkich. Rozdzia³ zatytu³owany Niepokalany,
który nawi¹zuje do przyjêcia przez naszego Pana ziemskiego
stanu, gdy narodzi³ siê jako dzieciê w Betlejem, przyci¹gn¹³
szczególn¹ uwagê czytelników i zdaniem licznych osób rozjania on wiele tematów tak biblijnych jak i naukowych.
Znamienny jest fakt, ¿e poprzez przyjêty w nim system teologii, który przyznaje sw¹ w³asn¹ omylnoæ, który prosi i spodziewa siê Boskiego kierownictwa i wiat³a a¿ do koñca wêdrówki Kocio³a, niniejszy tom napisany 19 lat temu nie wymaga zbyt wielu poprawek, by znaleæ siê w zupe³nej zgodzie
z ostatnimi mylami badaczy Biblii odnonie nauk S³owa Bo¿ego.
Myl¹ przewodni¹ tego tomu jest cena okupu. Widaæ, ¿e
nauka ta, z której promieniuj¹ wszystkie inne nauki dotycz¹ce
naszego zbawienia, zosta³a w znacznym stopniu zagubiona,
zaciemniona od czasów, gdy zasnêli aposto³owie a¿ do czasu
obecnego. Badacze Biblii przekonali siê, ¿e okup jest kluczem
otwieraj¹cym ca³¹ Bibliê, kluczem, który szybko ocenia, co
jest prawd¹, a co b³êdem.
Nie jest dziwne, ¿e przy takim docenieniu tego zagadnienia
i przy tak uwa¿nym jego studiowaniu, pogl¹dy nasze na jego
temat staj¹ siê coraz janiejsze. Stwierdzenia Biblii dotycz¹ce
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okupu nie zmieni³y siê, nie zmieni³a siê te¿ nasza pewnoæ co
do nich; sta³y siê one natomiast janiejsze, rozumiemy je dzi
lepiej. Uwa¿amy, ¿e biblijne wypowiedzi na ten temat s¹ nieomylne. Jednak dlatego, ¿e my nie jestemy nieomylni, nasze
pogl¹dy mog¹ siê poszerzyæ w miarê, jak badamy Pismo wiête
i tego, jak  zgodnie z obietnic¹  jestemy prowadzeni duchem wiêtym ku zrozumieniu. Nie sprzeciwiamy siê ci¹g³emu rozwojowi Boskiego planu, lecz cieszymy siê nim. Nie
musimy za nic przepraszaæ. Okup widnieje przed nami coraz
wspanialej, z ka¿dym nowym promieniem Bo¿ego wiat³a.
Rozumiemy dzi, ¿e nasz Pan Jezus opuci³ niebiañsk¹
chwa³ê, aby dokonaæ dzie³a wykupienia Adama i jego rodu.
Rozumiemy, ¿e Jego zmiana natury z istoty duchowej na ludzk¹
mia³a na celu umo¿liwienie mu z³o¿enia okupu  doskona³y
cz³owiek za doskona³ego cz³owieka  antilutron, czyli ceny
równowa¿nej. Rozumiemy, ¿e Jezus odda³ samego siebie, by
staæ siê cen¹ okupow¹ za wszystkich, gdy powiêci³ siê w Jordanie w wieku 30 lat. Nastêpnie sk³ada³ On cenê okupu poprzez oddawanie swego ¿ycia, które we w³aciwym czasie
mia³o staæ siê cen¹ okupow¹ za Adama i jego rodzaj. Pan Jezus zakoñczy³ to dzie³o sk³adania, poddawania i ofiarowania
¿ycia oraz dozwalania, by Mu zosta³o ono odebrane, gdy na
krzy¿u zawo³a³: Wykona³o siê! Nic wiêcej nie mog³o byæ
z³o¿one ponad to, co zosta³o z³o¿one  okup, równowa¿na
cena za ojca Adama. Lecz owa cena wyrównuj¹ca rachunek
Adamowy nie zosta³a przekazana natychmiast, gdy¿ oznacza³oby to natychmiastowe przekazanie Adama i ca³ego grzesznego rodzaju ludzkiego Jezusowi. Cena ta zosta³a jedynie z³o¿ona w rêkach Boskiej sprawiedliwoci jako depozyt na koncie Tego, który umar³, aby móg³ On j¹ póniej zastosowaæ
zgodnie z planem Bo¿ym. Pan nasz zosta³ wzbudzony z grobu jako istota duchowa o boskiej naturze, co stanowi³o nagrodê za Jego wiernoæ Bogu w dziele ofiarniczego poddawania
swego ¿ycia ziemskiego. Dlatego Bóg wielce go wywy¿szy³
i obdarzy³ go imieniem, które jest ponad wszelkie imiê.
Jezus nie móg³ zastosowaæ ceny okupu bêd¹c na ziemi. Nie
II
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móg³ przyprowadziæ On nawet uczniów do stanu spo³ecznoci z Ojcem. Dlatego oznajmi³: Idê do Boga mego i Boga
waszego, do Ojca mego i do Ojca Waszego. Rzek³ te¿: Jeli
ja nie odejdê, duch wiêty do was nie przyjdzie. Dziesiêæ dni
po wniebowst¹pieniu Pana, Jego uczniowie, spotkawszy siê
zgodnie z Jego pouczeniem w pokoju górnym, otrzymali b³ogos³awieñstwo Piêædziesi¹tnicy, które stanowi³o dowód na to,
¿e zostali przyjêci przez Ojca za spraw¹ zas³ugi ofiary Jezusowej. Jezus zastosowa³ jako przypisanie swoj¹ okupow¹ zas³ugê, któr¹ zdeponowa³ w rêkach Ojca. Lecz nie da³ jej swym
uczniom. Nie by³a ona ich w³asnoci¹, lecz nale¿a³a do wiata
jako okup za wszystkich. Wszyscy uczniowie Jezusa zrzekli siê b³ogos³awieñstw okupowych, jakie nadchodz¹ dla wiata
przy wtórym przyjciu naszego Pana, a to po to, by mieæ udzia³
wraz z Odkupicielem w jeszcze wiêkszym b³ogos³awieñstwie
 czci i niemiertelnoci. Zadaniem ceny okupu jest przywrócenie Adamowi i jego rodzajowi ¿ycia ziemskiego, ziemskich
praw i zaszczytów, które by³y przez niego utracone, gdy sta³
siê grzesznikiem z powodu niepos³uszeñstwa, a która to utrata przesz³a na ca³¹ jego rodzinê, ca³y rodzaj ludzki. Czas na
przekazanie wyników okupu, czyli restytucji, Adamowi i jego
rodzajowi nast¹pi po wtórym przyjciu naszego Pana, kiedy
to ustanowi On swoje Królestwo, którego celem jest w³anie
przyprowadzenie buntowniczej rasy do spo³ecznoci z Bogiem
i do ¿ycia wiecznego, co stanie siê udzia³em wielu ludzi.
Powo³anie Kocio³a nie stanowi dodatkowej ceny okupu,
ani te¿ nie jest po to, by dodaæ cokolwiek do tego, co da³ sam
Jezus; On sam bowiem zupe³nie wystarcza. Zaproszenie dla
Kocio³a dane jest w tym celu, aby jego cz³onkowie okazali,
¿e s¹ tego samego ducha, usposobienia, jakie mia³ Jezus  za
wszelk¹ cenê czyni¹c wolê Ojca, a¿ do mierci. Ci te¿, którzy
oka¿¹ te cechy, mog¹ byæ przyjêci przez Ojca jako cz³onkowie Królewskiego Kap³añstwa, stanowi¹c klasê Oblubienicy,
której Jezus jest G³ow¹ i chwalebnym Niebiañskim Oblubieñcem. Wymagane jest to, by podporz¹dkowali siê oni Bogu w
tym samym Przymierzu, jakie zawar³ Jezus: Zgromadcie mi
III

Przedmowa Autora

wiêtych moich, którzy ze mn¹ uczynili przymierze przy ofierze  Psalm 50:5.
Ale dopiero wtedy, gdy zostan¹ oni powo³ani, wybrani i
oka¿¹ siê wiernymi, a tak¿e znajd¹ siê w chwale, nadejdzie
czas, aby Chrystus i klasa Jego Oblubienicy objêli w³adzê nad
wiatem w celu jego podniesienia. I dopiero wówczas w³aciwe bêdzie, aby Zbawiciel przekaza³ Bo¿ej sprawiedliwoci
zas³ugê swej mierci, któr¹ z³o¿y³ by³ w Jego rêkach, gdy
umieraj¹c wyrzek³ s³owa: Ojcze, w rêce twoje oddajê ducha
mego, tzn. moje ¿ycie i wszystkie z nim zwi¹zane prawa. A
kiedy ta cena okupu zostanie oficjalnie przekazana sprawiedliwoci przy koñcu obecnego Wieku, nie bêdzie ju¿ depozytem, którym dysponuje Zbawiciel, lecz bêdzie dana w zamian
za Adama i jego rasê. Zostan¹ oni natychmiast przekazani przez
Ojca Synowi, aby jego Tysi¹cletnie Królestwo mog³o siê rozpocz¹æ i aby wszystkie narody ziemi by³y mu poddane w celu
przywrócenia ich ze stanu grzechu i mierci do stanu utraconego w Adamie, do tego wszystkiego, co przywróci³ dla cz³owieka Jezus, gdy odda³ swe ¿ycie.
Lecz klasa Kocio³a, która jest w fazie wybierania przez
prawie dziewiêtnacie stuleci, nie mog³aby byæ przyjemna
Bogu w takim samym stopniu, jak sam Zbawiciel, bowiem
On by³ wiêty, niewinny, niepokalany, a my jestemy niedoskona³ymi grzesznikami, za Bóg nie przyjmuje ofiar niedoskona³ych, grzesznych, ze skazami. Co zatem mo¿na by³o zrobiæ, by uczyniæ nasze ofiary przyjemnymi i dozwoliæ nam osi¹gn¹æ stan po³¹czenia z Jezusem w duchowej naturze? Jedyn¹
s³uszn¹ rzecz¹ by³o przypisanie zas³ugi Jezusowej przez Bo¿¹
sprawiedliwoæ za wszystkich, którzy wst¹pi¹ w Przymierze
Ofiary, za których Jezus staje siê Orêdownikiem, Gwarantem.
To przypisanie przez Jezusa zas³ugi za Jego ofiarê Kocio³owi mo¿na przyrównaæ do obci¹¿enia hipotecznego na³o¿onego na ofiarê okupu, które uniemo¿liwi³o zastosowanie okupu
za wiat a¿ zakoñczy siê jego zastosowanie za Koció³.
Cz³onkowie Kocio³a zawieraj¹ przymierze, którego celem
jest ofiarowanie ziemskiego ¿ycia i jego wszystkich praw, po
IV
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to, by mogli staæ siê Nowymi Stworzeniami w Chrystusie i
wspó³dziedzicami z Nim na poziomie natury duchowej.
To w³anie na podstawie tego przypisania naszych przysz³ych b³ogos³awieñstw restytucji i naszego osobistego powiêcenia siê Panu przyprowadzi³ nas nasz Odkupiciel, w swej roli
Najwy¿szego Kap³ana i Orêdownika, w taki stan udzia³u w
planie Ojca, ¿e mo¿emy otrzymaæ sp³odzenie z ducha wiêtego, przestaæ zaliczaæ siê do rodziny ludzkiej i staæ siê czêci¹
rodziny duchowej, której Jezus jest G³ow¹. Wszyscy cz³onkowie Kocio³a s¹ zatem wspó³uczestnikami Jezusowego dzie³a samoofiarowania, w którym my oddajemy siê Panu, a On
jako Boski Najwy¿szy Kap³an ofiarowuje nas jako czêæ swojej w³asnej ofiary. W ten sposób dope³niamy ostatków ucisków Chrystusowych. W ten sposób cierpimy z Nim, abymy mogli z Nim królowaæ. Dopiero wtedy, gdy wszyscy sp³odzeni z ducha zakoñcz¹ swe ¿ycie, zas³uga Chrystusowa, z³o¿ona w depozyt na rêce sprawiedliwoci w momencie Jego
mierci i u¿yta jako hipoteka dla Kocio³a, zostanie uwolniona z tego obci¹¿enia i bêdzie mog³a byæ zastosowana w pe³ni
za Adama i jego rasê na warunkach Nowego Przymierza.
Gdybymy pisali ten tom ponownie, to w niektórych miejscach zmienilibymy pewne sformu³owania zgodnie z mylami przedstawionymi powy¿ej. Prosimy, by czytelnicy o tym
pamiêtali. Ró¿nice te nie s¹ takie, ¿e nale¿a³oby okreliæ wyra¿enia u¿yte wczeniej w naszej ksi¹¿ce jako b³êdne, ale nie
s¹ one tak pe³ne i jasne, jak mog³yby byæ, gdybymy pisali j¹
dzi.
Prosimy te¿ czytelników, by zapoznali siê z przedmow¹
autora do VI tomu Wyk³adów, w której znajduj¹ siê uaktualnione uwagi na temat Nowego Przymierza.
Brooklyn, N.Y.,
1 padziernika 1916 r.

Wasz s³uga w Panu,
CHARLES T. RUSSELL

PRZEDMOWA WYDAWCÓW
Ju¿ w kilka miesiêcy po wydaniu pierwszego nak³adu Pojednania pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem amerykañska prasa
powszechna, bardziej ni¿ dzi zainteresowana tematyk¹ religijn¹, wyda³a wiele pozytywnych recenzji na temat tego dzie³a C.T. Russella. W opinii korespondentów prasowych kilkunastu* gazet, ta nowa ksi¹¿ka cechowa³a siê ujmuj¹c¹ wiernoci¹ Pismu wiêtemu i pe³nym szczerej czci podejciem do
szukania odpowiedzi na nurtuj¹ce chrzecijañstwo pytania teologiczne. Wyra¿ano przekonanie, ¿e zawarta tu prezentacja
tych wa¿nych zagadnieñ jest ³atwa do zrozumienia oraz ¿e
ksi¹¿ka wyjania w prosty sposób tematy, jakie od dawna ju¿
zastanawia³y chrzecijan. Mimo, ¿e polemizuje ona i szczegó³owo wykazuje bezpodstawnoæ wielu panuj¹cych powszechnie pogl¹dów, to jednak robi to w sposób uprzejmy,
³agodny, w duchu poszukiwania prawdy, a nie w duchu walki.
Ogólny wp³yw, jaki wywiera ta ksi¹¿ka na czytelnika szukaj¹cego wyjanienia tematów do tej pory niejasnych, jest w
pe³ni zadowalaj¹cy. Pobudza ona wiarê i wzmacnia nadzieje,
które s¹ tak cenne dla ka¿dego powa¿nego i myl¹cego umys³u. Ton ksi¹¿ki cechuje siê szacunkiem i dobroci¹ i niechybnie przyniesie zadowolenie wielu obci¹¿onym w¹tpliwociami sercom. (Jacksonville Times Union-Citizen)
Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki i przeanalizowaniu zawartych
w niej licznych cytatów biblijnych, myl¹cy chrzecijanin zapyta sam siebie: Gdzie by³em do tej pory? O czym myla³em?
Czemu nie dostrzeg³em tego piêkna, zgodnoci i logiki S³owa
Bo¿ego? (Indianapolis Sentinel)
Wydaj¹c nowy przek³ad V Tomu Wyk³adów Pisma wiêtego pragniemy, by ten duch szczerego poszukiwania prawdy
udziela³ siê jego czytelnikom, by pobudza³ do dalszego zg³êbiania S³owa Bo¿ego oraz wzrastania w ³asce i znajomoci.

WYDAWCY, Czerwiec 2002
*

Zions Watch Tower 12/1899
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WYK£AD I
FAKT I FILOZOFIA POJEDNANIA
STANOWI PODSTAWÊ CHRZECIJAÑSKIEJ DOKTRYNY Z BIBLIJNEGO PUNKTU WIDZENIA  TRZY SPOJRZENIA NA ZAGADNIENIE  POGL¥D ORTODOKSYJNY, POGL¥D
HETERODOKSYJNY I POGL¥D BIBLIJNY, KTÓRY £¥CZY I GODZI DWA POPRZEDNIE
 SPRZECZNOÆ TEORII EWOLUCJI Z PRAWD¥ O TYM ZAGADNIENIU  ZADOÆUCZYNIENIE B OSKIEJ SPRAWIEDLIWOCI  OBECNIE TRWAJ¥CE POJEDNANIE KOCIO£A  POJEDNANIE WIATA W PRZYSZ£OCI  WSPANIA£E, OSTATECZNE SKUTKI, GDY P OREDNIK UST¥PI ZE SWOJEGO TRONU I KRÓLESTWA.

DOKTRYNA pojednania le¿y u podstaw religii chrzecijañskiej. Skoro zajmuje ona tak wa¿ne miejsce w teologii, to jej
dok³adne zrozumienie jest naprawdê niezbêdne; wiêkszoæ
chrzecijan jest co do tego zgodna. Niemniej jednak, chocia¿
ludzie wierz¹ w pojednanie, to mimo wszystko niewiele z niego
rozumiej¹; ró¿nym teoriom i ideom zwi¹zanym z tym przedmiotem brakuje spójnoci i jasnoci; wiara zbudowana na tak
niejednolitych i niejasnych pogl¹dach dotycz¹cych podstawowej doktryny si³¹ rzeczy musi byæ tak samo chwiejna, s³aba i
nieokrelona. Je¿eli za kto dobrze pojmie to zagadnienie, w
ca³ej wspania³oci proporcji nadanych mu przez S³owo Bo¿e,
jako podstawie Boskiego planu zbawienia, to jego wiara nie
tylko zostanie wzmocniona, ukorzeniaj¹c siê i znajduj¹c grunt
na prawid³owych zasadach; taki cz³owiek znajdzie równie¿
przewodnika, dziêki któremu bêdzie umia³ odró¿niæ prawdê
15
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od b³êdu we wszystkich szczegó³ach wiary. Kiedy podstawa
jest mocna i wyrana, a ka¿da czêæ zbudowanej na niej wiary
dok³adnie siê z ni¹ zgadza, to ca³a struktura wiary bêdzie wtedy doskona³a. Jak wyka¿emy póniej, ka¿da doktryna i teoria
ociera siê o ten kamieñ probierczy, który szybko okreli proporcje zawartego w niej z³ota i szumowin.
Je¿eli chodzi o pojednanie, to istniej¹ dwa g³ówne pogl¹dy:
(1) Pierwszy, nazywany ortodoksyjnym: cz³owiek jako
przestêpca Boskiego prawa znalaz³ siê pod Boskim przekleñstwem  ci¹gn¹³ na siebie gniew Bo¿y; Bóg  ze wzglêdu na
swoj¹ sprawiedliwoæ  nie móg³ uniewinniæ grzesznika, ale
przewidzia³ dla niego sprawiedliwe odkupienie i odpuszczenie jego grzechów przez ofiarê Chrystusa. To ca³e dzie³o zadoæuczynienia wymaganiom sprawiedliwoci i uczynienia
grzesznika przyjemnym Bogu stanowi dzie³o pojednania.
(2) Drugi pogl¹d, nazywany nieortodoksyjnym (niegdy
podzielany g³ównie przez unitarian i uniwersalistów, ale ostatnio szybko szerz¹cy siê wród wszystkich grup chrzecijañskich), podchodzi do tego zagadnienia z zupe³nie innej strony: nie zak³ada on, ¿e Boska sprawiedliwoæ wymaga³a ofiary
za przestêpstwo grzesznika; pomija on zupe³nie gniew Bo¿y
objawiaj¹cy siê jakim szczególnym wyrokiem mierci; pomija równie¿ przekleñstwo. Wed³ug tej koncepcji Bóg szuka i oczekuje zbli¿enia siê cz³owieka, nie stawiaj¹c mu ¿adnych przeszkód, nie wymagaj¹c zadoæuczynienia za jego
grzech, lecz jedynie porzucenia przez niego grzechu i d¹¿enia
do sprawiedliwoci, a w ten sposób dojcia do harmonii z
Bogiem  do bycia jednoci¹ z Bogiem. Dlatego ten pogl¹d
nazywany jest ogólnie pojednaniem i, jak siê rozumie, oznacza zgodnoæ ze sprawiedliwoci¹ bez wzglêdu na sposoby,
jakimi ludzkoæ mo¿e byæ przyprowadzona do tego stanu: zadoæuczynienie jest rozumiane jako pokuta samego grzesznika lub w innym przypadku jako Boskie bezwarunkowe przebaczenie. Z tego punktu widzenia nasz Pan Jezus i wszyscy
Jego naladowcy maj¹ udzia³ w pojednaniu  w sensie na-
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uczania i napominania ludzkoci, by odwróci³a siê od grzechu
ku sprawiedliwoci, a nie w sensie ofiary lub okupu.
(3) Pogl¹d, który my uznajemy za biblijny, a który czêsto
traktowany jest przez teologów pobie¿nie, obejmuje i ³¹czy
dwa poprzednie. Biblijna doktryna o pojednaniu, jak postaramy siê wykazaæ, uczy wyranie, ¿e:
(a) Cz³owiek by³ stworzony jako istota doskona³a  na obraz Boga; upad³ jednak przez dobrowolne niepos³uszeñstwo i
znalaz³ siê pod wyrokiem mierci, pod przekleñstwem, i w
ten sposób ca³y rodzaj ludzki sta³ siê dzieæmi gniewu (Efezj.
2:3).
(b) Bóg sprawiedliwie kara³ swoje niepos³uszne stworzenie
wyrokiem swojego prawa  mierci¹; czyni³ to bez mi³osierdzia przez ponad cztery tysi¹ce lat. Mimo to jednak obok tej
sprawiedliwoci i wiernoci zasadom prawa przez ca³y czas
istnia³ duch mi³oci i wspó³czucia, który przewidzia³ plan zbawienia; dziêki temu planowi Bóg nadal móg³ byæ sprawiedliwy i wykonywaæ swoje sprawiedliwe prawo w stosunku do
grzeszników, a jednoczenie móg³ usprawiedliwiæ wszystkich,
którzy wierz¹ w Jezusa (Rzym. 3:26). Wed³ug tego planu wszyscy podlegaj¹cy wyrokowi mog¹ byæ spod niego uwolnieni
bez ¿adnego pogwa³cenia sprawiedliwoci i przy okazaniu
Boskiej mi³oci, m¹droci i mocy w taki sposób, aby uczci³o
to Wszechmog¹cego i mog³o okazaæ siê b³ogos³awieñstwem
dla ca³ego Jego stworzenia  ludzkiego i anielskiego  przez
pe³niejsze ni¿ kiedykolwiek objawienie wszystkim nader rozlicznej m¹droci i ³aski Boga (Efezj. 3:10 Diaglott).
(c) Realizuj¹c ten w³anie plan pojednania z Boskim prawem z³amanym przez naszego ojca Adama, nasz drogi Odkupiciel umar³ jako okup za wszystkich, co jest wiadectwem
czasów jego (1 Tym. 2:6).
(d) Ofiara za grzechy nie jest jeszcze pe³nym dzie³em pojednania; stanowi ona jedynie zadoæuczynienie wymaganiom
sprawiedliwoci. Przez zas³ugê okupu danego sprawiedliwoci nast¹pi³o ca³kowite przeniesienie rachunku cz³owieka 
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akt jego sprawy i jego d³ugu  na konto naszego Pana Jezusa
Chrystusa, który w pe³ni zadoæuczyni³ wymaganiom sprawiedliwoci co do Adama i wszystkich jego potomków. W ten
sposób Jezus, dziêki temu wykupieniu swoj¹ w³asn¹ drogocenn¹ krwi¹, sta³ siê w³acicielem, mistrzem, Panem wszystkich (Rzym. 14:9).
(e) Jednym z celów tego planu dla Adama i jego potomstwa
by³o anulowanie ich wyroku mierci; dopóki ten wyrok trwa³,
mi³oæ nie mog³a nic uczyniæ, aby wybawiæ skazanych, ca³kowicie pozbawionych przywileju przysz³ego ¿ycia w jakichkolwiek warunkach.
(f) Innym celem by³o umieszczenie upad³ej rasy poza zasiêgiem Boskiej sprawiedliwoci i pod szczególn¹ opiek¹ Jezusa, który jako reprezentant Ojcowskiego planu nie tylko proponuje zadoæuczynienie wymaganiom sprawiedliwoci, ale
równie¿ podejmuje siê nauczania, poprawiania i restytucji tylu
cz³onków upad³ej rasy, ilu oka¿e swoje pragnienie znalezienia siê w harmonii ze sprawiedliwoci¹. Takich ludzi Pan odda
w koñcu sprawiedliwoci Boskiego prawa, ale tak udoskonalonych, ¿e bêd¹ w stanie spe³niæ doskona³e wymagania tego
prawa.
(g) Na pocz¹tku jedynym czynnikiem, stoj¹cym pomiêdzy
Bogiem i cz³owiekiem, by³ Boski wyrok; teraz, po szeciu tysi¹cach lat upadku, degradacji i oddalania siê od Boga z powodu grzechu  jak i z powodu niewiedzy, przes¹dów oraz
podstêpów Przeciwnika  a tak¿e na skutek fa³szywego przedstawienia ludziom Boskiego charakteru i planu, okazuje siê,
¿e niewiele osób zwraca uwagê na pos³annictwo ³aski i przebaczenia. Poniewa¿ okup zosta³ zaakceptowany, Bóg jest gotów przyj¹æ grzeszników z powrotem do jednoci z sob¹ i z
¿yciem wiecznym; gotów jest to uczyniæ przez zas³ugê Chrystusa. Niemniej jednak wiêkszoæ ludzkoci niechêtnie wierzy w dobr¹ nowinê, a co za tym idzie, niechêtnie przyjmuje
jej warunki. Niektórzy zostali tak dalece opanowani przez sofistykê Szatana, zwodz¹cego wszystkie narody (Obj. 20:3), ¿e
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nie wierz¹ w ¿adnego Boga; drudzy wierz¹ weñ jako w wielkiego i silnego przeciwnika, pozbawionego mi³oci i wspó³czucia, gotowego torturowaæ ich przez ca³¹ wiecznoæ; inni
znaleli siê w wie¿y Babel pe³nej sprzecznych opinii dotycz¹cych Boskiego charakteru i nie wiedz¹, w co maj¹ wierzyæ;
chc¹ zbli¿yæ siê do Boga, ale przeszkadzaj¹ im obawy i niewiedza. Dlatego w³anie stosunkowo niewielu ludzi skorzysta³o do tej pory z mo¿liwoci zbli¿enia siê do Boga przez
Chrystusa  stanowi¹ oni Maluczkie Stadko.
(h) Niemniej jednak ofiara za grzechy nie zosta³a z³o¿ona
za niewielk¹ grupê ludzi, ale za wielu, za wszystkich. Jednym z elementów Boskiego programu jest to, ¿e Ten, który
odkupi³ wszystkich swoj¹ w³asn¹, drogocenn¹ krwi¹, sprawi,
¿e ka¿dy cz³owiek, wszystko stworzenie, pozna dobr¹ nowinê o swoim przywileju wynikaj¹cym z Boskiej ³aski  o
przywileju powrotu do stanu pojednania ze swoim Stwórc¹.
(i) Dotychczas jedynie Koció³ skorzysta³ z pojednania, z
tym ¿e w sposób niebezporedni; Pismo uczy jednak, ¿e Koció³ ten stanie siê Królestwem Kap³añskim, czyli królewskim kap³añstwem, na czele którego stanie Chrystus, królewski Najwy¿szy Kap³an. Podczas Wieku Tysi¹clecia ta klasa niebiañskiego Królestwa, to Królewskie Kap³añstwo, w
pe³ni i do koñca dokona dzie³a leczenia ludzkoci ze lepoty,
spowodowanej przez Szatana, b³¹d i upadek. Przyprowadzi
ono do stanu pe³nego pojednania z Bogiem wszystkich, którzy tego bêd¹ pragn¹æ, z wszystkich narodów ziemi.
(j) W harmonii z powy¿szym pozostaje stwierdzenie aposto³a, ¿e my, wierz¹cy  Koció³, przyjêlimy pojednanie. Je¿eli chodzi o Boga, pojednanie zosta³o dokonane za wszystkich osiemnacie stuleci temu; ale tylko wierz¹cy otrzymali je
w sensie przyjêcia sposobnoci danej w ten sposób przez Bosk¹ ³askê  reszta ludzkoci to nadal lepcy, w których Bóg
wiata tego olepi³ zmys³y, to jest w niewiernych, aby im nie
wieci³a wiat³oæ Ewangelii chwa³y Chrystusowej, który jest
wyobra¿eniem Bo¿em (2 Kor. 4:4).
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(k) Z powy¿szym zgadza siê równie¿ stwierdzenie Pisma
wiêtego, ¿e pierwszym dzie³em Chrystusa podczas Jego tysi¹cletniego panowania bêdzie zwi¹zanie Szatana, czyli obezw³adnienie go, tak aby ju¿ wiêcej nie zwodzi³ narodów przez
tysi¹c lat (Obj. 20:3). Znajdujemy równie¿ wiele wypowiedzi
proroków potwierdzaj¹cych, ¿e kiedy na ziemi zostanie ustanowione Królestwo Bo¿e, znajomoæ Pana wype³ni ca³¹ ziemiê tak, jak wody wype³niaj¹ g³êbiny morskie; nikt nie bêdzie
ju¿ uczy³ swojego bliniego, mówi¹c: Poznaj Pana (Hebr.
8:11). Jeszcze jednym potwierdzeniem jest proba zawarta w
modlitwie Pañskiej: Przyjd królestwo twoje, b¹d wola twoja
na ziemi: oznacza to, zgodnie z wyranym stwierdzeniem
aposto³a, ¿e Bóg pragnie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i
doszli do znajomoci prawdy (1 Tym. 2:4).
(l) Obie czêci pojednania  zadoæuczynienie sprawiedliwoci i powrót do harmonii, czyli pojednania z Bogiem tylu
sporód Jego stworzeñ, ile skorzysta z przywilejów i mo¿liwoci Nowego Przymierza, posiadaj¹c ju¿ pe³niê wiat³a i
znajomoci  bêd¹ dokonane wraz z koñcem Wieku Tysi¹clecia; wtedy te¿ wszyscy dobrowolnie i wiadomie odrzucaj¹cy
Bosk¹ ³askê, podan¹ przez Chrystusa, bêd¹ wyg³adzeni z
ludu i pomstê odnios¹, wieczne zatracenie od oblicznoci
Pañskiej i od chwa³y mocy jego  bêdzie to zniszczenie nie
daj¹ce ¿adnej nadziei odnowy przez jakie póniejsze zmartwychwstanie (Dzieje Ap. 3:23; 2 Tes. 1:9).
(m) Wielkie dzie³o pojednania zostanie wtedy zakoñczone;
wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi znajd¹ siê w stanie harmonii z Bogiem, wychwalaj¹c Go za ca³¹ Jego szczodroæ i
³askê, okazan¹ przez Chrystusa. Nie bêdzie ju¿ wiêcej mierci
ani wzdychania, ani bólu, poniewa¿ pierwsze rzeczy przemin¹  jako rezultat dzie³a pojednania, rozpoczêtego zadoæuczynieniem sprawiedliwoci przez ofiarê naszego Odkupiciela, a
koñcz¹cego siê pe³nym pojednaniem ze wszystkimi godnymi
¿ycia wiecznego ludmi.
Jakkolwiek bymy patrzyli na wyraz pojednanie, to mu-
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simy siê zgodziæ, ¿e samo jego u¿ycie w kontekcie Boga i
cz³owieka sugeruje istnienie trudnoci, ró¿nicy, niezgodnoci
pomiêdzy Stwórc¹ a stworzeniem; w innym przypadku stanowiliby oni jednoæ i ¿adnej ze stron nie by³oby potrzebne dzie³o
pojednania. W tym miejscu szczególnie wyranie widaæ
ogromn¹ sprzecznoæ, jaka istnieje miêdzy Bibli¹ a teori¹
ewolucji, która od trzydziestu lat przenika wiarê wszystkich
denominacji, pojawiaj¹c siê najbardziej otwarcie w szko³ach
teologicznych i na wiod¹cych ambonach chrzecijañstwa.
Teoria ewolucji zaprzecza upadkowi cz³owieka; zaprzecza,
¿e kiedykolwiek by³ on stworzony na obraz i podobieñstwo
Boga; zaprzecza, ¿e kiedykolwiek spe³nia³ warunki, aby stan¹æ na próbie przed trybuna³em doskona³ej sprawiedliwoci;
zaprzecza, ¿e cz³owiek zgrzeszy³ podczas tej próby i zosta³
skazany na mieræ. Wed³ug tej teorii mieræ nie stanowi kary,
lecz jedynie jeszcze jeden krok w procesie ewolucji; cz³owiek
nie oddala siê coraz bardziej od obrazu i podobieñstwa Bo¿ego w stronê grzechu i degradacji, ale raczej przeradza siê ze
stanu ma³py w istotê coraz bli¿sz¹ obrazowi i podobieñstwu
Boga. Zgodnie z logik¹, nastêpnym krokiem w takim rozumowaniu by³oby zaprzeczenie jakiejkolwiek sprawiedliwoci
ze strony Boga w potêpieniu cz³owieka za osi¹gniêcie wy¿szego poziomu; nastêpnie nale¿a³oby odrzuciæ stwierdzenie,
¿e sprawiedliwoæ mog³a przyj¹æ ofiarê za grzech z³o¿on¹ za
cz³owieka  skoro cz³owiek nie pope³ni³ ¿adnego grzechu wymagaj¹cego takiej ofiary. Zwolennicy tej teorii twierdz¹ wiêc,
¿e Chrystus nie by³ ofiar¹ za grzech  móg³by ni¹ byæ jedynie
w takim sensie, w jakim patriota mo¿e z³o¿yæ ofiarê za swój
kraj, oddaj¹c ¿ycie, aby dany naród móg³ otrzymaæ wiêksz¹
wolnoæ i jakie przywileje.
Wiemy jednak, ¿e S³owo Bo¿e ca³kowicie zaprzecza tej ca³ej
teorii; nie ma mowy o ¿adnej zgodnoci pomiêdzy doktryn¹
biblijn¹ a tym, co mówi ewolucja, fa³szywie nazywana nauk¹.
Na ile kto wierzy w teoriê ewolucji, na tyle odrzuca teoriê
Pisma wiêtego; okazuje siê jednak, ¿e wielu chrzecijan da-
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remnie usi³uje pogodziæ te dwie zupe³nie sprzeczne nauki. Na
ile podtrzymuj¹ oni teoriê ewolucji, na tyle oddalaj¹ siê od
jedynej podstawy wiary, danej przez Boga; na tyle te¿ s¹ przygotowani do pope³niania dalszych b³êdów, jakie Przeciwnik
niew¹tpliwie im podsunie; ze wiatowego punktu widzenia
b³êdy te s¹ przedstawione tak przekonywaj¹co, ¿e  gdyby to
by³o mo¿liwe  zwiod³yby nawet wybranych. Wybrani bêd¹
jednak mieli wiarê raz wiêtym podan¹; bêd¹ trzymali siê
takiej doktryny o pojednaniu, jaka zosta³a ukazana w Pimie
wiêtym; bêd¹ w ten sposób chronieni przed wszelkimi elementami i aspektami teorii ewolucji, bêd¹c pouczeni przez
Boga, szczególnie je¿eli chodzi o doktrynê pojednania, le¿¹c¹
u samych podstaw objawionej religii i wiary chrzecijañskiej.
Pismo wiête jednoznacznie stwierdza, ¿e Bóg stworzy³
cz³owieka na swój obraz i podobieñstwo  umys³owe i moralne; cz³owiek, istota ziemska, by³ intelektualnym i moralnym
obrazem, czyli podobieñstwem, swojego Stwórcy, istoty duchowej. Biblia mówi te¿ o jego pocz¹tkowej jednoci ze Stworzycielem, który uzna³ go za swoje dzie³o i okreli³ je jako
bardzo dobre, bardzo przyjemne, daj¹ce zadowolenie. Doskona³emu Adamowi dano do wyboru ¿ycie lub mieræ; jego
przest¹pienie prawa by³o aktem wiadomym i dobrowolnym,
bowiem Pismo mówi, ¿e Adam nie by³ zwiedziony. Czytamy równie¿ o rozpoczêciu egzekwowania wyroku mierci i o
tym, jak przez stulecia wyrok ten obejmowa³ ca³y rodzaj ludzki. Dowiadujemy siê, jak Bóg objawi³ wiernemu Abrahamowi swój cel i zamiar, aby nie od razu, lecz po pewnym czasie,
zlaæ b³ogos³awieñstwo na ca³¹ ludzkoæ, któr¹, jak oznajmi³,
wczeniej przekl¹³ wyrokiem mierci (1 Moj¿. 1:31; 2:17; 3:23;
1 Tym. 2:14; 1 Moj¿. 12:3; 18:18; 3:17).
Poniewa¿ przekleñstwem, czyli kar¹ za grzech, by³a mieræ,
obiecane b³ogos³awieñstwo oznacza³o o¿ycie z martwych i
wiêksz¹ obfitoæ ¿ycia; obietnica dana Abrahamowi mówi³a,
¿e w jaki niewyjaniony sposób Zbawiciel, który wykona to
dzie³o b³ogos³awienia wiata, bêdzie jednym z potomków
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Abrahama. Te same obietnice by³y w mniej lub bardziej wyrany sposób powtórzone Izaakowi, Jakubowi i dzieciom Izraela. Prorocy przepowiedzieli równie¿, ¿e przysz³y Mesjasz
bêdzie zabitym Barankiem, ofiar¹ za grzech, ¿e wyda swoj¹
duszê na mieræ za nasze grzechy, a nie za swoje w³asne.
Ukazali oni równie¿ rezultaty Jego ofiary za grzech  ukazali
je w przysz³ej chwale i b³ogos³awieñstwach, mówi¹c o ostatecznym zwyciêstwie Jego Królestwa; jako S³oñce Sprawiedliwoci przyniesie On wiatu nowy dzieñ b³ogos³awieñstw,
¿ycia i radoci, który rozproszy ciemnoæ, mrok i smutek nocy
p³aczu, panuj¹cej obecnie nad wiatem jako skutek pierwotnego grzechu i upadku oraz odziedziczonych z³ych sk³onnoci (Izaj. 53:10-12; 35; 60; 61).
Aposto³ Piotr, dzia³aj¹c pod natchnieniem ducha wiêtego,
daleki jest od stwierdzenia, ¿e cz³owiek zosta³ stworzony na
poziomie ma³py, nastêpnie doszed³ do obecnego stopnia rozwoju, po czym, dziêki temu samemu procesowi ewolucji, osi¹gnie doskona³oæ; aposto³ wskazuje raczej na co zupe³nie
przeciwnego. Chrystus umar³ za nasze grzechy, a konsekwencj¹ odkupienia dokonanego przez tê ofiarê bêd¹ kiedy wspania³e czasy och³ody podczas wtórej obecnoci naszego Pana,
czasy naprawienia wszystkich rzeczy, które przepowiedzia³
Bóg przez usta wszystkich wiêtych swoich proroków od wieków (Dzieje Ap. 3:19-21). Ktokolwiek twierdzi, ¿e aposto³
Piotr, g³osz¹c ewangeliê restytucji, mówi³ o doktrynie ewolucji, musia³ zamkn¹æ oczy i przestaæ logicznie rozumowaæ;
gdyby rzeczywicie cz³owiek znajdowa³ siê pierwotnie na
poziomie ma³py lub na jakimkolwiek poziomie ni¿szym od
obecnego, to aposto³ okaza³by siê g³upcem utrzymuj¹c, ¿e czasy restytucji to wspania³a nadzieja i przysz³oæ  restytucja
bowiem oznacza powrót do stanu, jaki istnia³ na samym pocz¹tku.
S³owa aposto³a s¹ ca³kowicie niezgodne i przeciwne teorii
ewolucji, pozostaj¹c przy tym w doskona³ej harmonii z doktryn¹ pojednania, pogodzenia i restytucji  w najlepszej zgo-
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dzie z biblijn¹ nauk¹ mówi¹c¹ o tym, ¿e ludzie zostali zaprzedani grzechowi, stali siê jego niewolnikami i z jego powodu
cierpieli upadek; wszystko to by³o rezultatem pierwszego niepos³uszeñstwa naszego ojca Adama, za które kar¹ by³a mieræ.
Restytucja, g³oszona przez Piotra dobra nowina, oznacza, ¿e
co dobrego, wielkiego i cennego zosta³o utracone, póniej
odkupione drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa, a rezultatem tego
odkupienia bêdzie przywrócenie utraconej wartoci podczas
wtórej obecnoci Chrystusa. Aposto³ odnosi siê te¿ do proroków, gdy oznajmia, ¿e o tych czasach restytucji mówili wszyscy wiêci i wyranie przez to sugeruje, ¿e nadzieja restytucji
jest jedyn¹ nadziej¹ dan¹ ludzkoci z Boskiej inspiracji.
Podobnie wszyscy aposto³owie odnosili siê do przesz³oci,
wspominaj¹c odpadniêcie od Boskiej ³aski, mówi¹c dalej o
krzy¿u Chrystusa jako o momencie pojednania z Bosk¹ sprawiedliwoci¹ i wskazuj¹c na przysz³y Wiek Tysi¹clecia  czas
b³ogos³awienia ca³ego rodzaju ludzkiego poprzez dostêp do
wiedzy i pomocy w ich pojednaniu z Bogiem. Wszyscy twierdz¹, ¿e teraniejszy wiek jest czasem przeznaczonym na wybranie Kocio³a, który ma po³¹czyæ siê z Mesjaszem (Jego
królewskie kap³añstwo i lud szczególny) i wspó³pracowaæ z Nim jako Jego Oblubienica, Jego Cia³o, przynosz¹c
wiatu b³ogos³awieñstwa restytucji, zagwarantowane dziêki
dokonanej na Kalwarii ofierze.
Zauwa¿my, co na ten temat mówi aposto³ Pawe³: Przez
jednego cz³owieka grzech wszed³ na wiat, a przez grzech
mieræ; tak te¿ na wszystkich ludzi mieræ przysz³a, poniewa¿
[z powodu odziedziczonego grzechu i grzesznych sk³onnoci] wszyscy zgrzeszyli. Wyranie widaæ, ¿e aposto³ Pawe³,
podobnie jak aposto³ Piotr i prorocy, nie by³ ewolucjonist¹.
Zwróæmy uwagê, z jak¹ nadziej¹ wskazuje on na samo sedno
Ewangelii, mówi¹c: Zaleca Bóg mi³oæ swojê ku nam, ¿e
gdymy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umar³. Daleko tedy wiêcej teraz, usprawiedliwieni bêd¹c krwi¹ jego,
zachowani bêdziemy przezeñ od gniewu  Rzym. 5:8,9. Wi-
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dzimy tutaj potwierdzenie, ¿e ca³a ludzkoæ znajdowa³a siê
pod przekleñstwem Boskiego gniewu; zbawcz¹ moc¹ by³a
krew Chrystusa  ofiara, któr¹ za nas z³o¿y³; ofiara ta wyra¿a³a Bosk¹ mi³oæ i ³askê. Dalej aposto³ pokazuje dzie³o pojednania i jego przysz³y rezultat  restytucjê: Przeto¿ tedy jako
przez jednego upadek [przez niepos³uszeñstwo Adama] na
wszystkich ludzi przysz³a wina ku potêpieniu [wyrok mierci]: tak te¿ przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich
ludzi przyszed³ dar [odwrócenie wyroku] ku usprawiedliwieniu ¿ywota. Bo jako przez niepos³uszeñstwo jednego cz³owieka
[Adama] wiele siê ich sta³o grzesznymi [wszyscy, którzy byli
w nim], tak przez pos³uszeñstwo jednego cz³owieka [Jezusa]
wiele siê ich sta³o sprawiedliwymi [wszyscy, którzy skorzystaj¹ z przywilejów i mo¿liwoci Nowego Przymierza] 
Rzym. 5:12,18,19.
Ten sam aposto³ w wielu swoich mistrzowskich i logicznych wywodach przedstawia myl, ¿e z Bo¿ego punktu widzenia pojednanie nale¿y do przesz³oci  zakoñczy³o siê w
momencie, gdy zostalimy pojednani z Bogiem przez mieræ
Syna jego, kiedy jeszcze bylimy grzesznikami (Rzym. 5:10
NB). Pawe³ nie odnosi siê tutaj do dokonuj¹cego siê w grzeszniku dzie³a, jednaj¹cego go z Bogiem, lecz stwierdza co wrêcz
przeciwnego: pojednanie zosta³o dokonane nie w nas, lecz
przez Chrystusa dla nas, i to kiedy my bylimy jeszcze grzesznikami. Zauwa¿my równie¿, ¿e w ró¿nych swoich m¹drych i
logicznych wywodach aposto³ wskazuje na dzie³o b³ogos³awienia wiata, prowadzone przez uwielbiony Koció³ pod
w³adz¹ Chrystusa, jego przez Boga wyznaczonej G³owy. B³ogos³awieñstwem tym bêdzie danie wiatu znajomoci Boskiej ³aski w Chrystusie oraz fakt, ¿e w ten sposób ka¿dy, kto
bêdzie pragn¹³, powróci do stanu pojednania ze swoim Stworzycielem podczas tysi¹cletniego Królestwa  przywrócenia
Boskiej ³aski, utraconej w Edenie.
Spójrzmy na argumentacjê z Listu do Rzymian 8:17-24, która stanowi ilustracjê tego zagadnienia. Aposto³ wyranie mówi
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tutaj o osobnym zbawieniu Kocio³a i póniejszym zbawieniu
i uwolnieniu wiata, wzdychaj¹cego stworzenia. Pawe³ zwraca uwagê na Koció³ jako na przysz³ego wspó³dziedzica z
Chrystusem, który wiernie cierpi¹c wraz z Nim w obecnym
czasie, bêdzie równie¿ uczestniczy³ w Jego chwale w Jego
Królestwie. Aposto³ zapewnia nas, ¿e teraniejsze cierpienia
s¹ niczym w porównaniu z maj¹c¹ siê w nas objawiæ chwa³¹.
Dalej mówi on, ¿e ta chwa³a, która objawi siê w Kociele, gdy
zakoñcz¹ siê cierpienia jego cz³onków, jest podstaw¹ ca³ego
gorliwego wyczekiwania wzdychaj¹cego stworzenia  którego têsknoty i nadzieje z koniecznoci wype³ni¹ siê w czasie,
gdy synowie Bo¿y zostan¹ objawieni, czyli ukazani. Teraz
synowie Bo¿y nie s¹ jeszcze objawieni; wiat ich nie zna  tak
samo, jak nie zna³ Mistrza. Chocia¿ ca³y wiat z nieokrelon¹
nadziej¹ wygl¹da z³otego wieku b³ogos³awieñstw, to jednak
aposto³ wskazuje, ¿e wszystkie ich oczekiwania mog¹ siê
wype³niæ dopiero wtedy, gdy sk³adaj¹cy siê z synów Bo¿ych
Koció³ zostanie uwielbiony i objawiony jako wybrani przez
Boga królowie i kap³ani, którzy bêd¹ panowaæ nad ziemi¹
podczas Wieku Tysi¹clecia, b³ogos³awi¹c wszystkie rodzaje
ziemi wed³ug bogactw Boskiej ³aski, któr¹ objawi³ On w obietnicy Abrahamowej, mówi¹c: Bêd¹ ub³ogos³awione w tobie
wszystkie narody ziemi i w nasieniu twojem  (Gal.
3:8,16,29).
Dalej aposto³ pokazuje, ¿e zgodnie z Bosk¹ opatrznoci¹
ca³y rodzaj ludzki  rozumne ziemskie stworzenie  by³ poddany s³aboci (marnoci) w sposób dziedziczny przez
przestêpstwo ojca Adama. Mimo to ludzie nie byli pozostawieni bez nadziei, bowiem ta sama Boska opatrznoæ przewidzia³a ofiarê za grzechy oraz plan ostatecznego wyzwolenia
ludzkoci, wybawienia z niewoli grzechu i kary za ten grzech
 mierci. Ludzie otrzymaj¹ chwalebn¹ wolnoæ (od chorób,
bólu, k³opotów, smutku), która jest wolnoci¹ wszystkich synów Bo¿ych. To w³anie od tego stanu synostwa i tej wolnoci rodzaj ludzki odpad³ przez niepos³uszeñstwo; do tego sa-
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mego stanu synostwa ludzie bêd¹ mieli przywilej powróciæ w
rezultacie wielkiej ofiary za grzech, z³o¿onej na Kalwarii, oraz
w efekcie dokonania w nich dzie³a pojednania z Boskim prawem przez Odkupiciela, Wielkiego Proroka i pozafiguralnego Moj¿esza (Dzieje Ap. 3:22,23). Aposto³ wskazuje równie¿,
¿e Koció³ otrzyma³ ju¿ pojednanie (zaakceptowa³ Boskie zarz¹dzenie) i doszed³ do harmonii z Bogiem oraz posiad³ pierwsze owoce ducha; niemniej jednak z powodu otoczenia, w jakim siê znajduj¹, cz³onkowie Kocio³a równie¿ wzdychaj¹ i
wyczekuj¹ swojego udzia³u w dokonanym dziele pojednania,
ca³kowitego przyjêcia do Boskiej ³aski, wybawienia Cia³a
Chrystusowego  Kocio³a  w pierwszym zmartwychwstaniu (Rzym. 8:23-25).
Te dwa aspekty pojednania: (1) naprawienie niesprawiedliwoci oraz (2) przyprowadzenie odpadniêtych do jednoci,
zosta³y pokazane w Boskim przedsiêwziêciu Nowego Przymierza, którego porednikiem jest Jezus Chrystus, nasz Pan.
Kiedy ojciec Adam by³ doskona³y i ¿y³ w harmonii ze swoim
Stwórc¹, wykonuj¹c pos³usznie Jego polecenia, te obie istoty
³¹czy³o przymierze, chocia¿ nie by³o ono formalnie wyra¿one. Adam otrzyma³ ¿ycie w ca³ej jego doskona³oci, a na dodatek dano mu w³adzê nad wszystkimi zwierzêtami, rybami i
ptakami, za ca³a ziemia by³a jego królestwem; wiadomo mu
by³o równie¿, ¿e je¿eli przez niepos³uszeñstwo oka¿e brak
wiernoci Wielkiemu Królowi  Jahwe, to utraci ¿ycie i pozbawi znaczenia wszystkie te prawa i przywileje, które otrzyma³; owe zasady oznacza³y przymierze, czy te¿ uk³ad ze strony Boga z Jego stworzeniem, uk³ad wed³ug którego ¿ycie cz³owieka mia³o trwaæ wiecznie, chyba ¿e ten naruszy³by go przez
niepos³uszeñstwo, ci¹gaj¹c na siebie wyrok mierci.
Niepos³uszeñstwo Adama i kara za nie  mieræ  sprawi³y,
¿e cz³owiek pozosta³by zupe³nie bezradny, gdyby Bóg nie przewidzia³ podwigniêcia rasy ludzkiej drog¹ Nowego Przymierza. Nowe Przymierze, jak pisze aposto³, ma porednika. Bóg
ze swojej strony ma do czynienia z porednikiem, a nie z
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grzesznikiem; z drugiej strony grzesznik ma do czynienia z
tym samym porednikiem, a nie z Bogiem. Jednak zanim nasz
Pan Jezus móg³ staæ siê porednikiem, musia³ wykonaæ dla
ludzkoci dzie³o, które w tym obrazie jest przedstawione jako
zapieczêtowanie Nowego Przymierza Jego w³asn¹ drogocenn¹ krwi¹  krwi¹ nowego przymierza (Mat. 26:28; Mar.
14:24; Hebr. 7:22; 9:15-20). Innymi s³owy, Bóg w swojej sprawiedliwoci nie mo¿e przyj¹æ grzesznika ani mieæ z nim do
czynienia  czy to bezporednio, czy porednio przez Porednika  w znaczeniu uwolnienia go spod wyroku mierci, pojednania z Sob¹ i dania mu zwi¹zanego z tym b³ogos³awieñstwa i daru wiecznego ¿ycia  je¿eli wczeniej nie zostanie
uznana i zaspokojona Boska sprawiedliwoæ. Dlatego w³anie
nasz Pan Jezus, p³ac¹c nasz¹ karê swoj¹ mierci¹, umo¿liwi³
zapieczêtowanie Nowego Przymierza pomiêdzy Bogiem i cz³owiekiem na warunkach, dziêki którym wszyscy przychodz¹cy
do Boga przez Niego  przez Porednika  mog¹ byæ przyjêci.
Zjednanie siê z Bogiem, pojednanie z Nim, by³o niemo¿liwe, dopóki odkupienie nie zosta³o zagwarantowane drogocenn¹ krwi¹, aby cz³owiek szukaj¹cy pojednania móg³ zbli¿yæ siê
do Boga przez Porednika Nowego Przymierza: Jamci jest ta
droga, i prawda, i ¿ywot; ¿aden nie przychodzi do Ojca, tylko
przez miê  Jan 14:6. Dlatego w³anie najwy¿szym przywilejem ludzi obdarzonych ³ask¹ przed z³o¿eniem ofiary przez
Chrystusa by³o stanie siê s³ugami i przyjació³mi Boga 
nikt nie móg³ otrzymaæ przywileju synostwa (i ³¹cz¹cej siê z
tym Boskiej ³aski oraz ¿ycia wiecznego)  nikt nie by³ za kogo takiego uznany (Jan 1:12; Mat. 11:11). W ten sposób widaæ, ¿e ci, którzy pomijaj¹ te aspekty pojednania  ofiarê za
grzechy i zaspokojenie sprawiedliwoci  pomijaj¹ w rzeczywistoci dwie wa¿ne i niezbêdne czêci, zasadnicze i fundamentalne sprawy. Nie mniej b³¹dz¹ ci, którzy uznaj¹c ofiarê
Chrystusa za ofiarê pojednania maj¹c¹ na celu zapieczêtowanie Nowego Przymierza, pomijaj¹ dzie³o pojednania dotycz¹ce ludzi, przez które cz³owiek ma byæ z powrotem przypro-
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wadzony drog¹ Nowego Przymierza do harmonii z Bogiem.
Dzie³o pojednania, je¿eli chodzi o ludzkoæ, nie mo¿e byæ
dokonane w jednej chwili i przez wiarê. W jednej chwili i
przez wiarê mo¿e siê ono zacz¹æ, bêd¹c przez wiarê zaliczone
jako pojednanie ju¿ dokonane pomiêdzy grzesznikiem i
Wszechmog¹cym; Bóg d¹¿y jednak do pojednania o wspanialszym i wy¿szym zakresie. Wed³ug Jego planu wszyscy
ludzie pragn¹cy powróciæ do pojednania z Nim (i z Jego sprawiedliwym prawem) bêd¹ uznani za przyjêtych dziêki ich
Porednikowi, ale nie bêd¹ w pe³ni i ca³kowicie uznani (przez
Ojca), dopóki bêd¹ niedoskonali. Dlatego wiêc dzie³em Porednika (G³owy i Cia³a) jest g³oszenie wiatu faktu, ¿e Bóg
przewidzia³ ofiarê za grzech, dziêki której mo¿e byæ sprawiedliwy i jednoczenie przyj¹æ grzesznika z powrotem do harmonii z Sob¹; ¿e pragnie teraz darowaæ b³ogos³awieñstwo
synostwa, ¿ycia wiecznego i wolnoci od zepsucia. Dzie³em
Porednika jest jednak równie¿ wyjanienie wiatu, ¿e to zaproszenie do zbawienia jest wielk¹ ³ask¹ i powinno byæ szybko przyjête; ¿e jego warunki s¹ jedynie rozumn¹ s³u¿b¹. Co
wiêcej, Porednik jako przedstawiciel Ojca ma dokonaæ rzeczywistego odnowienia  umys³owego, moralnego i fizycznego naprawienia ludzi  tak wielu z nich, ilu przyjmie Jego
s³u¿bê i bêdzie Mu pos³usznych. W ten sposób dzie³o Porednika zaowocuje wreszcie rzeczywistym pojednaniem pomiêdzy Bogiem i tymi, których Porednik przywróci do doskona³oci.
Na to wielkie dzie³o Porednika przeznaczony jest ca³y Wiek
Tysi¹clecia; w³anie po to na ziemi zostanie za³o¿one królestwo Mesjasza z ca³a moc¹ i autorytetem: w³anie po to Mesjasz musi królowaæ, aby móg³ usun¹æ ka¿dy z³y wp³yw, który
móg³by przeszkodziæ ludzkoci w dojciu do znajomoci tej
pe³nej ³aski prawdy o Boskiej mi³oci i mi³osierdziu, i o zapewnieniu, ¿e pod Nowym Przymierzem ktokolwiek pragnie, bêdzie móg³ powróciæ do Boga. W ten sposób, na warunkach Nowego Przymierza, wielki Porednik przyjmie, po-
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b³ogos³awi i odnowi wszystkich, którzy bêd¹ chcieli dojæ
przez Niego do spo³ecznoci z Bogiem; wyniszczy On równie¿ na wieki tych, którzy w sprzyjaj¹cych warunkach tysi¹cletniego Królestwa odrzuc¹ Bosk¹ ofertê pojednania (Dzieje
Ap. 3:23; Mat. 25:41,46; Obj. 20:9,14,15; Przyp. 2:21,22).
Wiek Tysi¹clecia zakoñczy siê po dokonaniu ca³ego dzie³a
porednictwa, na które by³ przewidziany i przeznaczony. Wtedy
ustanie urz¹d Chrystusa jako Porednika, poniewa¿ nie bêdzie ju¿ buntowników ani grzeszników. Wszyscy pragn¹cy
harmonii z Bogiem osi¹gn¹ j¹ stawszy siê doskona³ymi, za
wszyscy dobrowolni grzesznicy zostan¹ odciêci od ¿ycia.
Wype³ni siê wtedy proroctwo naszego Pana mówi¹ce o tym,
¿e wszystkie rzeczy na niebie i na ziemi bêd¹ wys³awia³y Boga;
wype³ni siê tak¿e Boska obietnica, ¿e nie bêdzie ju¿ wiêcej
mierci, ani smutku, ani krzyku, bo poprzednie rzeczy (warunki) przeminê³y (Obj. 21:4; Psalm 67).
Wielki Porednik-Król przeka¿e swoje zakoñczone dzie³o
Ojcu, oddaj¹c swój urz¹d i królestwo tak, jak objania nam
aposto³ (1 Kor. 15:24-28). Jakich trwa³ych skutków odkupienia, dokonanego przez wielkiego Porednika, mo¿emy wtedy
oczekiwaæ?
Dokonane zostan¹:
(1) Zapieczêtowanie Nowego Przymierza Jego w³asn¹ drogocenn¹ krwi¹; umo¿liwienie ca³ej ludzkoci korzystania z jego
³ask.
(2) Pojednanie, czyli przyprowadzenie z powrotem do harmonii z Bogiem Maluczkiego Stadka  Królewskiego Kap³añstwa, gorliwego ku dobrym uczynkom, pragn¹cego k³aæ ¿ycie w Boskiej s³u¿bie; grupa ta, podobna Zbawicielowi, wed³ug Boskiego zarz¹dzenia otrzyma przywilej wspó³dziedziczenia z Chrystusem w tysi¹cletnim Królestwie i uczestniczenia w Jego boskiej naturze (1 Piotra 2:9,10; Tyt. 2:14; Rzym.
8:29).
(3) Pojednanie, ca³kowita restytucja ziemi, pe³nej doskona³ych, szczêliwych istot ludzkich  wszystkich ludzi pragn¹-
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cych Boskiej ³aski na Boskich warunkach; Porednik przeka¿e ich Ojcu  nie tylko w pe³ni odnowionych, ale tak¿e doskonale wyuczonych w sprawiedliwoci i samokontroli, pe³nych
ducha lojalnoci wobec Boga, ducha wi¹tobliwoci i jego
b³ogos³awionych owoców: skromnoci, cierpliwoci, uprzejmoci, pobo¿noci  mi³oci. W takim stanie rzeczywicie bêd¹
nienaganni i zdolni wytrzymaæ ka¿d¹ próbê.
(4) Zniszczenie innych ludzi, niegodnych dalszych ³ask i
bêd¹cych ciê¿arem dla ziemi, takich którzy nie mogliby wywieraæ dobrego wp³ywu na blinich i których dalsza egzystencja nie przynios³aby chwa³y ich Stworzycielowi.
W ten sposób po zakoñczeniu Wieku Tysi¹clecia wiat znajdzie siê z powrotem w pe³ni Boskiej ³aski, ca³kowicie pojednany z Bogiem, tak samo jak ca³a ludzkoæ reprezentowana
przez Adama by³a w harmonii i jednoci z Bogiem, zanim
grzech wszed³ na wiat: co wiêcej, wszyscy bêd¹ posiadali
niezmiernie cenne dowiadczenie z³a; dziêki temu dowiadczeniu nauczyli siê lekcji o grzesznoci grzechu, a tak¿e o
m¹droci, korzyciach i potrzebie prawoci. Bêd¹ tak¿e mieli
wiêksz¹ wiedzê i szersze dowiadczenie, je¿eli chodzi o ró¿ne talenty i mo¿liwoci, które cz³owiek pierwotnie posiada³,
ale nie by³y jeszcze rozwiniête. Z tej lekcji skorzystaj¹ nie
tylko ludzie, ale równie¿ wiêci anio³owie, którzy w ten sposób bêd¹ mogli jako wiadkowie ogl¹daæ to tak trudne do wyobra¿enia sobie zrównowa¿enie Boskich przymiotów: sprawiedliwoci, mi³oci, m¹droci i mocy. Mo¿emy przypuszczaæ,
¿e gdy wszyscy naucz¹ siê ju¿ tej lekcji, pozostanie ona aktualna i byæ mo¿e zostanie zastosowana dla innych ras, nie istniej¹cych jeszcze na niezamieszka³ych planetach olbrzymiego Wszechwiata.
Co stanie siê centralnym punktem tej historii, opowiadanej
przez ca³¹ wiecznoæ? Bêdzie to historia o wielkim okupie
dokonanym na Kalwarii oraz o pojednaniu opartym na tym
zap³aceniu równowa¿nej ceny, co wykaza³o, ¿e Boska mi³oæ
i sprawiedliwoæ s¹ dok³adnie równe.
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Maj¹c na uwadze wielkie znaczenie tego tematu o pojednaniu, a tak¿e fakt, ¿e jest on tak bardzo niedoskonale pojmowany przez lud Bo¿y i ¿e b³êdne pojêcia uniemo¿liwiaj¹ prawid³owe spojrzenie na tê znacz¹c¹ naukê, pragniemy szeroko
przedyskutowaæ j¹ w niniejszym tomie, zastanawiaj¹c siê nad
jej nastêpuj¹cymi aspektami:
(1) Jahwe jako Autor planu pojednania.
(2) Porednik, przez którego ofiara pojednania zosta³a dokonana i przez którego wszystkie pe³ne ³ask rezultaty tej ofiary bêd¹ zastosowane na korzyæ upad³ego cz³owieka.
(3) Duch wiêty  droga, czyli sposób zlania na ludzkoæ
b³ogos³awieñstw zwi¹zanych z pojednaniem z Bogiem.
(4) Rodzaj ludzki, dla którego korzyci ten wielki plan pojednania zosta³ zaprojektowany.
(5) Okup  centralny punkt pojednania.
Wierzymy, ¿e taki jest prawid³owy i logiczny porz¹dek powy¿szych zagadnieñ; mamy nadziejê, ¿e w naszych rozwa¿aniach znajdziemy Boskie potwierdzenie co do tych spraw 
tak jasne, mocne i satysfakcjonuj¹ce, ¿e usunie z naszych
umys³ów mg³ê, tajemnicê i b³êdne zrozumienie, które do tej
pory przes³ania³y to wa¿ne zagadnienie pojednania. Aby jednak osi¹gn¹æ te tak po¿¹dane rezultaty, musimy podejæ do
naszych rozwa¿añ wolni od ludzkich zasad czy opinii. Musimy odrzuciæ sieci przes¹dów i byæ gotowymi, chêtnymi, a
nawet wiêcej  pragn¹cymi otrzymania nauki od Boga; musimy pragn¹æ odrzucenia tego, czego nauczylimy siê jedynie
dziêki w³asnym domys³om lub sugestiom innych i co nie jest
zgodne ze S³owem Pañskim; musimy równie¿ pragn¹æ ca³ej
rady Bo¿ej w rozwa¿aniu ka¿dego aspektu naszego tematu.
Wszystkim, którzy w ten sposób przychodz¹ i szukaj¹, którzy
pukaj¹, wielki Nauczyciel otwiera drogê i bêd¹ wszyscy wyuczeni od Pana (Izaj. 54:13).

WYK£AD II
AUTOR POJEDNANIA
WSZECHMOCNY, JAHWE  ZBAWICIEL GRZESZNIKÓW, PRZEZ CHRYSTUSA  GODZIEN JEST B ARANEK  S AMOISTNY  JESTEM  B£ÊDNA TRADYCJA 
OPARTA NA FA£SZERSTWIE  JEDNOÆ OJCA I SYNA WYKAZANA W SPOSÓB BIBLIJNY  BIBLIJNE U¯YCIE S£OWA JAHWE I TYTU£U PAN  S£OWO BÓG
W STARYM TESTAMENCIE  W NOWYM TESTAMENCIE  ZGODNE WIADECTWO
BIBLIJNE  KTO MNIE WIDZI , WIDZI I OJCA  NIE POCZYTA£ SOBIE TEGO ZA
DRAPIESTWO RÓWNYM BYÆ B OGU  MAMY JEDNEGO BOGA OJCA I JEDNEGO
PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

BÓG JAHWE uwa¿a samego siebie za Autora wielkiego planu pojednania, które  jak w³anie widzielimy  ca³y czas siê
rozwija; rozpoczê³o siê ono na Kalwarii i nie bêdzie dope³nione a¿ do koñca Wieku Tysi¹clecia, kiedy to Pan Jezus Chrystus, Porednik pojednania, odda Ojcu panowanie nad odnowion¹ i ca³kowicie ju¿ pos³uszn¹ ziemi¹. Potwierdzaj¹ to liczne
teksty Pisma wiêtego, na przyk³ad: Albowiem Ja jestem
Jahwe, twój Bóg, wiêty Izraela, twój Zbawca. Ja, Jahwe,
tylko Ja istniejê i poza mn¹ nie ma ¿adnego Zbawcy. Ja jestem Jahwe, twój Zbawca i Wszechmocny Jakuba  twój Odkupiciel. Ja jestem Jahwe, twój Bóg, od ziemi egipskiej,
innego Boga poza mn¹ ty nie znasz, nie ma, prócz mnie, wybawcy. Jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, chwa³a, majestat, moc i w³adza przed wszystkimi wiekami i teraz, i na
wszystkie wieki. Amen. Z³o¿ylimy nadziejê w Bogu ¿ywym, który jest Zbawc¹ wszystkich ludzi, zw³aszcza wierz¹cych (Izaj. 43:3,11; 60:16; Oz. 13:4; Judy 25; 1 Tym. 4:10;
Tyt. 1:3; 2:10 BT).
Gdyby ta myl zosta³a w pe³ni przyjêta  ¿e sam Wszechmocny Jahwe jest Zbawicielem, Autorem wielkiego planu
zbawienia i jego Wykonawc¹ przez swoich dobrowolnych
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poredników i przedstawicieli  uchroni³oby to wielu ludzi
przed fa³szywymi wyobra¿eniami co do relacji pomiêdzy Niebiañskim Ojcem i Jego Niebiañskim Synem, je¿eli chodzi o
zbawienie rodzaju ludzkiego. Nie by³oby miejsca na niemal
bluniercze pogl¹dy na tê sprawê, podzielane przez liczn¹ grupê wyznawców chrzecijañstwa, wed³ug których Ojciec Niebiañski pa³a³ gniewem, pragn¹c zabiæ lub torturowaæ grzesznego cz³owieka; za Niebiañski Syn, nasz Pan Jezus, pe³en
mi³oci i mi³osierdzia (których  wed³ug tej teorii  brakowa³o Ojcu), wstawi³ siê za ludmi i za³agodzi³ Ojcowsk¹ z³oæ i
gniew, przyjmuj¹c na siebie karê maj¹c¹ spaæ na cz³owieka;
teraz Jahwe jest zaspokojony jedynie dlatego, ¿e  bêd¹c sprawiedliwy  nie mo¿e ¿¹daæ z r¹k grzesznika tego, co zosta³o
ju¿ zap³acone drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa. Im szybciej zwolennicy tego okropnego, b³êdnego pogl¹du o pojednaniu odrzuc¹ go, tym wiêksz¹ mog¹ mieæ nadziejê na postêp w sprawach duchowych  w znajomoci, ³asce i mi³oci prawdziwego Boga.
W³aciwe spojrzenie na to zagadnienie pokazuje nam doskona³oæ Niebiañskiego Ojca odznaczaj¹cego siê wszystkimi cechami szlachetnego charakteru: doskona³oæ w Jego sprawiedliwoci, aby sprawiedliwy wyrok Jego sprawiedliwego
prawa nie zosta³ pogwa³cony nawet przez Niego samego; doskona³oæ w m¹droci, aby ca³y Jego plan i zarz¹dzenia dotycz¹ce nie tylko stworzenia cz³owieka, ale tak¿e jego zbawienia, pojednania itd. by³y tak zupe³ne, ¿eby nie pojawi³y siê
¿adne przypadkowe zale¿noci czy b³êdy i ¿eby nie zasz³a
koniecznoæ zmiany Boskiego planu, jak napisano: Ja, Pan,
nie odmieniam siê oraz znajomeæ s¹ Bogu od wieku wszystkie sprawy jego; doskona³oæ równie¿ w mi³oci, nad któr¹
nie mo¿e byæ wiêkszej, ale która jednoczenie pozostaje w
równowadze i w zgodzie z innymi Boskimi przymiotami, tak
aby mog³a zbawiæ grzesznika tylko w oparciu o sprawiedliwy
plan, nakrelony przez Bosk¹ m¹droæ; wreszcie  doskona³oæ w mocy, aby wszystkie Jego dobre zamiary, dobre intencje, sprawiedliwy program i mi³ociwy plan, mog³y byæ po³¹-
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czone i wykonane, przynosz¹c pierwotnie przewidziany rezultat, jak napisano: Takci bêdzie s³owo moje, które wynijdzie z ust moich; nie wróci siê do mnie pró¿no, ale uczyni to,
co mi siê podoba, i poszczêci mu siê w tem, na co je polê
(Izaj. 55:11; Mal. 3:6; Dzieje Ap.15:18).
Patrz¹c w ten sposób przez pryzmat S³owa Bo¿ego widzimy, ¿e sam wielki Jahwe jest Autorem zbawienia, przyniesionego nam przez naszego Pana Jezusa; prowadzi nas to do pe³niejszego i w³aciwszego czczenia i mi³owania naszego
Wszechmog¹cego Boga, przy czym nie pomniejsza to czci,
mi³oci i szacunku, jakimi s³usznie darzymy i wielbimy naszego Pana i Zbawcê Jezusa Chrystusa. W Niebiañskim Synu
widzimy bowiem obraz Niebiañskiego Ojca i uznajemy Go za
Anio³a Przymierza, przez którego sp³yn¹ na wiat wszystkie zagwarantowane przez przymierze b³ogos³awieñstwa i bez
którego ¿adne z Boskich b³ogos³awieñstw nie by³oby dostêpne. Zwróæmy uwagê na poni¿sze teksty Pisma wiêtego, które potwierdzaj¹ myl, ¿e we wszystkich aspektach dzie³a zbawienia nasz Pan Jezus jest przedstawicielem Ojca, Jahwe:
Okaza³a siê dobrotliwoæ i mi³oæ ku ludziom zbawiciela
naszego Boga, (...) pod³ug mi³osierdzia swego zbawi³ nas przez
omycie odrodzenia i odnowienia Ducha wiêtego, którego
wyla³ na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego  Tyt. 3:4-6.
Tego Bóg za ksi¹¿êcia i zbawiciela wywy¿szy³ prawic¹
swoj¹, aby dana by³a ludowi Izraelskiemu pokuta i odpuszczenie grzechów  Dzieje Ap. 5:31.
A mymy widzieli i wiadczymy, i¿ Ojciec pos³a³ Syna,
aby by³ zbawicielem wiata  1 Jana 4:14.
Pawe³, Aposto³ Jezusa Chrystusa pod³ug rozrz¹dzenia
Boga, zbawiciela naszego, i Pana Jezusa Chrystusa, który jest
nadziej¹ nasz¹  1 Tym. 1:1.
Albowiem to jest rzecz dobra i przyjemna przed Bogiem,
zbawicielem naszym, (...) boæ jeden jest Bóg, jeden tak¿e porednik miêdzy Bogiem i ludmi, cz³owiek Chrystus Jezus 
1 Tym. 2:3,5.
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Zauwa¿my tak¿e, co sam Pan Jezus mówi³ na ten temat:
Nie pos³a³ Bóg Syna swego na wiat, aby s¹dzi³ wiat, ale
aby wiat by³ zbawiony przezeñ  Jan 3:17.
Nie mogêæ ja sam od siebie nic czyniæ: jako s³yszê, tak
s¹dzê  Jan 5:30.
Jako miê pos³a³ Ojciec, tak i ja was [uczniów] posy³am 
Jan 20:21.
O onym dniu i godzinie [kiedy zostanie ustanowione Królestwo Bo¿e] nikt nie wie, ani Anio³owie, którzy s¹ w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec  Mar. 13:32.
Czasy i chwile, które Ojciec w swojej mocy po³o¿y³ 
Dzieje Ap. 1:7.
Sprawy, które ja czyniê w imieniu Ojca mego, te o mnie
wiadcz¹  Jan 10:25.
Polê na was obietnicê Ojca mego  £uk. 24:49.
Jam przyszed³ w imieniu Ojca mego  Jan 5:43.
To, co ja wam mówiê, jako mi powiedzia³ Ojciec, tak mówiê  Jan 12:50.
Ojciec mój wiêkszy jest ni¿ ja  Jan 14:28.
Wstêpujê do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i
Boga waszego  Jan 20:17.
Godzien jest ten Baranek zabity
W ostatniej ksiêdze Biblii, w objawieniu Jezusa Chrystusa, które mu da³ Bóg, aby okaza³ s³ugom swoim, nasz Pan
Jezus sam pokaza³ nam najpiêkniejszy obraz tego aspektu
pojednania, ilustruj¹cy powszechny plan wykupienia cz³owieka z grzechu i jego przekleñstwa. Czytamy o tym w 5 rozdziale Objawienia. Oto Niebiañski Ojciec, Starodawny, siedzi na
tronie w niebie i trzyma w rêce zwój zapisany wewn¹trz i zewn¹trz, zapieczêtowany siedmioma pieczêciami. Ten zwój,
przedstawiaj¹cy Boski plan, jest znany tylko Ojcu, samemu
Jahwe, który trzyma go w swojej mocy  w swojej rêce  a¿
kto oka¿e siê godny poznania tego planu i stania siê jego
wykonawc¹ jako czcigodny porednik i przedstawiciel Jah-
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we. Dalej symboliczny obraz pokazuje, ¿e zanim nasz Pan
Jezus cierpia³ za nas na Kalwarii, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przywiód³ do Boga, nikt nie by³ znaleziony (nie okaza³ siê) godny, by zaj¹æ siê Boskim planem albo
choæby zrozumieæ jego zawartoæ.
Nasz Pan Jezus okaza³ siê jednak ca³kowicie godny zaufania, kiedy udowodni³ swoj¹ lojalnoæ wobec Niebiañskiego
Ojca  udowodni³ to swoim pos³uszeñstwem nie tylko w upokorzeniu samego siebie, aby dla ucierpienia mierci przyj¹æ
postaæ cz³owieka, ale tak¿e w pos³uszeñstwie a¿ do mierci, a nawet wiêcej  a¿ do [haniebnej] mierci krzy¿owej.
Jak pisze aposto³: Dlatego te¿ Bóg nader go wywy¿szy³, i
darowa³ mu imiê, które jest nad wszelkie imiê; aby w imieniu
Jezusowem wszelkie siê kolano sk³ania³o, tych, którzy s¹ na
niebiesiech, i tych, którzy s¹ na ziemi  Filip. 2:9-11. W³anie w tym miejscu rozwa¿any przez nas obraz (Obj. 5:9-13)
pokazuje naszego Pana Jezusa jako Baranka, który zosta³ zabity, któremu inni siê k³aniaj¹ i o którym powiedziano: godzien jest ten Baranek!. Godziene jest wzi¹æ ksiêgi, i otworzyæ pieczêci ich, ¿e by³ zabity, i odkupi³e nas Bogu przez
krew swojê ze wszelkiego pokolenia, i jêzyka, i ludu, i narodu. W ten sposób pokazano nam to wspania³e wywy¿szenie
przedstawiciela Niebiañskiego Ojca, Pos³añca [s³ugi] Przymierza. Dziêki swojemu uni¿eniu, a tak¿e ca³kowitemu poddaniu siê i pos³uszeñstwu woli Ojca, bêdzie On odt¹d uznany
godnym dzieliæ tron razem z Ojcem; dziêki rozporz¹dzeniu
samego Ojca obwieszczenia tego dokona³y zastêpy niebieskie.
Godzien jest ten Baranek zabity, wzi¹æ moc, i bogactwo, i
m¹droæ i si³ê, i czeæ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo. Na koniec wszelkie stworzenie przekona siê, ¿e Jahwe wielce
wywy¿szy³ swego jednorodzonego Syna, dziel¹c z Nim nawet swe Królestwo. Wszyscy bêd¹ wyra¿ali swoj¹ radoæ, wo³aj¹c: Siedz¹cemu na stolicy [Wszechwiata  Jahwe], i Barankowi b³ogos³awieñstwo, i czeæ, i chwa³a, i si³a na wieki
wieków. Nic wiêc dziwnego, ¿e czytamy o tym, jak wszyscy
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ludzie bêd¹ odt¹d oddawaæ czeæ wywy¿szonemu Synowi,
podobnie jak oddaj¹ czeæ Ojcu, który Go tak bardzo wywy¿szy³ (Jan 5:23).
Aposto³ stwierdza, ¿e to uwielbienie Jezusa jest ilustracj¹
Boskiego prawa, wed³ug którego kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony. Zwróæmy jednak uwagê, ¿e w naszym symbolicznym obrazie (werset 13) wywy¿szenie naszego Pana Jezusa
Chrystusa do chwa³y, czci, mocy i w³adzy nie oznacza, ¿e Niebiañski Ojciec w swojej ³asce ustêpuje z tronu niebios lub ¿e
Ojciec i Syn s¹ jedn¹ osob¹, poniewa¿ jest mowa o dwóch
osobach, przy czym  jak zawsze  pierwszeñstwo czci i chwa³y przypisane s¹ Ojcu. Znów przypomina nam to o s³owach
naszego Pana: I jaæ wam [moim uczniom] sporz¹dzam jako
mi sporz¹dzi³ Ojciec mój, królestwo  £uk. 22:29. I jeszcze
raz mówi on do swoich naladowców: Kto zwyciê¿y, dam
mu siedzieæ z sob¹ na stolicy mojej, jakom i ja zwyciê¿y³, i
usiad³em z Ojcem moim na stolicy jego  Obj. 3:21.
Jeszcze jednym dowodem, ¿e ca³e dzie³o odkupienia pochodzi od Ojca, chocia¿ przez Syna, s¹ s³owa aposto³a, który
mówi, ¿e Bóg w te dni ostateczne mówi³ nam przez Syna
swego, którego postanowi³ [obieca³ uczyniæ] dziedzicem
wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczyni³. Który (...)
oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiad³ na prawicy majestatu na wysokociach [Jahwe],
tem siê zacniejszym stawszy nad Anio³y. I znów czytamy
s³owa aposto³a: Takiego mamy najwy¿szego kap³ana, który
usiad³ na prawicy stolicy wielmo¿noci [Jahwe] na niebiesiech;
s³ug¹ bêd¹c wi¹tnicy, a prawdziwego onego przybytku, który
Pan [Jahwe] zbudowa³, a nie cz³owiek. Ten sam aposto³ pisze tak¿e: Ten [nasz Pan Jezus] jednê ofiarê ofiarowawszy
za grzechy, na wieki siedzi na prawicy Bo¿ej  Hebr. 1:2-4;
8:1; 10:12. Aposto³ napomina nas tak¿e, abymy szli dalej,
patrz¹c na Jezusa wodza [tego, który zapocz¹tkowa³] i dokoñczyciela wiary, który dla wystawionej sobie radoci, podj¹³ krzy¿, wzgardziwszy sromotê, i usiad³ na prawicy mocy

Autor pojednania

39

Bo¿ej. Jeszcze raz aposto³ przypomina, ¿e powinnimy patrzeæ na Boga Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca onego
chwa³y oraz na on¹ przewy¿szaj¹c¹ wielkoæ mocy jego
przeciwko nam, którzy wierzymy wed³ug skutecznej si³y mocy
jego, której dokaza³ w Chrystusie, gdy go wzbudzi³ od umar³ych, i posadzi³ na prawicy swojej na niebiesiech, wysoko
nad wszystkie ksiêstwa i zwierzchnoci, i mocy, i pañstwa, i
nad wszelkie imiê, które siê mianuje, nie tylko w tym wieku,
ale i w przysz³ym; i wszystko podda³ pod nogi jego (Hebr.
12:2; Efezj. 1:17-22). Aposto³ Pawe³ mówi tak¿e, ¿e nasz Pan
Jezus jest po prawicy Bo¿ej, gdy¿ poszed³ do nieba, gdzie
poddani Mu zostali [przez Ojca] anio³owie i moce, i potêgi
(1 Piotra 3:22 BT).
Wszystkie te wersety wskazuj¹ wyranie, ¿e to wielkie wywy¿szenie naszego Pana Jezusa Chrystusa by³o nagrod¹ od
Ojca za Jego ogromne pos³uszeñstwo i manifestacj¹ Ojcowskiego ducha mi³oci w ofiarowaniu samego siebie za grzeszników; z wersetów tych nie wynika jednak, ¿e Pan Jezus by³
Ojcem, ani ¿e zosta³ wywy¿szony, aby zaj¹æ miejsce Ojca na
niebiañskim tronie lub przyjmowaæ nale¿ne Mu uwielbienie i
czeæ ze strony Jego inteligentnego stworzenia. Wrêcz przeciwnie: widzimy wyranie, ¿e najwiêksza czeæ i moc nale¿¹
siê Niebiañskiemu Ojcu, Dobroczyñcy, który w ten sposób
uwielbi³ i wywy¿szy³ Syna, daj¹c Mu miejsce po swojej prawicy  miejsce najwy¿szej ³aski, a tak¿e daj¹c Mu dzia³ na
tronie  we w³adzy niebiañskiego Królestwa, gdzie anio³owie
i wszystkie zastêpy niebieskie s¹ Jego s³ugami. S³owa mówi¹ce o tym wspania³ym wywy¿szeniu naszego Pana Jezusa i
o ogromnej mocy, jak¹ otrzyma³ od Ojca, rzeczywicie s¹
niekiedy tak mocne, ¿e w jednym miejscu natchniony pisarz
uzna³ za stosowne zwróciæ uwagê na fakt, i¿ ¿adne ze zdañ
dotycz¹cych tego wywy¿szenia nie oznacza³o, ¿e Syn jest równy Ojcu lub ¿e Go przewy¿sza. Dlatego w³anie aposto³ pisze
o tysi¹cletnim panowaniu Chrystusa w ten sposób: On [Chrystus] musi królowaæ, pókiby nie po³o¿y³ wszystkich nieprzy-
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jació³ pod nogi jego. A ostatni nieprzyjaciel, który bêdzie zniszczony, jest mieræ. Bo wszystkie rzeczy [Ojciec] podda³ pod
nogi jego [Syna]. A gdy [Ojciec] mówi, ¿e mu [Synowi]
wszystkie rzeczy poddane s¹, jawna jest, ¿e oprócz tego [Ojca],
który mu [Synowi] podda³ wszystkie rzeczy. A gdy mu [Synowi] wszystkie [ziemskie] rzeczy poddane bêd¹, tedyæ te¿ i sam
Syn bêdzie poddany temu [Ojcu], który mu [Synowi] podda³
wszystkie rzeczy, aby by³ Bóg [Ojciec] wszystkim we wszystkich  1 Kor. 15:25-28.
Samoistny
Wszechmocny Bóg przyj¹³ i oznajmi³, ¿e Jego imiê jest Jahwe, co oznacza Samoistny, czyli Niemiertelny. Czytamy wiêc Jego s³owa skierowane do Moj¿esza: Ja objawi³em
siê Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi jako Bóg Wszechmocny [najwy¿szy, czyli najpotê¿niejszy Bóg], ale w imieniu moim,
Jahwe, nie jestem poznany od nich  2 Moj¿. 6:3. Od tego
czasu Izrael nazywa³ Boga tym w³anie imieniem  Jahwe. W
Starym Testamencie pojawia siê ono setki razy, ale zosta³o w
pewien sposób zakryte przed angielskim [oraz polskim  przyp.
t³um.] czytelnikiem, gdy¿ przet³umaczono je b³êdnie jako
Pan. Mo¿na go jednak ³atwo rozpoznaæ [w Biblii King James  przyp. t³um.], poniewa¿ tam, gdzie odnosi siê do wiêtego imienia Jahwe, zawsze drukowane jest wielkimi literami.
I tak w pierwszym przykazaniu, danym Izraelowi, Bóg powiedzia³: Jam jest Jahwe, Bóg twój. (...) Nie bêdziesz mia³
bogów [potê¿nych] innych przede mn¹ [równych mi]. (...) Bom
Ja Jahwe Bóg twój, Bóg zawistny w mi³oci  2 Moj¿. 20:2-5.
W innym miejscu Moj¿esz stwierdza: S³uchaj¿e Izraelu:
Jahwe, Bóg nasz, Jahwe jeden jest; bêdziesz tedy mi³owa³ Jahwe, Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej
duszy twojej, i ze wszystkiej si³y twojej  5 Moj¿. 6:4,5. To
jest w³anie werset Pisma wiêtego, który sam Pan Jezus okreli³ jako istotê prawdy. Kiedy zapytano Go o najwiêksze przy-
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kazanie, odpowiedzia³ cytuj¹c fragment Pisma: Bêdziesz
mi³owa³ Pana [Jahwe], Boga twego, ze wszystkiego serca twego, i ze wszystkiej duszy twojej i ze wszystkiej myli twojej;
to jest pierwsze i najwiêksze przykazanie  Mat. 22:37,38. I
znów czytamy: Ja Jahwe, toæ jest imiê moje, a chwa³y [czci]
mojej nie dam innemu  Izaj. 42:8. Zwróæmy tutaj uwagê na
kontekst: to nie pozostawiaj¹ce w¹tpliwoci stwierdzenie, ¿e
imiê Jahwe nale¿y wy³¹cznie do Ojca wiat³oci, u którego
nie masz odmiany, nastêpuje zaraz po proroczym og³oszeniu
Mesjasza uwielbionym i wybranym Synem  s³ug¹ Jahwe:
Oto s³uga mój, spolegaæ bêdê na nim, wybrany mój, którego sobie upodoba³a dusza moja. Dam mu Ducha swego, on
s¹d narodom wyda. (...) Nie zamroczy siê, ani ustanie, dok¹d
nie wykona s¹du na ziemi, a nauki jego wyspy oczekiwaæ bêd¹.
Tak mówi Bóg, Jahwe (...): Ja Jahwe wezwa³em ciê w sprawiedliwoci, i uj¹³em ciê za rêkê tw¹; przeto¿ strzec ciê bêdê,
i dam ciê za przymierze ludowi, i za wiat³oæ narodom, aby
otwiera³ oczy lepych, a wywodzi³ wiêniów z ciemnicy
[mierci], i z domu wiêzienia siedz¹cych w ciemnociach. Ja,
Jahwe, TOÆ JEST IMIÊ MOJE  Izaj. 42:1-8.
Imiê Jahwe odnosi siê tylko do Ojca Chwa³y
Istnieje pogl¹d, ¿e imiê Jahwe stosuje siê w Pimie wiêtym do naszego Pana Jezusa i ¿e nie jest to charakterystyczne,
szczególne imiê Niebiañskiego Ojca. Jest to pojêcie b³êdne.
Dla korzyci wszystkich czytelników przeanalizujemy tutaj
jednak fragmenty, popieraj¹ce zdaniem niektórych powy¿sze
stwierdzenie. Wyka¿emy, ¿e nie s¹ one sprzeczne z wczeniejszymi wersetami, na podstawie których wiemy, i¿ Jahwe to
charakterystyczne i szczególne imiê wielkiego JAM JEST.
(1) Tekst, przyjmowany za dowód, i¿ imiê Jahwe mo¿e byæ
rzeczywicie uwa¿ane za imiê Jezusa Chrystusa, brzmi nastêpuj¹co: Wzbudzê Dawidowi latorol sprawiedliw¹, i bêdzie
królowa³ król, a poszczêci mu siê; s¹d zaiste i sprawiedliwoæ bêdzie czyni³ na ziemi. (...) A toæ jest imiê jego, którem
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go zwaæ bêd¹: PAN SPRAWIEDLIWOÆ NASZA  Jer. 23:5,6.
Niew¹tpliwie tekst ten odnosi siê do naszego Pana Jezusa i
Jego tysi¹cletniego panowania; imiê u¿yte tu w jêzyku hebrajskim brzmi Jehovah-Tsidkenu. Jak to wyjaniæ? Po prostu tak:
t³umacze, którzy gorliwie szukali miejsca, w którym imiê Jahwe wi¹za³oby siê z imieniem Jezus, prze³o¿yli ten tekst niedok³adnie. Nie mielibymy ¿adnych trudnoci, gdyby ten werset zosta³ przet³umaczony nastêpuj¹co: A toæ jest imiê jego,
którem go zwaæ bêd¹: nasza Sprawiedliwoæ Pana [Jahwe].
Takie imiê bardzo dobrze odpowiada dzie³u i urzêdowi naszego Pana Jezusa. Czy¿ nie stan¹³ On jako reprezentant Boskiej
sprawiedliwoci i czy¿ nie cierpia³ kary na³o¿onej przez sprawiedliwoæ jako okup za cz³owieka, aby Bóg móg³ byæ sprawiedliwy, a jednoczenie usprawiedliwiæ tych, którzy wierz¹
w Jezusa? Zaiste, trudno znaleæ odpowiedniejsze imiê.
Nie powinnimy jednak przeoczyæ faktu, i¿ dok³adnie to
samo imiê  Jehovah Tsidkenu  pojawia siê jeszcze raz w
pismach tego samego proroka. Nasi przyjaciele nie zwracaj¹
na to uwagi, a w angielskim przek³adzie t³umacze, choæ u¿ywaj¹ tych samych s³ów angielskich, nie wyró¿niaj¹ ich wielkimi literami, jak ma to miejsce w powy¿szym wersecie z Jeremiasza. Dlaczego? Poniewa¿ pokrewne wersety wskazuj¹,
¿e Jehovah Tsidkenu to imiê ca³ego Kocio³a, Nowego Jeruzalem: A toæ jest imiê, którem j¹ nazowi¹: [Jehovah Tsidkenu] nasza Sprawiedliwoæ Pana [Jahwe]  Jer. 33:16.
Nietrudno stwierdziæ, ¿e to imiê cile wi¹¿e siê z uwielbionym Kocio³em: nie tylko ma on udzia³ w Chrystusowych
cierpieniach dla sprawiedliwoci dope³niaj¹c ostatków ucisków Chrystusowych (Kol. 1:24; 1 Piotra 5:9), ale równie¿
przyobiecano mu uczestniczenie w ca³ej chwale jego Pana,
podobnie jak ma³¿onka ma swoj¹ czêæ w czci i imieniu swojego mê¿a; tak samo Koció³, jako cz³onkowie cia³a Chrystusowego, nosi imiê Chrystusa (Obj. 3:12; 19:7; 21:9).
Nie s¹ to jedyne miejsca, w których imiê Jahwe jest czêci¹
innego imienia. Zauwa¿my, ¿e góra, na której Abraham ofia-

Autor pojednania

43

rowa³ Izaaka, zosta³a przez niego nazwana Gór¹ Opatrznoci
Jahwe  Jehovah-Jireh (1 Moj¿. 22:14). Moj¿esz nazwa³ zbudowany przez siebie o³tarz Jehovah-Nissi, czyli Chor¹giew
Jahwe (2 Moj¿. 17:15). Giedeon równie¿ wystawi³ o³tarz i
nada³ mu imiê Jehovah-Shalom, co oznacza Pokój Jahwe
(Sêdz. 6:23,24). Ezechiel prorokowa³ o przysz³ym miecie,
którego nazwa ma brzmieæ Jehovah-Shammah, czyli Cud
Jahwe.
(2) Sugeruje siê, ¿e tekst opisuj¹cy ukazanie siê Jahwe Abrahamowi (1 Moj¿. 18:1), a póniej Moj¿eszowi (2 Moj¿. 3:315), mówi o Chrystusie Jezusie w Jego przedludzkim stanie, z
czego wynika, ¿e to imiê równie¿ nale¿y do Niego. Wed³ug
nas nie ma podstaw do takiego rozumowania: gdyby to imiê
zosta³o zastosowane do kogo innego, oznacza³oby to jedynie, ¿e ten s³uga by³ bardzo wysoko ceniony przez Jahwe i ¿e
przy danej okazji by³ rzeczywicie traktowany jak s³uga czy
te¿ przedstawiciel  upowa¿niony równie¿ do u¿ywania boskiej mocy. W 2 Moj¿. 3:2 mamy wyran¹ informacjê, ¿e ten,
kto reprezentowa³ Jahwe i u¿ywa³ Jego najdostojniejszego
imienia Jam jest, by³ Anio³em [pos³añcem] Pañskim [Jahwe]. Nie kwestionujemy bynajmniej, ¿e tym czcigodnym pos³añcem by³o S³owo z Ewangelii w. Jana 1:1, nasz Pan Jezus w swym przedludzkim stanie. Jednak nawet najwy¿szy i
najbardziej czcigodny pos³aniec nie mo¿e byæ uznawany za tê
osobê, któr¹ reprezentuje, w imieniu której przemawia i której mocy u¿y³ i zla³ na Moj¿esza.
(3) Proroctwo Izajasza 40:3 odnosi siê do misji Jana Chrzciciela: Gotujcie drogê Jahwe. Niektórzy uznaj¹ to wyra¿enie
za dowód, i¿ Jezus to jeszcze jedno imiê Jahwe. Znów odpowiadamy, ¿e nie jest to prawd¹. Jezus rzeczywicie by³ w ca³ym tego s³owa znaczeniu wielkim s³ug¹ Jahwe i Jego przedstawicielem pomiêdzy ludmi, ale sam przecie¿ stwierdza:
Ojciec miê pos³a³, jako s³yszê, tak s¹dzê, nie mogêæ ja
sam od siebie nic czyniæ, Ojciec mój wiêkszy jest ni¿ ja.
Musimy uwierzyæ pos³añcowi. Prawd¹ jest, jak ju¿ zosta³o
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wykazane,* ¿e Jan Chrzciciel jedynie zapowiada³ wspanialszego Pos³añca, a nawet ca³y Koció³ chrzecijañski w ciele,
który z kolei wprowadzi Chrystusa  G³owê i Cia³o  do duchowej chwa³y, a dzia³alnoæ tego uwielbionego Chrystusa
bêdzie jeszcze dalszym krokiem tego samego dzie³a przygotowywania drogi Jahwe i uwielbienia miejsca Jego nóg. To
w³anie dzie³o, dokonane wraz z koñcem Tysi¹clecia, bêdzie
spe³nieniem zacytowanego proroctwa (zob. 1 Kor. 15:24-28;
Jan 6:57; 5:30; 10:28).
(4) Aposto³ nazywa naszego Pana Jezusa Panem chwa³y
(1 Kor. 2:8). Ten tekst mielibymy równie¿ uznaæ za dowód,
¿e jest On Ojcem, Jahwe, poniewa¿ ten ostatni w Psalmie 24:710 nosi imiê Króla chwa³y. Odpowiadamy, ¿e tak kruche
argumenty dowodz¹ jedynie s³aboci teorii, któr¹ maj¹ podeprzeæ. Nasz Pan Jezus Chrystus rzeczywicie bêdzie majestatem, bêdzie Królem Chwa³y, ujmuj¹c podczas Tysi¹clecia ber³o
w³adzy nad ziemi¹ w imieniu i w mocy Jahwe; jednak ten sam
natchniony aposto³ jasno wykazuje  w tym samym licie, w
którym nazywa Jezusa Panem chwa³y  ¿e gdy Jego królestwo osi¹gnie najwy¿sz¹ chwa³ê, zostanie przekazane Ojcu,
który wszystkie rzeczy podda³ pod nogi jego [Syna], aby by³
Bóg wszystkim we wszystkich.
(5) W dwóch sporód proroczych obrazów tysi¹cletniego
Królestwa Chrystusa czytamy: I stanie siê w ostateczne dni,
¿e bêdzie przygotowana góra [królestwo] domu Jahwe na
wierzchu gór [panuj¹ca nad innymi królestwami] (...) i pójdzie wielu ludzi mówi¹c: Pójdcie a wst¹pmy na górê [królestwo] Jahwe, (...) a bêdzie nas uczy³ dróg swoich, i bêdziemy
chodzili cie¿kami jego (...) i bêdzie s¹dzi³ miêdzy narodami
 Izaj. 2:2-4; Mich. 4:1-3.
Niektórzy utrzymuj¹, ¿e skoro Chrystus ma s¹dziæ i w³adaæ
Królestwem podczas Tysi¹clecia, u¿yte w tym wersecie imiê
Jahwe powinno byæ rozumiane jako imiê Chrystusa. Odpowiadamy, ¿e wcale tak nie jest! Nie wolno zapominaæ, ¿e
*

Tom II, rozdzia³ VIII
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wszystkie b³ogos³awieñstwa sp³ywaj¹ od Ojca przez Syna. (1
Kor. 8:6) Podobnie nasz Pan Jezus nauczy³ nas modliæ siê:
Przyjd królestwo twoje; b¹d wola twoja jako w niebie, tak
i na ziemi  Mat. 6:10. To samo jest pokazane w tych miejscach (Mich. 4:8), gdzie Chrystus (G³owa i Cia³o  Nowe Jeruzalem) jest nazywany wie¿¹ trzody, do której przyjdzie
pierwsze panowanie, utracone przez Adama w Edenie i odkupione przez Jezusa na Kalwarii.
(6) Ale ty, Betlehemie Efrata (...) z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który bêdzie panuj¹cym w Izraelu, a wyjcia jego s¹
z dawna, ode dni wiecznych (Mich. 5:2). S³owa te mielibymy przyj¹æ jako dowód, ¿e Chrystus by³ Jahwe  od wieku a¿
na wieki  poniewa¿ Moj¿esz powiedzia³: Jahwe (...) od wieku a¿ na wieki ty jest Bogiem  Psalm 90:1,2.
Odpowiadamy, ¿e by³oby to wyci¹gniêciem nielogicznego
wniosku  sprzecznego nie tylko z setkami przyk³adów u¿ycia imienia Jahwe w innych wersetach, ale równie¿ niezgodnego z kontekstem, w którym te s³owa siê znajduj¹. Czytaj¹c
dalsze wersety z proroctwa Micheasza (5:4), widzimy opis
Mesjasza: I stanie a paæ (ich) [stadko Pañskie  Psalm 23:1]
bêdzie w sile Pañskiej i w s³awie imienia Jahwe, Boga swego.
Trudno znaleæ lepsze wyjanienie tego problemu. Co wiêc
oznaczaj¹ s³owa z Micheasza 5:2? Odpowiadamy, ¿e mo¿na
je zrozumieæ nastêpuj¹co: A wyjcia jego [przepowiedziane] s¹ z dawna, ode dni wiecznych [Jego przyjcie i dzia³alnoæ jako Mesjasza by³y zaplanowane i przygotowane w Boskim planie].
(7) Proroctwo o tysi¹cletnim Królestwie zapisane w Ksiêdze Izajasza 25:6-9 równie¿ bywa uznawane za dowód, ¿e imiê
Jahwe stosuje siê do naszego Pana Jezusa, poniewa¿ mówi
ono: I sprawi Jahwe zastêpów na wszystkie narody na tej
górze [królestwie] ucztê z rzeczy t³ustych. (...) Po³knie mieræ
w zwyciêstwie, a Jahwe panuj¹cy otrze ³zê z ka¿dego oblicza.
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Odpowiadamy przecz¹co. Werset ten daleki jest od potwierdzania powy¿szego zdania. Musimy pamiêtaæ, ¿e nasz Pan,
uwielbiony Chrystus, jest przedstawiony jako mówca, a Jego
dzie³o Wieku Tysi¹clecia jest krótko opisane w pierwszym
wersecie tego rozdzia³u: Jahwe! Ty Bóg mój, wywy¿szaæ
[czciæ] ciê bêdê i wys³awiaæ bêdê imiê twoje. Taki bêdzie
wynik tysi¹cletniego panowania, a wraz z jego zakoñczeniem
wszystkie rzeczy bêd¹ znów poddane Jahwe, którego moc,
dzia³aj¹ca w Chrystusie [G³owie i Ciele  przyp. t³um.], podporz¹dkuje Mu wszystkie rzeczy. Mesjasz przychodzi na ziemiê jako mo¿ny s³uga i zastêpca Jahwe  Immanuel, czyli Bóg
z nami. Taki pogl¹d jest ca³kowicie potwierdzony przez aposto³a Paw³a, który cytuje powy¿sze proroctwo i wskazuje na
jego wype³nienie w zniszczeniu mierci Adamowej podczas
Tysi¹clecia, po czym stwierdza: Ale niech bêd¹ Bogu dziêki,
który nam da³ zwyciêstwo [uwolnienie  triumf] przez Pana
naszego Jezusa Chrystusa  1 Kor. 15:57.
(8) Innym dowodem, ¿e imiê Jahwe mo¿na te¿ stosowaæ do
naszego Pana Jezusa, mia³by byæ fakt, i¿ jest On nazywany
Dziwny, Radny [lub Przewodnik, Cudowny Przyk³ad], Bóg
mocny, Ojciec wiecznoci, Ksi¹¿ê pokoju (Izaj. 9:6).
Pe³ne znaczenie tego wersetu wyjanimy nieco póniej; w
tym miejscu podkrelamy jedynie, ¿e nic w nim nie sugeruje
stosowania imienia Jahwe do naszego godnego podziwu Pana
i Mistrza Jezusa. Zauwa¿my jednak, ¿e gdyby taka myl by³a
prawdziwa, by³oby to najlepsze miejsce do dodania imienia
Jahwe do innych tytu³ów. Mimo to nastêpny werset wiadczy
o czym wrêcz przeciwnym: Uczyni to [wype³ni to proroctwo] zawistna mi³oæ Jahwe zastêpów  werset 7.
(9) Mów do miast judzkich: Oto wasz Bóg! Oto Wszechmocny [Adonai] Jahwe przychodzi w mocy, jego ramiê w³ada.(...) Jak pasterz bêdzie pas³ swoj¹ trzodê (Izaj. 40:9,10,11
NB).
Ten fragment ma z ca³¹ pewnoci¹ potwierdzaæ, ¿e nasz
Odkupiciel nazywany jest wielkim imieniem Jahwe. Odpowiadamy jednak, ¿e tak nie jest: prorok nazywa Go ramiê

Autor pojednania

47

Jahwe, jak w wielu innych miejscach: wszechmocne Ramiê
Jahwe bêdzie w³ada³o, dopóki nie zniszczy wszelkiego prze³o¿eñstwa i wszelkiej mocy sprzeciwiaj¹cej siê Jahwe i Jego
sprawiedliwemu prawu  dopóki nie wystawi s¹du ku zwyciêstwu, dopóki nie przygotuje miejsca dla stóp Jahwe (ziemia jest podnó¿kiem stóp Jego) i dopóki nie odda Królestwa
Bogu Ojcu (1 Kor. 15:24-28; Mat. 12:20).
Inne wersety, w których nasz Pan Jezus jest proroczo przedstawiany jako prawe ramiê lub moc Jahwe:
Któ¿ uwierzy³ kazaniu naszemu, a RAMIÊ Jahwe komu jest
objawione? [Niewielu rozpoznaje Ramiê Pañskie podczas
obecnego wieku  niewielu wielkich ] Najwzgardzeñszy
by³ i najpodlejszy z ludzi  Izaj. 53; Jan 12:38.
Na miê wyspy oczekuj¹, a po RAMIENIU moim têskni¹ 
Izaj. 51:5,9.
Wysmukn¹³ Pan RAMIÊ wiêtobliwoci swojej przed oczyma wszystkich narodów [przy zak³adaniu swojego Królestwa],
aby ogl¹da³y wszystkie koñczyny ziemi zbawienie Boga naszego  Izaj. 52:10.
Wybawienie sprawi³o mu RAMIÊ jego [Jahwe]. (...) Bo przyjdzie do Syonu odkupiciel, i do tych, którzy siê odwracaj¹ od
wystêpków w Jakóbie, mówi Jahwe  Izaj. 59:15-20.
(10) W Ewangelii Jana 12:41 czytamy: To powiedzia³ Izajasz, gdy widzia³ chwa³ê jego, i mówi³ o nim. Niektórzy twierdz¹, i¿ odnosi siê to do wersetu z Izaj. 6:1. Odpowiadamy, ¿e
wierzymy podobnie: zauwa¿my jednak, ¿e hebrajskie s³owo,
przet³umaczone w tym wersecie Pan, to nie Jehovah, lecz
Adonai; nasze rozwa¿anie dotyczy za faktu, i¿ imiê Jahwe
nie odnosi siê do nikogo oprócz naszego Niebiañskiego Ojca
 chocia¿ mo¿e byæ równie¿ stosowane do Jego szczególnych
pos³añców, którzy mówi¹ lub dzia³aj¹ w Jego imieniu.
Nie kwestionujemy pogl¹du, ¿e Adonai jest niekiedy u¿ywane jako jeden z licznych tytu³ów Ojca Niebiañskiego. Uwa¿amy, ¿e w zacytowanym tekcie nie odnosi siê ono do Ojca,
lecz do Syna. Podobnie to samo s³owo Adonai pojawia siê w
kontekcie Chrystusa i Jego tysi¹cletniego Królestwa w Psal-
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mie 2:4-9: Pan [Adonai] szydzi z nich. Tedy bêdzie do nich
mówi³ w popêdliwoci swojej, a w gniewie swoim przestraszy ich. (...) Pan [Jehovah] rzek³ do mnie: Syn mój jeste ty,
Jam ciebie dzi sp³odzi³.
Kto mo¿e utrzymywaæ, ¿e Adonai z Izaj. 6:1 musi odnosiæ
siê do tej samej osoby, co Jahwe z wersetów 3 i 5. Odpowiadamy, ¿e nie jest to prawd¹: Anio³ przymierza, przedstawiciel Jahwe, móg³ byæ powitany uwielbieniem w imieniu Ojca,
którego reprezentowa³. Zauwa¿my, ¿e w wersecie 8 to nie Jahwe przekazuje wieci, czy wypowiada s¹dy, lecz Adonai; wiemy bowiem, i¿ Ojciec wszystek s¹d da³ Synowi (Mat.
23:24,36,38; Jan 5:22,27).
Mo¿na znaleæ inne jeszcze wersety, w których nasz Pan
Jezus wystêpuje w cis³ym zwi¹zku z imieniem Jahwe, a jednak jêzyk hebrajski u¿ywa innego s³owa, które jest czêsto t³umaczone jako Pan. Spójrzmy na s³owa Malachiasza: Oto Ja
posy³am Anio³a mego, który zgotuje drogê przed obliczem
mojem; a zarazem przyjdzie do kocio³a swego Panuj¹cy [Adon
 wyraz tego samego pochodzenia, co Adonai], którego wy
szukacie, i Anio³ przymierza, którego wy ¿¹dacie; oto przyjdzie, mówi Pan [Jahwe] zastêpów. (...) I oczyci syny Lewiego, i przep³awi je jako z³oto i jako srebro, i bêd¹ ofiarowaæ
Panu [Jahwe] dar w sprawiedliwoci  Mal. 3:1-4.
Kolejny tekst tego rodzaju znajdujemy w powszechnie znanym podnios³ym mesjañskim psalmie, w którym czytamy:
Piêkniejszy nad synów ludzkich; rozla³a siê wdziêcznoæ
po wargach twoich, przeto, ¿e ciê pob³ogos³awi³ Bóg a¿ na
wieki. (...) Stolica twoja, o Bo¿e! na wieki wieków; laska sprawiedliwoci jest laska królestwa twego. Umi³owa³e sprawiedliwoæ, a nienawidzi³e nieprawoci; przeto¿ pomaza³ ciê, o
Bo¿e! Bóg twój olejkiem wesela nad uczêstników twoich.
Dalej Koció³ nazwany jest córk¹ Ojca, oblubienic¹ i ma³¿onk¹ Baranka; ma k³aniaæ siê synowi królewskiemu i uznaæ go
za swojego Pana  zakocha siê król w piêknoci twojej, albowiem on jest Panem [Adon  nie Jahwe] twoim; przeto¿ k³a-
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niaj siê przed nim  Psalm 45:3-12; Hebr. 1:8,9; 1 Kor. 11:3;
Efezj. 5:23; Jan 5:23.
(11) Kolejny werset, który ma stanowiæ dowód, i¿ imiê Jahwe odnosi siê do naszego Pana Jezusa, to Izaj. 8:13,14. Czytamy w nim: Jahwe zastêpów samego powiêcajcie; a on niech
bêdzie bojani¹ wasz¹, i on strachem waszym. Podkrela siê
nastêpny werset, który, nie okrelaj¹c, o kogo chodzi, stwierdza: Bêdzie (...) kamieniem obra¿enia i opok¹ otr¹cenia obydwom domom Izraelskim. Nie mo¿emy jednak przyj¹æ, i¿
jest to dowód: z kontekstu wynika bowiem, ¿e istnieje tu jeszcze trzecia osoba (oprócz Jahwe i proroka), nasz Pan Jezus,
który mówi: Zawi¹¿ to wiadectwo, zapieczêtuj zakon miêdzy uczniami moimi. Tedy bêdê oczekiwa³ Jahwe. (...) Oto ja
i dzieci, które mi da³ Jahwe  Izaj. 8:16-18; por. Hebr. 2:13.
(12) Psalm 110 bywa uznawany za dowód, ¿e nasz Pan Jezus jest w Pimie wiêtym nazywany Jahwe. Odpowiadamy,
¿e trudno znaleæ bardziej mylny i zbyt daleko id¹cy argument. Cytowany psalm potwierdza co wrêcz przeciwnego.
Rzek³ Jahwe memu Adon: Si¹d po prawicy mojej, dok¹d
nie po³o¿ê nieprzyjació³ twoich podnó¿kiem nóg twoich. (...)
Adonai po prawicy twojej [Jahwe] potrze królów. I dalej:
Przysi¹g³ Jahwe, a nie bêdzie tego ¿a³owa³, mówi¹c: Ty jest
kap³anem na wieki wed³ug porz¹dku Melchizedekowego 
Psalm 110:1,4,5.
Jeli kto nie widzi, ¿e opisywana tutaj postaæ jest wywy¿szona do miejsca po prawicy Jahwe, czyli do najwiêkszej ³aski, a tak¿e otrzymuje urz¹d kap³ana nowego porz¹dku  musi
byæ zalepiony uprzedzeniami. Odsy³amy takowych do s³ów
naszego Pana, w których sam interpretuje ten werset, stosuj¹c
go do samego siebie; to w³anie On jest Adon, Panem Dawida, wywy¿szonym przez Jego Pana, Jahwe (Mat. 22:44,45).
W taki sam sposób wyjania te s³owa aposto³ Piotr, przemawiaj¹c pod wp³ywem ducha wiêtego podczas Piêædziesi¹tnicy. Jeszcze jedno potwierdzenie takiego sposobu mylenia znajdujemy u aposto³a Paw³a (Dzieje Ap. 2:34; Hebr. 1:13;
10:12,13).
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(13) Poniewa¿ nasz Pan Jezus jest uznawany za Wielkiego
Nauczyciela, niektórzy utrzymuj¹, ¿e wype³nia On proroctwo:
Wszyscy synowie twoi bêd¹ wyuczeni od Jahwe  Izaj.
54:13. Odpowiadamy przecz¹co i odwo³ujemy siê do s³ów
naszego Pana Jezusa. W jednej ze swoich wypowiedzi zacytowa³ On w³anie to proroctwo i wykaza³, ¿e ani nie by³, ani
nie roci³ sobie pretensji do bycia wymienionym w tym wersecie Jahwe. Oto co powiedzia³: Napisano w prorokach: I
bêd¹ wszyscy wyuczeni od Boga; przeto¿ ka¿dy, kto s³ysza³
od Ojca, a nauczy³ siê, przychodzi do mnie  Jan 6:45.
Sam Ojciec, wielki Jahwe, jest nie tylko Dawc¹ Prawa, ale
tak¿e Wielkim Nauczycielem w³asnego prawa. Jego w³asny,
wspania³y plan zbawienia ludzkoci, jak zobacz¹ wszyscy Jego
inteligentni synowie, zawiera najwspanialsze przyk³ady sprawiedliwoci, mi³oci i m¹droci  cech po³¹czonych w jedno,
a jednoczenie ka¿dej osobno doskona³ej i niewzruszonej.
Nasz Pan Jezus by³ i nadal jest Wielkim Nauczycielem ludzi, naznaczonym przez Niebiañskiego Ojca, wielkiego G³ównego Nauczyciela przewy¿szaj¹cego wszystkich innych. Tak
w³anie uwa¿a³ nasz drogi Odkupiciel i tego uczy³. Czy¿ nie
mówi³ publicznie, ¿e Jego nauki to tylko rzeczy, których wczeniej nauczy³ siê od Ojca? Ja com widzia³ u Ojca mego, powiadam. Nauka moja [doktryna] nie jestci moja, ale tego,
który miê pos³a³. Jeliby kto chcia³ czyniæ wolê jego, ten bêdzie umia³ rozeznaæ, jeli ta nauka jest z Boga, czyli ja sam od
siebie mówiê. (...) Kto szuka chwa³y tego, który go pos³a³, ten
jest prawdziwy. S³owo, które s³yszycie, nie jest moje, ale
onego, który miê pos³a³, Ojca. Jam im da³ s³owo twoje.
Zachowaj je w imieniu twojem. Powiêæ¿e je w prawdzie
twojej; s³owo twoje jest prawd¹ (Jan 7:16-18; 8:38; 14:24;
17:6,14,17).
W podobny sposób nasz Pan wyznaczy³ szczególnych podleg³ych mu nauczycieli  aposto³ów; inni jeszcze zostali wybrani do pe³nienia funkcji nauczycieli i pasterzy Pañskiego
stada, gdy Pan powiedzia³ im: Pacie owieczki moje; Pacie baranki moje; Pilnujcie¿ tedy samych siebie, i wszystkiej trzody, w której was Duch wiêty postanowi³ biskupami,
abycie pali zbór Bo¿y, którego naby³ przez w³asn¹ [Umi³o-
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wanego Syna] krew  Dzieje Ap. 20:28. Jednak ¿aden z tych
nauczycieli nie mia³ uczyæ swoich w³asnych doktryn, które
mog¹ byæ jedynie m¹droci¹ tego wiata. Ca³y lud Bo¿y mia³
byæ wyuczony od Jahwe i tylko ten mo¿e byæ prawdziwym
nauczycielem, kto przedstawia ludziom plan i charakter Jahwe jako standardy prawdy i doskona³oci. Ci, którzy to czyni¹, nieustannie zwracaj¹ uwagê na naukê Chrystusow¹ i
naukê apostolsk¹, które to nauki by³y jedynie wyra¿eniem i
szczepieniem wspania³ych i wiecznych praw Ojca.
W przeciwieñstwie do niektórych, mianuj¹cych siê dzisiaj
nauczycielami, ani nasz Pan Jezus, ani aposto³owie nie próbowali byæ oryginalni ani rociæ sobie do tego pretensji. Zauwa¿my pe³ne pokory s³owa Jezusa, których piêkno trudno
porównaæ z czymkolwiek innym: Sam od siebie nic nie czyniê, ale jako miê nauczy³ Ojciec mój, tak mówiê  Jan 8:28.
Czy¿ mo¿emy siê dziwiæ, ¿e komu tak pokornemu i tak lojalnemu wobec Jahwe mo¿na by³o powierzyæ i powierzono tak
wielki zaszczyt i moc  wywy¿szenie a¿ do prawicy Bo¿ej?
Lekcje, których w ten sposób nauczano naszego Pana Jezusa,
zosta³y przez Niego dobrze przyswojone  mówi¹ nam o tym
natchnione wiadectwa: Choæ by³ Synem Bo¿ym, wszak¿e z
tego, co cierpia³, nauczy³ siê pos³uszeñstwa  Hebr. 5:8; Filip. 2:8.
Co wiêcej, Pan przez swoich proroków wskaza³, ¿e Jezus,
Wielki Nauczyciel naznaczony przez Mistrza Nauczyciela 
Jahwe, bêdzie sam wyuczony od Jahwe; aby móg³ staæ siê
mi³osiernym i wiernym Najwy¿szym Kap³anem ludzkoci i
udowodniæ, ¿e wart jest staæ siê Wodzem Zbawienia, musia³ zostaæ udoskonalony dowiadczeniem cierpieñ, przez które
przeszed³ (Hebr. 2:9,10). Zwróæmy uwagê, jak dobitnie poni¿sze proroctwa wskazywa³y na d³ugo przedtem, ¿e nasz Pan
bêdzie wyuczony od Jahwe i ¿e dobrze przyswoi sobie te lekcje, manifestuj¹c umi³owanie prawa i pos³uszeñstwo Dawcy
tego prawa:
Panuj¹cy Pan [Adonai Jahwe] da³ mi jêzyk umiejêtny [wyuczony], abym umia³ czasu przygodnego mówiæ s³owo upracowanemu. Budzi miê na ka¿dy zaranek, pobudza uszy moje,
abym s³ucha³ tak jako ucz¹cy siê pilnie. Panuj¹cy Pan [Ado-
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nai Jahwe] otwiera mi uszy, a Ja siê nie sprzeciwiam, ani siê
na wstecz wracam [od Jego nauk]. Cia³a mego nadstawiam
bij¹cym, a policzków tym, którzy miê targaj¹; twarzy mojej
nie zakrywam od obel¿enia i plwania  Izaj. 50:4-10; Mat.
26:27; 27:26,30; Izaj. 53:11.
Spójrzmy dalej na ukazane w Pimie wiadectwo Pañskie
mówi¹ce o przygotowywaniu naszego Pana Jezusa do wspania³ego urzêdu królewskiego Najwy¿szego Kap³ana dla rodzaju ludzkiego:
Odpocznie na nim Duch Jahwe, Duch m¹droci i rozumu,
Duch rady i mocy, Duch umiejêtnoci i bojani [czci] Jahwe.
I bêdzie czu³ym w bojani [czci] Jahwe, nie bêdzie wed³ug
widzenia oczów swoich s¹dzi³, poniewa¿ sam cierpia³ nasze
krewkoci i dlatego mo¿e bardziej umiejêtnie udzielaæ pomocy tym, którzy przychodz¹ przezeñ do Boga  w obecnym czasie swojemu Kocio³owi, a w koñcu i ca³emu wiatu podczas
swego Tysi¹cletniego Królestwa (Izaj. 11:1-10; Hebr. 2:18).
I znów Mesjasz jest przedstawiony proroczo jako mówi¹cy: Oznajmisz mi [sprawisz, ¿e posi¹dê wiedzê] drogê ¿ywota. Bêdê b³ogos³awi³ Jahwe, który mi da³ radê. Wyra¿enia
te pojawiaj¹ siê w kontekstach cytowanych i stosowanych przez
aposto³ów do naszego Zbawiciela, cz³owieka Chrystusa Jezusa (Psalm 16:7-11). W ten sposób proroctwo potwierdza
stwierdzenie Ewangelisty: A dzieci¹tko ono [Jezus] ros³o, i
umacnia³o siê w Duchu, pe³ne bêd¹c m¹droci, a ³aska [b³ogos³awieñstwo] Bo¿a by³a nad niem. (...) A Jezus pomna¿a³
siê w m¹droci, i we wzrocie i w ³asce u Boga i u ludzi 
£uk. 2:40,52.
Przebadawszy najmocniejsze biblijne dowody zwi¹zane z
naszym przedmiotem jestemy przekonani, ¿e Pismo wiête
nie upowa¿nia nas do u¿ywania wspania³ego imienia Jahwe
w odniesieniu do kogokolwiek innego z wyj¹tkiem naszego
Niebiañskiego Ojca; jestemy pewni, ¿e Biblia ogranicza u¿ywanie tego imienia i zabrania stosowania go do innych osób.
Ka¿dy mo¿e dostrzec prawid³owoæ decyzji Wszechmog¹cego, ¿e to On ma byæ uznawany za orodek w³adzy, m¹dro-
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ci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy; taka w³anie jest prawda: cokolwiek innego by³oby nieprawdziwe, a w zwi¹zku z
tym z³e i szkodliwe. Z zacytowanych powy¿ej s³ów naszego
Pana, a tak¿e ze s³ów aposto³ów, których specjalnie wyuczy³
s³owem ust swoich i natchn¹³ podczas Piêædziesi¹tnicy duchem wiêtym  z tych wszystkich wiadectw dowiedzielimy siê, ¿e ¿aden z nich nie omieli³ siê nigdy stwierdziæ, ¿e
Niebiañski Ojciec i Niebiañski Syn to jedna i ta sama osoba
lub ¿e posiadaj¹ Oni tak¹ sam¹ chwa³ê i moc  co bez Boskiego upowa¿nienia twierdzi siê w ludzkich zasadach wiary i
katechizmach.
Niemniej jednak Niebiañski Ojciec nie okazywa³ ¿adnej
zawici, je¿eli chodzi o wielkoæ Jego wspania³ego, najwa¿niejszego S³ugi, Anio³a przymierza, którego wy ¿¹dacie.
Wrêcz przeciwnie, wielce Go wywy¿szy³, czyni¹c Go nastêpnym po sobie w godnoci i mocy. Pos³uchajmy tego, co mówi³
sam nasz Pan Jezus: Nie mo¿e Syn sam od siebie nic czyniæ,
jedno co widzi, ¿e Ojciec czyni; albowiem cokolwiek on czyni, to tak¿e i Syn czyni. Boæ Ojciec mi³uje Syna i ukazuje mu
wszystko, co sam czyni, i wiêksze mu nad te sprawy poka¿e,
abycie siê wy dziwowali. Albowiem jako Ojciec wzbudza
umar³e i o¿ywia, tak i Syn, które chce, o¿ywia. Bo Ojciec nikogo nie s¹dzi, lecz wszystek s¹d odda³ Synowi, aby wszyscy
czcili Syna, tak jako czcz¹ Ojca; kto nie czci Syna, nie czci i
Ojca, który go pos³a³  Jan 5:19-23.
Abymy byli w³aciwie przygotowani do zrozumienia filozofii pojednania, musimy ci¹gle pamiêtaæ o s³owach Pisma
wiêtego dotycz¹cych wielkiego Autora planu pojednania,
Jahwe; musimy te¿ dostrzegaæ ró¿nicê pomiêdzy Nim a Jego
czcigodnym S³ug¹, Jednorodzonym Ojca, Jego umi³owanym Synem, w dziele pojednania. G³ównie z powodu pomieszania pojêæ odnosz¹cych siê do Ojca i do Syna bardzo
wielu chrzecijan popad³o w ca³kowity zamêt odnonie pojednania i dlatego ich wiara znajduje siê w niebezpieczeñstwie
potkniêcia siê, je¿eli chodzi o tê podstawow¹ i najwa¿niejsz¹
doktrynê Boskiego objawienia.
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Najjaniejszy i najdobitniejszy opis zale¿noci pomiêdzy
Ojcem i Synem w odniesieniu do naszego odkupienia znajdujemy w s³owach aposto³a Paw³a: Nie masz ¿adnego inszego
Boga, tylko jeden. (...) My mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana Jezusa Chrystusa,
przez którego wszystko, a my przezeñ  1 Kor. 8:4,6. Innymi
s³owy, istnieje tylko jeden wieczny i Wszechmog¹cy Bóg,
Autor i ród³o wszystkich rzeczy, do którego nale¿ymy; istnieje równie¿ tylko jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego
Ojciec Niebiañski dzia³a w odniesieniu do ró¿nych szczegó³ów swego planu, i jedynie przez którego nasze grzechy s¹
odpuszczone  przez wiarê w Jego krew; przez którego mamy
równie¿ przystêp do Ojca i do ³aski, w której stoimy i chlubimy siê nadziej¹ chwa³y Bo¿ej (Rzym. 5:1).
Tradycja ojców poparta przez fa³szerstwo  dopisek
W nastêpnych rozdzia³ach bêdziemy siê zastanawiaæ nad
wielkoci¹ i godnoci¹ naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez
którego ca³e dzie³o pojednania by³o i bêdzie dokonane, a tak¿e nad ogromn¹ czci¹, jak¹ otrzyma³ nie tylko od momentu
odkupienia wiata, ale któr¹ mia³ jeszcze wczeniej, zanim
sta³ siê Odkupicielem wiata. Obecnie próbujemy dowiedzieæ
siê czego dok³adniejszego o wielkim Autorze tego planu. Poniewa¿ jednak ogólna wiedza chrzecijañstwa jest zaciemniona przez ideê zwan¹ doktryn¹ trójcy, której  jak sami to
przyznaj¹  nie rozumiej¹, nie pojmuj¹ i nie umiej¹ wyt³umaczyæ nawet jej najbardziej zagorzali obroñcy, uwa¿amy za w³aciwe przebadanie w tej chwili tekstów biblijnych, maj¹cych
stanowiæ potwierdzenie tej zawi³ej, wymylonej przez ludzi
doktryny, w ¿aden sposób nie uzasadnionej przez S³owo Bo¿e.
Rozwa¿alimy ju¿ ró¿ne wersety, z ca³¹ moc¹ podkrelaj¹ce,
¿e istnieje tylko jeden Wszechmocny Bóg  nie dwóch, nie
trzech czy wiêcej. Zwracamy teraz uwagê na fakt, ¿e s³owo
trójca nie pojawia siê w Pimie wiêtym; nie znajdujemy
te¿ ¿adnego s³owa o podobnym znaczeniu i nie ma ¿adnego
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stwierdzenia, które nawet przy nielogicznym podejciu mog³oby zostaæ w taki sposób zinterpretowane. W rzeczywistoci zwolennicy trójcy usi³uj¹ wyjaniæ swoje w³asne myli,
beznadziejnie przy tym zapl¹tuj¹c tak siebie, jak i swych s³uchaczy. Przyznaj¹ bowiem, ¿e istnieje tylko jeden Bóg (poniewa¿ Pismo tak stanowczo podkrela ten fakt, ¿e nie mo¿na go
pomin¹æ), a w tym samym zdaniu stwierdzaj¹, ¿e istnieje trzech
Bogów (poniewa¿ tak mówi wyznawana przez nich tradycja
ojców, przekazywana od pocz¹tków papiestwa).
Jak¿e jednak mo¿e istnieæ trzech Bogów i jednoczenie jeden Bóg? Je¿eli  jak naucza katechizm  jest trzech Bogów o
jednakowej mocy i chwale, nie jest prawdziwe stwierdzenie o istnieniu tylko jednego Boga. Je¿eli z kolei jest jeden
Bóg, Ojciec, z którego wszystko, jak stwierdza aposto³ Pawe³, je¿eli  zgodnie ze s³owami Jezusa  Ojciec jest wiêkszy
od uwielbionego Syna, je¿eli Ojciec wzbudzi³ swego Umi³owanego Syna z martwych, wielce Go wywy¿szy³ i odda³ Mu
Królestwo, je¿eli na koniec Syn z powrotem przeka¿e je Ojcu,
aby Ojciec móg³ byæ wszystkim we wszystkim  nie mo¿e
byæ mowy o istnieniu kilku Bogów posiadaj¹cych jednakow¹
w³adzê. Niemniej jednak w nastêpnym rozdziale wyka¿emy,
¿e nasz Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, ¿e powinnimy Go
wielbiæ tak, jak wielbimy Ojca, ¿e wielbi¹c Go wielbimy Ojca,
który Go wywy¿szy³; mimo to ca³e Pismo wiête zapewnia
nas, ¿e istnieje tylko jeden Wszechmocny Bóg, Ojciec wszystkiego. Jak mówi aposto³: ka¿dego mê¿a g³ow¹ jest Chrystus,
a g³ow¹ niewiasty m¹¿, a g³ow¹ Chrystusow¹ Bóg  1 Kor.
11:3.
W Pimie wiêtym mo¿na znaleæ zaledwie jedno zdanie,
które zdaje siê stanowiæ sugestiê, aczkolwiek nik³¹, jakoby
istnia³a trójca Bogów; obecnie wszyscy biblici uznaj¹ ten fragment za fa³szywy  za dopisek. W Biblii angielskiej (Revised
Version) te s³owa zosta³y pominiête, chocia¿  o ile nam wiadomo  wszyscy t³umacze byli zwolennikami doktryny o trójcy. Pozostawienie tego zdania jako jedynego biblijnego po-
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twierdzenia (bardzo przy tym niedoskona³ego) by³oby im na
rêkê, ale sumienie nie pozwala³o im tego uczyniæ.
Trudno obwiniaæ autorów innych przek³adów (np. angielskiego Przek³adu Powszechnego) o wstawienie tego dopisku,
poniewa¿ w ich czasach trudno by³o stwierdziæ, ¿e ten fragment nie jest prawdziwy. Póniej odnaleziono setki starych
greckich manuskryptów, lecz ¿aden z rêkopisów pochodz¹cych sprzed siódmego wieku nie zawiera tego zdania, sugeruj¹cego istnienie trójcy. Dlatego w³anie naukowcy nie zaprzeczaj¹, bez wzglêdu na punkt widzenia, ¿e te nieprawdziwe
s³owa zosta³y wstawione, aby stanowi³y dowód s³usznoci
doktryny o trójcy; sta³o siê to w czasach, gdy ta w³anie doktryna by³a przedmiotem czêstych dyskusji w Kociele i kiedy
jej zwolennicy nie mogli przekonaæ jej przeciwników, gdy¿
na poparcie swojej teorii nie znajdowali ¿adnych biblijnych
dowodów. Dodatkowe zdanie zosta³o z pewnoci¹ dopisane
przez jakiego nadgorliwego mnicha, który sam by³ przekonany o s³usznoci tej doktryny i myla³, ¿e duch wiêty pope³ni³ b³¹d, nie zamieciwszy jej w Pimie wiêtym. Dokonuj¹c
tego fa³szerstwa mnich niew¹tpliwie chcia³ pomóc Bogu i
prawdzie w istniej¹cej trudnoci. Jednak wszystkie tego rodzaju przypuszczenia, ¿e Bóg nie zostawi³ nam pe³nego objawienia, wystarczaj¹cego, aby cz³owiek Bo¿y by³ dostatecznie wyæwiczony, i ¿e to objawienie wymaga jakich uzupe³nieñ, pochodz¹ od Przeciwnika; podobnie by³o i w tym przypadku: uznano, ¿e dla dobra sprawy mo¿na uczyniæ co z³ego
 dopuciæ siê fa³szerstwa  i w ten sposób naprawiæ pomy³kê
Wszechmocnego. Skryba czy kap³an, który tak w³anie post¹pi³ oko³o pocz¹tku siódmego wieku, wzi¹³ na siebie wielk¹
odpowiedzialnoæ, przydaj¹c do S³owa Bo¿ego i wywieraj¹c z³y wp³yw na lud Bo¿y, który szuka³ Prawdy i zosta³ przez
to fa³szerstwo zwiedziony.
Ten fa³szywy dopisek znajduje siê w 1 Licie Jana 5:7,8 i
brzmi: na niebie: Ojciec, S³owo, i Duch wiêty, a ci trzej
jedno s¹. A trzej s¹, którzy wiadcz¹ na ziemi. Je¿eli te s³owa opucimy, tekst staje siê prosty i ³atwo go zrozumieæ; jest
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te¿ wtedy zgodny z ca³ym Pismem wiêtym. Je¿eli przeczytamy te wersety w ca³oci, tak jak czytano je przez wiele stuleci,
pojêcia zaczynaj¹ siê mieszaæ; dopisek ten bowiem prowadzi
do nonsensownych wniosków. Wynika z niego na przyk³ad,
¿e Ojciec, Syn i Duch wiêty wydaj¹ w niebie wspólne wiadectwo, ¿e Jezus jest Chrystusem. Có¿ za absurd! Czy w niebie jest kto, kto nie wie, ¿e Jezus jest Chrystusem? Komu
wiêc Ojciec, Syn i Duch wiêty mieliby przedstawiaæ to wiadectwo? Nikomu. Przeciwnik wykorzysta³ jednak ten fragment
tekstu w swoim dziele zniekszta³cania Prawdy i znalaz³ s³ugê,
który zechcia³ to uczyniæ.
Te s³owa zosta³y pominiête nie tylko w przek³adzie Revised Version, ale tak¿e w innych t³umaczeniach, takich jak
Emphatic Diaglott, Youngs Bible, American Bible Union i
Improved Version. W tej ostatniej wersji znajdujemy nastêpuj¹cy komentarz:
Tego wersetu, dotycz¹cego Niebiañskich wiadków, nie znaleziono w
¿adnym z greckich manuskryptów spisanych wczeniej ni¿ w pi¹tym stuleciu. Nie cytuje go ¿aden z greckich pisarzy duchownych ani ¿aden z wczeniejszych ojców ³aciñskich, nawet wtedy, gdy omawiane przez nich tematy w naturalny sposób prowadzi³yby do powo³ania siê na taki autorytet;
wynika z tego, ¿e ten fragment jest z ca³¹ pewnoci¹ fa³szywy.

W Komentarzu Krytycznym Langa czytamy:
Powy¿szych s³ów nie ma w ¿adnym z greckich kodeksów, ³¹cznie z
Kodeksem Synaickim [najstarszy ze znanych greckich manuskryptów], ani
w ¿adnym ze staro¿ytnych przek³adów, w tym ³aciñskich, a¿ do ósmego
stulecia; [w manuskryptach spisanych] w czasach póniejszych fragment
ten znajdujemy w trzech wersjach. Pomimo kontrowersji zwi¹zanych z
trójc¹, nie cytuje tych s³ów ¿aden z greckich ani wczesnych ³aciñskich
ojców kocio³a.

W grecko-angielskiej konkordancji Hudsona czytamy:
S³ów tych nie ma ani w greckich manuskryptach sprzed XV czy XVI
wieku, ani te¿ w ¿adnej z wczesnych wersji.

Fragment ten zosta³ uznany za dopisek przez nastêpuj¹cych
naukowców o uznanym autorytecie: sir Izaaka Newtona, Ben-
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sona, Clarka, Hornea, Griesbacha, Tischendorfa, Tregellesa,
Lachmana i Alforda. Ten ostatni stwierdza:
Nie ma najmniejszego powodu, by uwa¿aæ go za prawdziwy, chyba ¿e
kto chcia³by kierowaæ siê zwyk³ym kaprysem przy analizie wiêtego tekstu.

Dr Constantine Tischendorf powiada:
Dalsze publikowanie tego fa³szywego dodatku jako czêci Listu uwa¿am za bezbo¿noæ.

Prof. T. B. Wolsey zapytuje:
Czy¿ prawda i uczciwoæ nie wymagaj¹, aby taki fragment zosta³ wyrzucony z naszych angielskich Biblii  fragment, którego Luter nie zawar³
w swoim przek³adzie i który wkrad³ siê do niemieckiej Biblii dopiero niemal piêædziesi¹t lat po jego mierci?

Komentuj¹c ten tekst, dr Adam Clarke mówi:
Prawdopodobnie werset ten nie jest prawdziwy. Brakuje go we wszystkich manuskryptach tego Listu, napisanych przed wynalezieniem druku, z
wyj¹tkiem jednego  Kodeksu Montfortii, znajduj¹cego siê w Trinity College w Dublinie. Pozosta³ych sto dwanacie manuskryptów pomija ten
werset. Nie ma go w obu tekstach syryjskich, nie ma w arabskich, etiopskich, koptyjskich, sahadyjskich, ormiañskich, s³owiañskich itd.; jednym
s³owem, we wszystkich starszych wersjach oprócz Wulgaty, której wiele
najstarszych i najdok³adniejszych kopii równie¿ tego wersetu nie zawiera.
Brakuje go tak¿e u wszystkich greckich, a nawet u wiêkszoci ³aciñskich
ojców kocio³a.

John Wesley, za³o¿yciel Kocio³a Metodystów, stara³ siê
popieraæ doktrynê trójcy, ale w jednym ze swoich kazañ, opartych na tym tekcie, zacytowa³ s³owa Serveta: Waham siê
u¿ywaæ s³ów trójca i osoby, poniewa¿ s³ów tych nie znajdujê w Biblii. Do tego cytatu Wesley dopowiedzia³: Obstawa³bym jedynie przy s³owach bezporednio u¿ytych w tekcie, bez ich wyjaniania. Czyni³ wysi³ki, by poprzeæ dowodami doktrynê trójcy, poniewa¿ wierzy³, ¿e ten fa³szywy fragment jest prawdziwy; pewniejsze informacje ze starych manuskryptów Biblii zosta³y bowiem uzyskane dopiero niedawno. Na przyk³ad w czasie przygotowywania angielskiej Biblii
Króla Jakuba (rok 1611) t³umacze mieli dostêp jedynie do
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omiu greckich manuskryptów, z których ¿aden nie powsta³
wczeniej ni¿ w X wieku. Teraz za znanych jest oko³o siedmiuset manuskryptów, przy czym niektóre z nich s¹ bardzo
stare, szczególnie za Synaicki i Watykañski nr 1209, które
powsta³y oko³o 350 roku.
Wersety Pisma wiêtego o Ojcu, Synu i ich jednoci
Powinnimy dokonaæ wyranego rozró¿nienia pomiêdzy
wyznaniem wiary w trójcê a wyznaniem wiary w jednoæ Niebiañskiego Ojca, Jahwe i Niebiañskiego Syna, naszego Pana
Jezusa Chrystusa oraz ducha wiêtego. Wed³ug doktryny trójcy Ojciec, Syn i duch wiêty s¹ jedn¹ osob¹, równi chwa³¹ i
moc¹, jak wynika z kocielnych nauk. Biblia pokazuje absolutn¹ jednoæ pomiêdzy Ojcem, Synem i duchem wiêtym na
ró¿nych etapach wielkiego planu zbawienia, ale z ca³¹ pewnoci¹ zaprzecza myli, ¿e Ojciec i Syn s¹ jedn¹ osob¹, ¿e s¹
równi pod wzglêdem majestatu i mocy, z wyj¹tkiem tego, co
ju¿ wykazalimy poprzednio, i¿ Ojciec uwielbi³ Syna, wielce
Go wywy¿szy³ i da³ Mu imiê ponad wszelkie imiê, oprócz
swego w³asnego, czyni¹c Go swoim wspó³pracownikiem i
przedstawicielem w wykonaniu wszelkiej mocy na niebie i
na ziemi. Wszystkie wersety zgodnie potwierdzaj¹, ¿e Ojciec zes³a³ Syna na wiat i ¿e Syn, dla wystawionej przed nim
przez Ojca radoci, podj¹³ krzy¿ i wzgardzi³ sromotê; ¿e by³
pierworodnym i jednorodzonym Synem Niebiañskiego Ojca;
¿e po dokonaniu ca³ego, poleconego Mu przez Ojca dzie³a
przy zakoñczeniu Wieku Tysi¹clecia odda Ojcu Królestwo
ziemi. Podobnie rzecz siê ma z innymi, wspominanymi ju¿
wersetami: Syn z radoci¹ i w zupe³noci przyznaje, ¿e przyszed³ od Ojca, ¿e nie przyszed³, aby czyniæ wolê swoj¹,
lecz wolê Ojca; ¿e moc, jakiej u¿ywa³, nie by³a moc¹ Jego,
lecz Ojca; stwierdzi³ tak¿e: Ojciec mój wiêkszy jest, ni¿eli
ja. Proroctwo mówi, ¿e jest anio³em, czyli s³ug¹ przymierza,
a nie jego twórc¹. Wersety Nowego Testamentu wielokrotnie
powtarzaj¹, ¿e jest On porednikiem Nowego Przymierza 
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jedynym Porednikiem pomiêdzy Bogiem a ludmi, cz³owiekiem Jezusem Chrystusem, który wyda³ samego siebie na okup
za wszystkich. Ró¿ne te wersety konsekwentnie i harmonijnie ucz¹ rozró¿nienia osoby, chwa³y i mocy Niebiañskiego Ojca
i Niebiañskiego Syna, lecz ucz¹ równie¿ absolutnej i g³êbokiej jednoci planu, woli i celu, gdy¿ Syn by³ godzien staæ siê
wykonawc¹ wielkiego planu Jahwe, poniewa¿ nie mia³ w³asnej woli  wyrzek³ siê jej, aby móg³ byæ nape³niony duchem
Ojca i wykonaæ Jego wolê w ka¿dym szczególe (Jan 6:38,39).
Co wiêcej, s³owa Ojciec i Syn same w sobie wskazuj¹
na ró¿nicê i zaprzeczaj¹ mylom o trójcy i jednoci osoby,
gdy¿ wyraz ojciec oznacza dawcê ¿ycia, za syn  tego,
który otrzyma³ ¿ycie od kogo innego. Niebiañski Ojciec od
nikogo nie otrzyma³ ¿ycia; jest zdrojem, ród³em ¿ycia, nie
tylko dla naszego Pana Jezusa Chrystusa, swego jednorodzonego Syna, lecz przez Niego jest te¿ ród³em ¿ycia dla wszystkich innych swoich stworzeñ. Wszystko to pozostaje w zupe³nej zgodzie z wersetem zacytowanym na pocz¹tku tego rozdzia³u, w którym aposto³ jasno zaprzecza, ¿e Ojciec i Syn s¹
jedn¹ osob¹ lub ¿e posiadaj¹ jednakow¹ moc, mówi¹c: mamy
jednego Boga Ojca, z którego wszystko (...) i jednego Pana
Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko.
Myl¹cy czytelnik od razu zauwa¿y biblijn¹ prostotê i harmoniê przedstawionego tutaj pogl¹du, a wszyscy przyznaj¹,
¿e doktryny trójcy nie da siê w ¿aden rozs¹dny sposób zrozumieæ ani wyjaniæ. Jej gorliwsi zwolennicy zgadzaj¹ siê z tym
i zamiast próbowaæ wyjaniæ to, czego wyjaniæ siê nie da,
unikaj¹ dyskusji, twierdz¹c, ¿e jest to wielka tajemnica niemo¿liwa do wyt³umaczenia. Co najdziwniejsze, ta doktryna o
trzech Bogach w jednym Bogu, która nie tylko nie znajduje
biblijnego poparcia, ale jest negowana w sposób poredni i
bezporedni we wszystkich ksiêgach od Pierwszej Moj¿eszowej a¿ do Objawienia i która sprzeciwia siê rozumowi swoj¹
niedorzecznoci¹  ta w³anie doktryna jest mocno ugruntowana wród chrzecijan, a nawet wród protestantów  tych,
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którzy wyznaj¹, ¿e wierz¹ w Bibliê i odrzucaj¹ wszelk¹ naukê
nie pochodz¹c¹ z tej ksiêgi. Dlaczego tak siê dzieje? Odpowiadamy, ¿e jest to jedna z ciemnych tajemnic, którymi Szatan przy pomocy papiestwa zaciemni³ S³owo oraz charakter i
plan Bo¿y. Napisano bowiem: W których bóg wiata tego
olepi³ zmys³y, to jest w niewiernych, aby im nie wieci³a wiat³oæ Ewangelii chwa³y Chrystusowej, który jest wyobra¿eniem Bo¿em  2 Kor. 4:4. Szatan sprowadzi³ na biedny wiat
ca³kowit¹ lepotê i doktrynalne zas³ony, zaciemniaj¹ce rady
i fa³szywe tajemnice, aby tym, którzy znaleli Pana, uniemo¿liwiæ jasne poznanie Prawdy.
Dlaczego jednak Szatan jest zainteresowany dodaniem blasku do chwa³y naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy¿ jego dzie³o nie powinno raczej polegaæ na umniejszeniu chwa³y Chrystusa? Odpowiadamy, ¿e Szatan zawsze d¹¿y³ i d¹¿y do b³êdnego przedstawienia prawdy, do b³êdnego przedstawienia Biblii, do spowodowania, by biblijne nauki wydawa³y siê niedorzeczne i przeczy³y samym sobie, a wszystko po to, aby ludzkoæ nie mog³a zobaczyæ wielkiej piêknoci, m¹droci i harmonii w Boskim planie i S³owie. Im wiêcej absurdu Szatanowi udaje siê wpleæ w pogl¹d cz³owieka o Stwórcy, tym wiêkszy sukces odniesie w oddzieleniu od s³u¿by Bo¿ej tych, których umys³ dzia³a rozs¹dnie i logicznie. Im wiêcej niedorzecznoci zdo³a wmieszaæ w wierzenia ludzi, tym bardziej udaje
mu siê zniszczyæ prawdziw¹ wiarê wród popieraj¹cych te
wierzenia i dzia³aæ ku wzmocnieniu prostej ³atwowiernoci
zamiast rzeczywistej wiary.
W ten sposób przez stulecia wielki Przeciwnik z powodzeniem stara³ siê pozbawiæ Koció³ najrozs¹dniejszych jednostek, a w zamian za nie wprowadziæ doñ klasê ³atwowiernych,
przes¹dnych i niemyl¹cych. Ukry³ wiele cennych prawd pod
najbardziej zwodniczymi i odra¿aj¹cymi b³êdami; spowodowa³o to proporcjonalne zwolnienie postêpu ludu Pañskiego.
Dziêki Bogu ¿yjemy jednak w czasie, gdy zas³ona niewiedzy
zostaje usuniêta i kiedy lud Pañski uczy siê spogl¹dania poza
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wierzenia utworzone dla ich zniewolenia podczas ciemnych
wieków, a w zamian za to spogl¹da on bezporednio na S³owo
Bo¿e. Niestety dla wielu, szczególnie dla m¹drych tego wiata, zmiany te przysz³y zbyt póno: tak mocno zwi¹zali b³êdne
nauki z Bibli¹, ¿e odrzucaj¹c je, odrzucaj¹ równie¿ samo Pismo wiête. Zamiast szukaæ prawdziwego wiat³a ze S³owa
Bo¿ego, s¹ raczej sk³onni ignorowaæ je lub odrzucaæ, opieraj¹c siê na w³asnym zrozumieniu lub na ludzkiej filozofii.
Dlatego w³anie wy¿szy krytycyzm, ewolucja, christian
science, teozofia i inne sprzeczne z Bibli¹ nauki czyni¹ dzi
tak znaczny postêp; stare prawdy rozpadaj¹ siê za na czêci
lub s¹ porzucane. Stosunkowo niewielu pojê³o, i¿ b³¹d nie tkwi
w Biblii, lecz w przyjêtych wyznaniach wiary. Szukaj¹ oni
cie¿ek starych i wiary raz wiêtym podanej (Jer. 6:16;
Judy 3).
Jak to mo¿liwe, ¿e doktryna trójcy tak bardzo rozpowszechni³a siê wród chrzecijañstwa, skoro nie by³a nauk¹ pierwotnego Kocio³a? Czy¿ nie jest to jedna z najstarszych doktryn
kocio³a, pochodz¹ca z trzeciego wieku? Tak, odpowiadamy:
doktryna trójcy mia³a swoje pocz¹tki  wtedy jeszcze niewielkie  w drugim i trzecim wieku. Ka¿dy, kto rozwa¿a Pismo
wiête w swoim pozbawionym uprzedzeñ umyle, bez trudu
zauwa¿y, i¿ doktryna trójcy nie zosta³a przyjêta podczas pierwszego stulecia, co jasno wynika z pism apostolskich Nowego
Testamentu. Doktryna trójcy powsta³a w bardzo normalny sposób  na samym pocz¹tku z powodu sporów.
W swoich naukach pochodz¹cych z pierwszego wieku aposto³owie z ca³ym naciskiem wykazuj¹, ¿e Chrystus nie by³
Ojcem, nie by³ Jahwe, lecz Synem Jahwe, Mesjaszem, pos³anym na wiat, aby go b³ogos³awiæ i zaprowadziæ Królestwo
Bo¿e, a w koñcu ustanowiæ porz¹dek na miejscu obecnego
stanu grzechu i nie³adu. Stwierdzenie, i¿ by³ On Synem Bo¿ym, spotka³o siê z przeciwnymi opiniami: niektórzy utrzymywali, i¿ Jezus by³ oszustem, drudzy  i¿ by³ jedynie dobrym cz³owiekiem; inni jeszcze uwa¿ali, ¿e narodzi³ siê w cudowny sposób, ale nigdy wczeniej nie istnia³; jeszcze inni
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trzymali siê prawdy, twierdz¹c mianowicie, ¿e istnia³ wczeniej na poziomie duchowym jako Syn Bo¿y, a potem sta³ siê
Synem Bo¿ym na poziomie cz³owieka, aby go odkupiæ, obecnie za jest wielce wywy¿szony, tak ¿e wszystkim nakazane
jest czciæ Syna, tak jako czcz¹ Ojca. Wiadomo jednak, i¿
usposobienie do walki prowadzi do przesady w stwierdzeniach;
dlatego w³anie wielu sporód tych, którzy starali siê zaprzeczaæ fa³szywym pogl¹dom na temat naszego Pana, popad³o w
drug¹ krañcowoæ, utrzymuj¹c, ¿e by³ On Ojcem, samym Jahwe.
W S³owniku Religijnym (jednym z jego wspó³autorów i
wydawców by³ ks. dr Lyman Abbott, gor¹cy zwolennik trójcy) na str. 994 czytamy:
Dopiero w pocz¹tkach czwartego stulecia trynitariañski pogl¹d zacz¹³
siê rozwijaæ i zosta³ sformu³owany jako doktryna; uczyniono próbê, by
pogodziæ j¹ z wiar¹ Kocio³a w jednego Boga (...) Z tych usi³owañ wyros³a doktryna trójcy (...) Trójca jest bardzo wa¿nym zagadnieniem w hinduizmie; spotykamy j¹ tak¿e w mitologii perskiej, egipskiej, rzymskiej, japoñskiej, hinduskiej, jak równie¿ w najstarszej greckiej.

Wiara w wiêcej ni¿ jednego boga by³a w dawnych czasach
powszechna; wyj¹tek stanowi³ jeden naród  Izrael. Wszystkim wiadomo, ¿e mitologia grecka jest pe³na bóstw, a wiele z
nich ma praktycznie tê sam¹ moc; ich wyznawcom ¿ydowska
idea jednego Boga wydawa³a siê mieszna i sugerowa³a niedostatek bogów. Dlatego mo¿na by³o s¹dziæ, ¿e pogl¹d trynitariañski spotka siê z szerokim poparciem wród nawróconych
pogan, stanowi³ bowiem kompromis pomiêdzy ogólnie akceptowanym pogl¹dem zwanym politeizmem (wiar¹ w wiêcej ni¿
jednego boga), a monoteizmem (doktryn¹ jedynego Boga),
który wyznawa³ Izrael. Nauka o istnieniu trzech bogów,
twierdz¹ca jednoczenie, ¿e ci trzej stanowi¹ po prostu jednego Boga, by³a niew¹tpliwie uwa¿ana za mistrzowskie posuniêcie teologiczne, gdy¿ umo¿liwia³a pogodzenie pogl¹dów
nawróconych ¯ydów z powszechnymi uczuciami pogan, których starano siê zadowoliæ i pozyskaæ dla Kocio³a. Podobnie
rzecz siê mia³a w przypadku mariolatrii  kultu Dziewicy
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Marii: zosta³ on wprowadzony po to, by zaspokoiæ i zaakceptowaæ przes¹d, od dawna istniej¹cy wród pogan, a zwi¹zany
z czczonymi przez miliony wyznawców boginiami  Izys,
Dian¹ itp. Musimy pamiêtaæ, ¿e w czasach, gdy wprowadzono te nauki, przywódcy Kocio³a porzucili nadziejê o wtórym
przyjciu naszego Pana i ustanowieniu Jego Królestwa na rzecz
nowej nadziei  nadziei nawrócenia wiata i ustanowienia
ziemskiego kocio³a jako hierarchii, Królestwa Bo¿ego, w którym zamiast Chrystusa  jako Jego zastêpca  panowa³by Jego
przedstawiciel, papie¿.*
Powszechne przyjêcie doktryny trójcy i moc, z jak¹ jest ona
wyznawana, opiera siê na zabobonnym strachu, zaszczepionym przez duchowieñstwo rzymskie, a potem i protestanckie;
gro¿ono bowiem, i¿ ka¿dy, kto przeczy tej nauce, zmierza prost¹ drog¹ ku wiecznym mêkom. Jednoczenie duchowieñstwo
przyznaje, ¿e doktryny tej nie da siê zrozumieæ i dlatego w
rzeczywistoci nikt w ni¹ nie wierzy, bo nie da siê prawdziwie
wierzyæ w co niezrozumia³ego. Wiele doktryn i praktyk, nie
tylko protestanckich, ale i katolickich, przeczy doktrynie trójcy. Zauwa¿my, na przyk³ad, ¿e wszyscy protestanci modl¹ siê
do Ojca w imieniu Jezusa, przez Jezusa, w ten sposób
uznaj¹c prawdziwoæ faktu, i¿ s¹ to dwie odrêbne osoby, a nie
jedna. Rzymscy katolicy tak¿e uznaj¹ rozró¿nienie tych osób:
modl¹ siê bowiem do mniej wa¿nych wiêtych, by wstawiali
siê za nimi u Marii, ona z kolei ma siê za nimi wstawiaæ u
Jezusa, a Jezus  u Ojca.
Ta fa³szywa doktryna przejêta przez protestantów od papiestwa podczas ciemnych wieków jest tak ugruntowana i wyznawana z tak¹ moc¹, ¿e wiara w tê niezrozumia³¹, nielogiczn¹ i niebiblijn¹ naukê staje siê prób¹ prawowiernoci. Ktokolwiek w ni¹ nie wierzy, zostaje og³oszony heretykiem i to nie
tylko w kociele katolickim, ale tak¿e przez najwiêkszy autorytet wród protestantów  przez Sojusz Ewangelicki. Prawda
jest potê¿na i w koñcu zwyciê¿y; niemniej jednak Bóg dopu*

Zob. W YK£ADY PISMA WIÊTEGO, Tom II, rozdzia³ 9; Tom III, rozdzia³ 4.
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ci³, by obecne warunki sta³y siê testem charakteru i lojalnoci wobec Boga i Jego S³owa dla tych, którzy wyznaj¹, ¿e s¹
Jego ludem i ¿e s¹ przez Niego wyuczeni. Dlatego wiêc ka¿dy
szukaj¹cy prawdy musi postêpowaæ uczciwie wobec siebie i
wobec Bo¿ego S³owa, gdy¿ tylko ono mo¿e nas uczyniæ m¹drymi ku zbawieniu. Pamiêtajmy, ¿e jedynie Prawda uwiêca,
a b³¹d, w przeciwieñstwie do niej, prowadzi zawsze do z³ego.
Bóg Ojciec i Bóg Syn
Byæ mo¿e jest to w³aciwy moment, by zastanowiæ siê nad
kilkoma wersetami, które uwa¿ane s¹ za poparcie dla nauki o
trójcy, choæ bezporednio o niej nie wspominaj¹.
(1) Uwa¿a siê, ¿e nasz Pan nazywany jest Bogiem, a poniewa¿ istnieje tylko jeden Bóg, Bóg Ojciec i Bóg Syn musz¹
byæ dwoma imionami tej samej osoby. Rozwa¿my to zagadnienie w wietle Boskiego S³owa, niczego nie przyjmuj¹c z
góry jako pewnik, lecz poszukuj¹c dowodów dla ka¿dego kroku naszego rozumowania. Napotykamy pewien problem: t³umacze Starego Testamentu nie byli dok³adni czy te¿ konsekwentni w przek³adzie kilku s³ów, stanowi¹cych okrelenia
boskoci.* Na przyk³ad:
Okrelenia boskoci w Starym Testamencie
(1) W Biblii angielskiej imiê Jahwe zosta³o prawid³owo
przet³umaczone jedynie cztery razy, kiedy nie by³o innego
wyjcia (2 Moj¿. 6:3 [tak¿e BG, NB, BT  przyp. t³um.]; Psalm
83:19 [BT  przyp. t³um.]; Izaj. 12:2; 26:4). 298 razy oddano je
jako Bóg i ponad 5000 razy jako Pan.
(2) Tytu³ Adonai w wiêkszoci przypadków zosta³ prawi* Mo¿na odnieæ wra¿enie, i¿ zwolennicy trójcy, którzy pracowali nad Powszechn¹ Wersj¹ Biblii Angielskiej (Common Version), obawiali siê u¿ywaæ w ka¿dym
przypadku imienia Jahwe jako imienia Boga, aby ludzie nie zauwa¿yli faktu, któremu zaprzecza teologia  ¿e tytu³ Jahwe nale¿y wy³¹cznie do wielkiego JAM
JEST, do Ojca. Podobnie w angielskim przek³adzie Leesera, przeznaczonym dla
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d³owo prze³o¿ony jako Pan, a raz jako Bóg.
(3) Tytu³ Adon jest t³umaczony jako Pan i Mistrz.
(4) S³owo elohim oraz jego inne formy eloah, elah i el pojawiaj¹ siê w Starym Testamencie ponad 2500 razy. Najczêciej
odnosz¹ siê one do Jahwe, ale w wielu miejscach  niew¹tpliwie poprawnie  stosowane s¹ do innych istot; kontekst musi
wskazaæ, do kogo rzeczywicie siê odnosz¹. Podamy przyk³ady wersetów, które uczyni¹ tê sprawê ca³kowicie jasn¹ i poza
wszelk¹ w¹tpliwoæ wyka¿¹, ¿e elohim oznacza mocny. Wyraz ten mo¿e opisywaæ Jahwe, poniewa¿ jest On Wszech-mocny, Wszechmog¹cy. Mo¿e te¿ stosowaæ siê do ka¿dego z anio³ów, poniewa¿ s¹ oni mocni, silni, a w opisanych w Starym
Testamencie spotkaniach z ludmi byli szczególnie mocni,
poniewa¿ reprezentowali Jahwe, Wszech-mocnego. Równie¿
wielcy, wp³ywowi ludzie zostali równie¿ okreleni s³owem
elohim  mocni. Podobnie jak angielskie s³owo sheep [ang.
owca lub owce  przyp. t³um.], elohim mo¿e byæ u¿ywane w odniesieniu do liczby pojedynczej i mnogiej, zale¿nie od
wymagañ kontekstu.
S¹ to fakty, które zostan¹ ca³kowicie potwierdzone cytatami z Biblii. W ten sposób wyka¿emy poprawnoæ i konsekwencjê Pisma wiêtego w nazywaniu naszego Pana, Jezusa
Chrystusa, Bogiem [elohim], Adon [Mistrz, Pan] oraz Adonai
[mój Pan], ale nigdy Jahwe.

¯ydów, s³owo to równie¿ zosta³o ukryte, byæ mo¿e w obawie, ¿e niektórzy ¯ydzi
mogliby siê potkn¹æ na pewnych zastosowaniach tego wyrazu, które wczeniej
rozwa¿ylimy.
¯yd woli u¿ywaæ imienia Pan, maj¹c prawdopodobnie nadziejê, ¿e inni ¯ydzi
uznaj¹ je za stosuj¹ce siê jedynie do Jahwe i dlatego odczuj¹ niechêæ wobec tych,
którzy nazywaj¹ Jezusa swoim Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem 
uwa¿aj¹c to za blunierstwo.
T³umacze  trynitarze byæ mo¿e woleli u¿ywaæ s³owa Pan zamiast Jahwe, aby
chrzecijanie, przyzwyczajeni do stosowania wyrazu Pan jako tytu³u naszego Zbawiciela, Jezusa, mogli  czytaj¹c Stary Testament  uwa¿aæ, ¿e zwykle mówi on
w³anie o Nim, a nie o Ojcu, Jahwe.
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S³owo Elohim [mocny] przet³umaczone jako anio³owie
Psalm 8:6: Albowiem ma³o mniejszym uczyni³e go [Ty 
Jahwe  werset 1] od Anio³ów [elohim], chwa³¹ i czci¹ ukoronowa³e go.
Jest to poprawny przek³ad s³owa elohim: dowód znajdujemy w fakcie, i¿ natchniony aposto³ prze³o¿y³ je na greckie
angelos, kiedy zacytowa³ ten werset w odniesieniu do uni¿enia naszego Pana: Na ma³¹ chwilê mniejszym uczyni³e go
od Anio³ów  Hebr. 2:7,9.
S³owo Elohim [mocny] przet³umaczone jako bogowie
S³owo elohim [mocny] zosta³o 196 razy u¿yte w opisach
fa³szywych pogañskich bogów; jest to równie¿ prawid³owe
zastosowanie, gdy¿ byli oni mocni, czyli wp³ywowi w oczach
swoich wyznawców.
Jahwe [Wszech-mocny] Elohim przeciwstawiony innym
elohim [mocnym]
Psalm 86:6-8: Wys³uchaj¿e, JAHWE! modlitwê mojê (...)
Nie masz ¿adnego podobnego tobie miêdzy bogami [elohim 
mocnymi].
Psalm 95:3: JAHWE jest Bóg [el  mocny] wielki, i król
wielki nade wszystkich bogów [elohim  mocnych].
Psalm 50:1: Bóg nad Bogami [el elohim  mocny nad mocnymi], JAHWE mówi³.
Psalm 29:1: Oddawajcie JAHWE synowie mocarzów [el 
bogowie], oddawajcie JAHWE chwa³ê i moc. Oddawajcie JAHWE chwa³ê imienia jego; k³aniajcie siê JAHWE w ozdobie wiêtobliwoci.
1 Moj¿. 17:1: Ukaza³ siê Pan Abramowi, i rzek³ do niego:
Jam jest Bóg [el] Wszechmog¹cy.
2 Moj¿. 15:11: Któ¿ podobien tobie miêdzy bogami [el 
mocnymi], JAHWE?
1 Moj¿. 14:22: Tedy rzek³ Abram: Podnios³em rêkê sw¹
ku JAHWE, Bogu [el] najwy¿szemu, dzier¿awcy nieba i ziemi.
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Psalm 96:4: Albowiem wielki JAHWE i wszelkiej chwa³y
godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów [elohim  mocni].
Tych kilka wersetów stanowi wystarczaj¹cy dowód; je¿eli
kto chce, mo¿e znaleæ ich wiêcej.
Elohim w odniesieniu do ludzi
We wspomnianych 196 miejscach, gdzie s³owo elohim zosta³o prze³o¿one na bogowie, oko³o po³owa odnosi siê do ludzi  mocarzy  królów, ksi¹¿¹t, szlachetnych jednostek itd.,
ale teraz zwrócimy uwagê na kilka miejsc, gdzie wyraz elohim stosuje siê do ludu Bo¿ego.
1 Moj¿. 23:6: Abraham nazwany jest elohim  w Biblii
Gdañskiej zosta³o to oddane jako Bo¿y: Ksi¹¿êciem Bo¿ym
(mocnym wg. KJ  przyp. t³um.) [elohim] jeste ty w porodku
nas.
2 Moj¿. 7:1: Moj¿esz nazwany jest bogiem [elohim] faraona: Oto, postanowi³em ciê za Boga [elohim] Faraonowi.
2 Moj¿. 21:6: Sêdziowie [w³adcy, mocarze] Izraela byli nazwani elohim. Tedy przywiedzie go pan jego do sêdziów [elohim].
2 Moj¿. 22:8,10: Jeliby nie by³ znaleziony z³odziej, stawi
siê pan domu onego przed sêdzie [elohim]. (...) Przed sêdzie
[elohim] przyjdzie sprawa obydwu; kogo winnym znajd¹ sêdziowie [elohim], nagrodzi w dwójnasób bliniemu swemu.
2 Moj¿. 22:28: Sêdziom [elohim] nie bêdziesz z³orzeczy³.
Zwróæmy uwagê na apostolskie powtórzenie tych s³ów (Dzieje Ap. 23:5).
wiêci nazywani elohim
Psalm 82:6,7: Jam rzek³: Bogowiecie [elohim  mocni], a
synami Najwy¿szego wy wszyscy jestecie. A wszak¿e jako i
inni ludzie pomrzecie, a jako jeden z ksi¹¿¹t [g³ów] upadniecie. wiêci musz¹ umrzeæ, ale podobnie jak Chrystus Jezus
 ich g³owa  ofiarniczo, a nie tak, jak Adam umar³ za swój
w³asny grzech.
Ten fragment, zacytowany przez naszego Pana Jezusa w
odniesieniu do tych, którzy przyjêli S³owo Bo¿e z Jego ust 
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którzy mieli uszy ku s³uchaniu  nadal stosuje siê to do tej
samej klasy.* Najmilsi! teraz dziatkami Bo¿emi jestemy 
jestemy za takowych uznani, maj¹c nadziejê, ¿e staniemy siê
uczestnikami Boskiego przyrodzenia (Jan 10:34,35; 1 Jana
3:2; 2 Piotra 1:4).
Elohim przet³umaczone jako wielki, mocny itp.
Rozwa¿ane przez nas s³owo jest równie¿ t³umaczone niekiedy jako silny, mocny, wielki itp. w zwi¹zku z obiektami
nieo¿ywionymi: strach najwiêkszy [elohim  mocny] (1 Sam.
14:15 BT); nadludzkie [elohim  mocny] boje (1 Moj¿. 30:8);
góry najwy¿sze [el  mocny] (Psalm 36:7); najmocniejsi
[el] z mocarzów (Ezech. 32:21); jest to w mocy [el] rêki
mojej (1 Moj¿. 31:29).
Bóg i Pan w Nowym Testamencie
W Nowym Testamencie ca³e zagadnienie jest prostsze, poniewa¿ wi¹¿e siê z zastosowaniem mniejszej liczby s³ów;
mo¿na jednak powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o s³owa, nic nie

*

Ca³y ten Psalm (82) najprawdopodobniej mówi o naszym Panu Jezusie jako naznaczonym przez Boga Wybawicielu i Sêdzi chrzecijañstwa teraz, w czasie Jego
parousii. Do Niego w³anie odnosz¹ siê s³owa: Bóg [elohim, Chrystus naznaczony przez Boga, aby obecnie s¹dzi³ wiat] stoi w zgromadzeniu Bo¿em [pomiêdzy
finansowymi, politycznymi i religijnymi bogami  mocarzami], a w poród [tych]
bogów [elohim  mocarzy] s¹dzi. Najpierw widzimy, ¿e gromi tych ksi¹¿¹t i ¿¹da
sprawiedliwoci, oni jednak nie wiedz¹, ani rozumiej¹; w ciemnociach [co do
skutków ich polityki] ustawicznie chodz¹; zaczem siê zachwia³y wszystkie grunty
[spo³eczeñstwo wiata] ziemi; wed³ug Jego os¹du nie maj¹ sensu usi³owania naprawienia obecnie istniej¹cych instytucji; musz¹ siê one rozp³yn¹æ, aby na ich
miejscu mog³y powstaæ nowe niebiosa i nowa ziemia  nowy porz¹dek spo³eczny.
Wersety 6 i 7 s¹ skierowane do Jego wiernego Maluczkiego Stadka. Kiedy zostanie zebrane  kiedy wszyscy jego cz³onkowie poprzez mieræ przejd¹ poza zas³onê
 zostanie wezwany Chrystus: Powstañ¿e, o Bo¿e [elohim]! a s¹d ziemiê; albowiem ty dziedzicznie trzymasz wszystkie narody. Aby ustanowiæ swoje Królestwo, wykona On s¹dy, które w czasie ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody
poczê³y byæ, poni¿¹ dumnych i wywy¿sz¹ pokornych, rozpoczynaj¹c czasy naprawienia wszystkich rzeczy, przepowiedziane przez wszystkich wiêtych i proroków (Dzieje Ap. 3:19-23).
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odró¿nia Ojca od Syna w wyrazach t³umaczonych na Bóg i
Pan. Czytelnik sam musi rozs¹dziæ, o kim mówi dany werset,
opieraj¹c siê na konstrukcji zdania. W zdaniach, gdzie s³owo
Theos pojawia siê dwa razy, niekiedy u¿yty jest grecki przedimek, aby podkreliæ ró¿nicê pomiêdzy jedynym Bogiem, a
jednym z bogów. Przyk³adem jest Jan 1:1: S³owo by³o u [jedynego] Boga [ho theos], a Bogiem [theos  jednym z bogów]
by³o ono S³owo. Niemniej jednak uwa¿ny badacz (wolny od
uprzedzeñ) w wiêkszoci przypadków nie bêdzie mia³ problemów ze zrozumieniem myli aposto³a. Jêzyk jest tu przecie¿
tak jasny, ¿e mo¿na siê tylko dziwiæ, dlaczego tak d³ugo tego
nie zauwa¿alimy.
W Nowym Testamencie s³owo Bóg  w odniesieniu do naszego Niebiañskiego Ojca, do Jego Niebiañskiego Syna a naszego Pana Jezusa, czy te¿ do fa³szywych bogów  jest niemal
we wszystkich przypadkach odpowiednikiem greckiego theos. W angielskiej Biblii wyj¹tek stanowi s³owo kurios, oddane w Dziejach Ap. 19:20 jako Bóg zamiast Pan lub Mistrz,
za w Dziejach Ap. 17:18 daimonion przet³umaczono na bogowie zamiast na demoni.
Tytu³ Pan  w odniesieniu do Jahwe, Chrystusa, cz³owieka lub anio³ów  jest zwykle odpowiednikiem greckiego kurios, oznaczaj¹cego Mistrza lub Pana. Czêsto jest t³umaczone na s³owa Pan i Mistrz. W piêciu wersetach Pan to przek³ad z despotes, którego lepszym odpowiednikiem by³by wyraz w³adca. Oto te wyj¹tki:
(1) £uk. 2:29: Teraz puszczasz s³ugê twego, Panie! [despotes] w pokoju.
(2) Dzieje Ap. 4:24: Panie [despotes]! ty jest Bóg, który
uczyni³ niebo i ziemiê (...) Stanêli królowie ziemi przeciwko
Panu [kurios], i przeciwko pomazañcowi jego. Albowiem siê
zebrali prawdziwie przeciwko wiêtemu Synowi twemu Jezusowi, którego pomaza³.
(3) 2 Piotra 2:1: Pana [despotes], który ich kupi³, zapr¹
siê.
(4) Judy 4: Samego siê [Pana  despotes] Boga, i panuj¹cego Pana naszego Jezusa Chrystusa zapieraj¹.

Autor pojednania

71

(5) Obj. 6:10: Dok¹d¿e, Panie [despotes] wiêty i prawdziwy! nie s¹dzisz i nie mcisz siê krwi naszej?
Rabboni [mistrz] jest raz przet³umaczone w Biblii angielskiej jako Pan (Mar. 10:51). [BGd  mistrz  przyp. t³um.]
Kurieno [byæ panem] jest w Biblii angielskiej przet³umaczone jeden raz jako panowie (1 Tym. 6:15). [BGd  panuj¹cy
 przyp. t³um.]
Angielskie s³owo Godhead
T³umacze angielskiego Nowego Testamentu trzykrotnie doæ
nieszczêliwie u¿yli wyrazu godhead [wym. godhed], przek³adaj¹c w ten sposób trzy ró¿ne s³owa, nie maj¹ce znaczenia,
jakie przeciêtnemu angielskiemu czytelnikowi kojarzy siê z
godhead, a mianowicie boga o kilku cia³ach i jednej g³owie.
Oto te wersety:
(1) Ho Theios zosta³o przet³umaczone jako godhead w
Dziejach Ap. 17:29, podczas gdy powinno byæ tam s³owo bóstwo  Nie mamy rozumieæ, ¿eby z³otu albo srebru, albo
kamieniowi (...) Bóg [ho Theios  bóstwo] mia³ byæ podobny. W dwóch pozosta³ych miejscach (2 Piotra 1:3,4) ho Theios zosta³o oddane jako Boski.
(2) Theiotes w Rzym. 1:20 równie¿ zosta³o w Biblii angielskiej przet³umaczone na Godhead, choæ jego w³aciwym
znaczeniem jest boskoæ b¹d bóstwo.  Bóg im objawi³ (...)
wieczn¹ jego moc i bóstwo [theiotes  Boskoæ, Bóstwo].
Theiotes pojawia siê w Nowym Testamencie tylko raz.
(3) Theotes w Kol. 2:9 Biblia angielska tak¿e oddaje jako
godhead, choæ znów s³owo to powinno byæ przet³umaczone
na bóstwo: Gdy¿ w nim mieszka wszystka zupe³noæ bóstwa
[Theotes] cielenie. Jest to jedyne miejsce, w którym s³owo
to pojawia siê w Nowym Testamencie.
W uwielbionym Chrystusie, który jest G³ow¹ Kocio³a,
mieszka wszelka zupe³noæ: obfitoæ m¹droci, ³aski i mocy,
aby nie tylko kierowa³ On sprawami Kocio³a, swego Cia³a,
ale tak¿e  jako przedstawiciel Ojca  uczyni³ wszystko, co
jest niezbêdne do ostatecznego wykonania Boskiego planu tak,
jak Mu to zosta³o powierzone.
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Panu Bogu twemu k³aniaæ siê bêdziesz, i jemu samemu
s³u¿yæ bêdziesz  Mat. 4:10
Niektórzy twierdz¹, ¿e fakt przyjmowania przez naszego
Pana czci bez sprzeciwu oznacza, i¿ by³ On JAHWE. Zacytowane powy¿ej s³owa naszego Pana maj¹ wskazywaæ, ¿e przyjmowanie czci przez jak¹kolwiek istotê poza Jahwe by³oby niew³aciwe. Odpowiadamy, ¿e tak nie jest! Taka interpretacja
powy¿szych s³ów to nadawanie im znaczenia, jakiego w rzeczywistoci nie maj¹ i czynienie ich zaprzeczeniem nauki innych wersetów Pisma wiêtego. Ju¿ prorocy zapisali dekret
Jahwe wzglêdem Jego Syna: Syn mój jeste ty, Jam ciebie
dzi sp³odzi³ i k³aniajcie¿ mu siê wszyscy bogowie (Psalm
2:7; 97:7; Hebr. 1:5,6). Nasz Pan Jezus wiedzia³ o tym. Wiedzia³ tak¿e, i¿ w przesz³oci anielskim pos³añcom oddawano
czeæ jako przedstawicielom Jahwe; ¿e On sam by³ najwa¿niejszym pos³añcem, Jednorodzonym Synem, Anio³em Przymierza, którego Ojciec uwiêci³ i pos³a³ na wiat; wiedzia³
wreszcie, ¿e ktokolwiek czci Jego, czci równie¿ i Ojca.
Wypowiedzia³ nawet s³owa: Kto nie czci Syna, nie czci i
Ojca, który go pos³a³  Jan 5:23; Mal. 3:1.
Greckie s³owo, t³umaczone w Nowym Testamencie jako
oddawaæ czeæ to proskuneo  poca³owaæ rêkê, podobnie
jak pies li¿e rêkê swojego pana. Znaczeniem tego wyra¿enia
jest czeæ.
W Starym Testamencie hebrajskie s³owo, którego odpowiednikiem jest oddawaæ czeæ to sza-ka  sk³oniæ siê. Chodzi o
czeæ. S³owo to pojawia siê 170 razy i jedynie w po³owie wersetów odnosi siê do oddawania czci Bogu. Fakt ten jest ukryty
przed angielskim czytelnikiem, poniewa¿ s³owo to 74 razy
zosta³o przet³umaczone jako schyliæ, schyliæ siê, oddaæ szacunek, oddaæ ho³d itp., podczas gdy odnosi siê ono do oddawania czci wielkim istotom ziemskim. Oto kilka przyk³adów:
Abraham pok³oni³ siê [sza-ka] do ziemi, i rzek³: Panie [Adonai] mój (...) przynios¹ trochê wody, a umyjecie nogi wasze, i
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odpoczniecie pod drzewem. Wypowiedzia³ te s³owa myl¹c,
¿e wêdrowcy to jedynie trzej mê¿owie (1 Moj¿. 18:2-4).
Lot sk³oni³ siê [sza-ka] dwóm sporód tych samych trzech
wêdrowców (1 Moj¿. 19:1).
Abraham pok³oni³ siê [sza-ka] ludowi Kanaanu (1 Moj¿.
23:7,12).
Izaak b³ogos³awi³ Jakuba, mówi¹c: Niech ci siê k³aniaj¹
[sza-ka] narodowie (...) niech ci siê k³aniaj¹ [sza-ka] synowie
matki twojej  1 Moj¿. 27:29.
Dawid schyliwszy siê twarz¹ ku ziemi, pok³oni³ siê [szaka] królowi Saulowi (1 Sam. 24:8).
Abigail uk³oni³a siê [sza-ka] a¿ do ziemi Dawidowi, a
potem jego wys³annikom (1 Sam. 25:23,41).
Kobieta z Tekoa prosi³a o ratunek upad³szy obliczem swem
na ziemiê, a pok³oniwszy siê [sza-ka] królowi Dawidowi.
Podobnie uczynili Joab i Absalom (2 Sam. 14:4,22,23).
A gdy przyszed³ Mefiboset (...) do Dawida, upad³ na oblicze swe, i pok³oni³ siê [sza-ka] (2 Sam. 9:6).
Na podstawie tych wersetów mo¿emy wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e pierwsze przykazanie  nie bêdziesz siê im k³ania³ [szaka], ani im bêdziesz s³u¿y³  nie by³o rozumiane i nie mia³o
byæ rozumiane jako zakaz oddawania czci, ho³du itd. tym, którzy zajmowali wysokie stanowiska wród ludzi. ¯ydzi nie
pope³niali tak¿e b³êdu, oddaj¹c czeæ [sza-ka] anio³om, którzy przychodzili do nich z poselstwem w imieniu Jahwe. Taka
czeæ by³a dozwolona, nigdy jej nie zabraniano. Przykazanie
natomiast jest ostrze¿eniem, by nie czciæ obrazów rytych ani
innych obcych bogów. Tego Jahwe nie móg³ tolerowaæ. Dlatego ¯yd, który uznawa³ Jezusa za pos³anego od Boga i oddawa³ Mu czeæ i ho³d, nie postêpowa³ niew³aciwie. Jest to
jeszcze bardziej odpowiednie w przypadku tych, którzy uznaj¹ naszego Pana  zgodnie z Jego s³owami  za Syna Bo¿ego.
Mo¿emy byæ pewni, ¿e faryzeusze, który chcieli ukamienowaæ naszego Pana, poniewa¿ nazwa³ siebie Synem Bo¿ym,
byliby bezgranicznie rozsierdzeni i nie tylko ukamienowaliby
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naszego Pana Jezusa, lecz równie¿ Jego czcicieli, oskar¿aj¹c
ich o ba³wochwalstwo, gdyby jako lud reprezentowali tak krañcowe pogl¹dy wzglêdem oddawania czci i ho³du (proskuneo)
jak zwolennicy tych krañcowych pogl¹dów, którym siê tu przeciwstawiamy i których b³êdnoæ wykazalimy.
Wyj¹tkiem s¹ przypadki, kiedy cz³owiek, któremu oddaje
siê czeæ, ho³d lub szacunek, jest uznawany za przedstawiciela fa³szywego boga  pseudo-Chrystusa lub fa³szywego Chrystusa  Antychrysta. Dlatego wierzymy, i¿ czczenie papie¿y
jest takim w³anie fa³szywym czy te¿ niew³aciwym oddawaniem czci, poniewa¿ uwa¿aj¹ siê oni  niezgodnie z prawd¹ 
za zastêpców Chrystusa. W³anie z takiego powodu nasz
Pan Jezus odmówi³ uznania Szatana i jego wielkiej w³adzy
nad wiatem. By³a to aktywnie dzia³aj¹ca z³a si³a, z rozmys³em sprzeciwiaj¹ca siê prawom Jahwe. Dlatego nasz Pan
natychmiast odrzuci³ propozycjê, by poprzez nieprzeciwstawianie siê z³emu, poprzez uszanowanie i uczczenie z³ych
zwyczajów, zakorzenionych ju¿ pod w³adz¹ Szatana, nawi¹zaæ wspó³pracê z Przeciwnikiem w kwestii ustanowienia Jego
królestwa; Pan od razu da³ jasn¹ odpowied: Ja pozostajê w
zgodzie z Bogiem Jahwe, a zarazem z proroczymi s³owami:
Panu Bogu twemu k³aniaæ siê bêdziesz, i jemu samemu s³u¿yæ bêdziesz; poniewa¿ za ty dobrowolnie Mu siê sprzeciwiasz, nie mogê pok³oniæ siê tobie ani twoim sposobom dzia³ania, ani te¿ s³u¿yæ twojemu celowi lub z tob¹ wspó³pracowaæ. Nasze cele s¹ krañcowo ró¿ne. Nie chcê mieæ z tob¹ nic
wspólnego (por. Mat. 4:10; 5 Moj¿. 10:20,21).
Gdyby nasz Pan Jezus uczyni³ siebie rywalem Jahwe, zamiast pozostaæ jego Synem i s³ug¹, jakiekolwiek przyjmowanie przezeñ czci oznacza³oby brak szacunku wobec Ojca i
by³oby grzechem  ba³wochwalstwem. Akceptuj¹c jednak
czeæ oddawan¹ sobie jako Synowi Bo¿emu, owiadczy³ publicznie i jasno: Ojciec mój wiêkszy jest ni¿ ja. Naucza³ te¿
swoich uczniów, by zanosili swoje proby do Ojca: O cokolwiekbycie prosili Ojca w imieniu mojem, da wam  Jan
16:23.
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Ja i Ojciec jedno jestemy  Jan 10:30
Ten werset jest uwa¿any za dowód, ¿e nasz Pan ma prawo
do u¿ywania tytu³u Jahwe  ¿e by³ zarówno Ojcem, jak i Synem, czyli ¿e nie mia³ Ojca i nie by³ Synem.
Na skutek niejasnych, tajemniczych myli zwi¹zanych z
trójc¹ bardzo wielu ludzi  w innych przypadkach wykazuj¹cych inteligencjê  zdaje siê zapominaæ, ¿e istnieje inna jednoæ oprócz jednoci osoby. We wszystkich pozosta³ych miejscach, w których to s³owo zosta³o u¿yte, jest ono rozumiane
jako harmonia  jednoæ planu, celu, woli, umys³u. Wielkie
zalepienie, jakie mo¿e w nas spowodowaæ teoria, jest dobrze
pokazane poprzez fakt, i¿ powszechnie pomija siê dane przez
samego Pana wyjanienie i przedstawienie sposobu, w jaki
On i Jego Ojciec s¹ jednoci¹. Modl¹c siê do Ojca, Pan powiedzia³:
Jaæ za nimi proszê, nie za wiatem proszê, ale za tymi,
które mi da³; bo twoi s¹. (...) A nie tylko za tymi proszê, lecz
i za onymi, którzy przez s³owo ich uwierz¹ w miê; aby wszyscy byli JEDNO, jako ty, Ojcze! we mnie, a ja w tobie; aby i oni
W NAS JEDNO byli (...) aby byli jedno, jako my JEDNO jestemy;
ja w nich, a ty we mnie, aby byli DOSKONA£YMI W JEDNO  Jan
17:9,20-23.
W tym wersecie jednoæ Kocio³a, o któr¹ modli³ siê nasz
Pan, jest wyranie okrelona jako identyczna z t¹, która istnieje pomiêdzy Ojcem a Synem. Nie podlega dyskusji, ¿e jednoæ Kocio³a jest jednoci¹ umys³u, a nie jednoci¹ osoby.
Bez w¹tpienia nasz Odkupiciel mia³ na myli jednoæ serca,
jednoæ celu, jednoæ woli wród swoich naladowców; ta jednoæ jest taka sama, jak jednoæ pomiêdzy Ojcem a Nim samym. Koció³ mia³ osi¹gn¹æ tê jednoæ w taki sam sposób, w
jaki osi¹gnêli j¹ Ojciec i Syn. Syn sta³ siê jednoci¹ z Ojcem,
gdy¿ w pe³ni przyj¹³ wolê Ojca za swoj¹ w³asn¹, mówi¹c: Nie
moja wola, lecz twoja niech siê stanie. Tak wiêc ka¿dy cz³onek Kocio³a musi znaleæ siê w doskona³ej harmonii z Ojcem i z Synem poprzez czynienie nie swojej woli, lecz po-
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przez zrezygnowanie z niej i przyjêcie woli Chrystusa, bêd¹cej zarazem wol¹ Ojca. W taki i wy³¹cznie w taki sposób
Koció³ mo¿e siê staæ jednoci¹, o któr¹ modli³ siê nasz Pan i
która jest tak¹ sam¹ jednoci¹, jaka istnieje pomiêdzy Ojcem
a Nim samym. Mo¿na siê dziwiæ, ¿e ktokolwiek próbuje przekrêcaæ i niew³aciwie u¿ywaæ s³ów naszego Pana tak, aby sta³y siê poparciem niedorzecznej i niebiblijnej nauki o trójcy 
trzech Bogach w jednej osobie. Mo¿emy raczej podziwiaæ,
jak piêkna i logiczna jest ta jednoæ ducha Ojca, Syna i Kocio³a.
Kto mnie widzi, widzi i Ojca
Nasz Pan okreli³ siebie jako Drogê, Prawdê i ¯ywot i powiedzia³, ¿e nikt nie mo¿e przyjæ do Ojca inaczej ni¿ przez
Niego, ¿e ktokolwiek zna Jego, bêdzie zna³ i Ojca. Filip poprosi³ wtedy: Panie! uka¿ nam Ojca, a dosyæ nam na tem.
Jezus odpowiedzia³: Przez tak d³ugi czas jestem z wami, a
nie pozna³e miê? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego;
jako¿ ty mówisz: Uka¿ nam Ojca? Nie wierzysz, i¿em ja w
Ojcu a Ojciec we mnie? S³owa, które ja do was mówiê, nie od
samego siebie mówiê, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on
czyni sprawy  Jan 14:7-10.
Niektórzy nak³aniaj¹ nas, bymy uznali te s³owa naszego
Pana Jezusa za dowód, ¿e jest On Jahwe (a nie Synem Jahwe)
i ¿e imiê Jahwe mo¿e siê poprawnie i do Niego stosowaæ.
Wszyscy jednak powinni zauwa¿yæ, ¿e ca³y ten kontekst wskazuje na takie rozró¿nienie pomiêdzy Ojcem a Synem, ¿e ¿adna logicznie myl¹ca osoba nie u¿y³aby go, by wyci¹gn¹æ takie wnioski, jak zwolennicy doktryny trójcy. Ca³a kwestia sprowadza siê zatem do pytania: Co nasz Pan chcia³ nam przekazaæ w s³owach kto mnie widzi, widzi i Ojca mego? Odpowiadamy, ¿e Jego zamiarem by³o powiedzenie nam, i¿ ¿aden
cz³owiek (cielesna, ziemska istota) nie jest w stanie zobaczyæ
Boga, istoty duchowej. Takie samo wiadectwo sk³ada te¿ aposto³ Jan: Boga nikt nigdy nie widzia³; on jednorodzony syn,
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który jest w ³onie ojcowskiem, ten nam opowiedzia³  Jan
1:18. Chcia³, bymy zrozumieli to, co Pan powiedzia³ Moj¿eszowi: Nie ujrzy miê cz³owiek, aby ¿yw zosta³. Dlatego wiêc,
je¿eli Ojciec zamierza³ pokazaæ siebie ludziom, to móg³ albo
w cudowny sposób otworzyæ cz³owiekowi oczy, tak by by³ w
stanie zobaczyæ duchow¹ chwa³ê (w ten sposób cz³owiek zosta³by nara¿ony na mieræ) albo te¿ okazaæ siebie w ciele  w
taki sposób, by ludzie mogli choæ czêciowo poznaæ Jego charakter poprzez kontakt i obcowanie z Nim.
Czy¿ nie tak w³anie post¹pi³ Bóg? Boski umys³, Boska wola
by³y w pe³ni przedstawione w Jego Jednorodzonym Synu, naszym Panu, kiedy sta³ siê cia³em i zamieszka³ poród ludzi.
By³ najlepszym, najdok³adniejszym, najpewniejszym przedstawieniem Boga, jakie kiedykolwiek mo¿na by³o daæ ludzkoci. Widz¹c i g³êbiej poznaj¹c Pana Jezusa Filip i inni aposto³owie poznawali Ojca w najpe³niejszym sensie, jaki by³ osi¹galny dla ludzkoci. Poznawali Go w najpe³niejszym sensie,
w jakim Ojciec móg³ objawiæ siê cz³owiekowi. Nigdy nie by³o,
nie bêdzie i nie mog³oby byæ janiejszego, bardziej absolutnego, pe³niejszego objawienia Boga cz³owiekowi ni¿ w osobie
Pana Jezusa Chrystusa, poniewa¿ kiedy sta³ siê cia³em, Bóg
objawiony [greckie jawnie przedstawiony] by³ w ciele (1 Tym.
3:16). Podobnie aposto³ wyra¿a siê o Kociele, wiernych cz³onkach Chrystusa  ¿e bywamy wydawani na mieræ dla Jezusa, aby te¿ ¿ywot Jezusowy by³ objawiony [greckie jawnie
przedstawiony] W MIERTELNYM CIELE NASZYM (2 Kor. 4:11).
Doskona³y cz³owiek jest doskona³ym obrazem niewidzialnego Boga i dlatego stanowi równie¿ najlepszy sposób Jego
przedstawienia. Podobnie podczas Tysi¹clecia udoskonaleni
staro¿ytni wiêci bêd¹ wród ludzi najlepszymi przedstawicielami Niebiañskiego Ojca, Niebiañskiego Syna i Niebiañskiej Oblubienicy Chrystusowej. Ktokolwiek zobaczy ich,
zobaczy równie¿ Boga objawionego w ciele  podobieñstwo
Boga w ciele. Ca³e wzdychaj¹ce stworzenie bêdzie mia³o przywilej dojæ do tego chwalebnego stanu, je¿eli tylko zechce to
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uczyniæ pod przewodnictwem Królewskiego Arcykap³ana i
Jego braci, kap³anów, s³u¿¹cych za porednictwem staro¿ytnych wiêtych, którzy, jako przedstawiciele Królestwa w
ciele, bêd¹ ksi¹¿êtami ziemi (Psalm 45:17).
On b³ogos³awiony, i sam mo¿ny król króluj¹cych, i Pan
panuj¹cych, który sam ma niemiertelnoæ
 1 Tym. 6:15,16 
Wiele osób uwa¿a, i¿ ten fragment oznacza, ¿e przy swoim
pojawieniu siê podczas wtórego przyjcia nasz Pan Jezus poka¿e ca³emu wiatu wielkoæ Niebiañskiego Ojca. Taki pogl¹d jest pod niektórymi wzglêdami rozs¹dny, ale sk³aniamy
siê raczej ku zastosowaniu tego zdania do chwa³y i czci Chrystusa  licz¹c od pocz¹tku Wieku Tysi¹clecia. Prawd¹ jest, ¿e
sprawi On, i¿ wszyscy, którzy zaakceptuj¹ Jego drogê, uznaj¹
równie¿ Boga Jahwe, ale nie stanie siê to na pocz¹tku, lecz
przy koñcu Jego panowania, kiedy odda królestwo Bogu i
Ojcu (1 Kor. 15:24-28).
Zastosowanie powy¿szego fragmentu do Ojca oznacza³oby
zaprzeczenie faktowi posiadania niemiertelnoci przez naszego Pana, podczas gdy Pismo wiête jasno naucza, ¿e On i
wszyscy, którzy maj¹ udzia³ w pierwszym zmartwychwstaniu, otrzymaj¹ przez nie niemiertelnoæ i ¿e w ten sposób
Ojciec posiadaj¹cy ¿ycie samo w sobie (samo-istnoæ  niemiertelnoæ) da³ Synowi ¿ycie samo w sobie (samo-istnoæ 
niemiertelnoæ) (1 Kor. 15:42-22,53,54; Jan 5:26).
Zastosowanie tego cytatu do Syna znakomicie spe³nia wszelkie warunki, w ¿aden sposób nie pomijaj¹c przy tym Ojca,
Jahwe, ani te¿ nie daj¹c dowodu stwierdzeniu, ¿e nasz Pan
Jezus jest Ojcem, Jahwe  poniewa¿ we wszystkich przypadkach mamy pamiêtaæ o zapisanej przez natchnionego aposto³a zasadzie, ¿e we wszelkich porównaniach, zaszczytach itp.
wymienianych w odniesieniu do Syna, Ojciec zawsze stanowi
wyj¹tek jako Ten, który stoi ponad wszelkim porównaniem.
Mówi on: jawna jest, ¿e oprócz tego, który mu podda³ wszyst-
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kie rzeczy [Ojca]; Ojciec nie mo¿e byæ uwa¿any za poddanego naszego Pana Jezusa i wszelkiej w³adzy, jak¹ sam Mu da³.
Kiedy bowiem Syn pokona grzech na wiecie, tedyæ te¿ i
sam Syn bêdzie poddany temu [Ojcu], który mu [Synowi]
podda³ wszystkie rzeczy (1 Kor. 15:27,28).
Oto podobne okrelenie chwa³y Królestwa naszego Pana
Jezusa, danego Mu przez Ojca: Który jest g³ow¹ wszelkiego
ksiêstwa i zwierzchnoci  Kol. 2:10. Odpowied jest taka
sama: w³adza i moc Ojca nigdy nie jest przeciwstawiana w³adzy i mocy Syna, gdy¿ ten ostatni jest jednoci¹ z Ojcem i jest
Jego przedstawicielem.
Nie poczyta³ sobie tego za drapiestwo
równym byæ Bogu
W Licie do Filipian 2:6 wed³ug angielskiego powszechnego przek³adu [oraz Biblii Gdañskiej  przyp. t³um.] aposto³
Pawe³ wyra¿a zadziwiaj¹ce stwierdzenie: bêd¹c w kszta³cie
Bo¿ym, nie poczyta³ sobie tego za drapiestwo równym byæ
Bogu. Powinnimy na samym pocz¹tku zwróciæ uwagê, ¿e
fragment ten nic nie mówi o doktrynie trójcy ani te¿ o tym, ¿e
nasz Pan Jezus jest Ojcem, Jahwe; je¿eli by tak bowiem by³o,
dlaczego aposto³ pisa³by o drapiestwie i rozwa¿aniu równoci? S³owa drapiestwo i równy z ca³¹ pewnoci¹ podkrelaj¹, ¿e Ojciec i Syn nie s¹ jedn¹ osob¹, lecz dwiema.
Zaskakuje nas jednak to, ¿e s³owa aposto³a s¹ tak odmienne
od wypowiedzi naszego Pana na ten temat. Pan mówi³: Ojciec mój wiêkszy jest ni¿ ja; nie mogêæ ja sam od siebie nic
czyniæ. Pytamy wiêc: czy nasz Pan utraci³ swoj¹ pokorê, skoro
póniej zamierza³ staæ siê równym Bogu Ojcu?
Po drugie, zauwa¿amy, jak sprzeczny jest taki pogl¹d z lekcj¹, której aposto³ chcia³ nas nauczyæ. Czy aposto³ zamierza³
nak³aniaæ Koció³ do ubiegania siê i do pozyskania chwa³y
Ojca lub te¿ chwa³y innych osób? Z pewnoci¹ nie! Wrêcz
przeciwnie, przestrzega on przed pró¿n¹ chwa³¹, zachêcaj¹c
do pokory i do tego, abymy innych uwa¿ali za lepszych od
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siebie. Zapewnia czytelników, ¿e w³anie ta pokora umys³u
cechowa³a naszego Pana i mówi: Tego tedy b¹dcie o sobie
rozumienia, które by³o i w Chrystusie Jezusie. Je¿eli Chrystus Jezus zamyla³ pozyskaæ Ojcowsk¹ czeæ i chwa³ê i nie
uwa¿a³ tego za drapiestwo, to ten sam umys³ w Pañskim Kociele oznacza³by, ¿e ka¿dy z nas powinien staraæ siê osi¹gn¹æ
najwy¿sz¹ z mo¿liwych chwa³ê i czeæ, uwa¿aj¹c to za w³aciwy sposób postêpowania i osi¹gniêcie takiego samego stanu umys³u, jaki okazywa³ nasz Pan.
Wszystko to jednak nie ma sensu. Powodem nieporozumienia jest bowiem b³êdny przek³ad, który sugeruje myl niepobo¿n¹, zupe³nie przeciwn¹ do tego, co aposto³ chcia³ przekazaæ. Grecki wyraz harpagmos, oddany tutaj jako drapiestwo,
pojawia siê w Nowym Testamencie tylko ten jeden raz i wskazuje na rabunek czy te¿ bezprawne przyw³aszczenie; myl
aposto³a jest jednak ca³kowicie odwrócona, przez przestawienie szyku zdania. Mo¿na j¹ oddaæ w podobnych s³owach, lecz
nios¹cych zupe³nie odwrotne znaczenie: nie myla³ przez
drapiestwo byæ równym Bogu. Postêpowanie naszego Pana
jest w ten sposób przeciwstawione czynom Szatana, który stara³
siê przyw³aszczyæ sobie stanowisko i czeæ Bo¿¹ (Izaj. 14:1214). Wynika to jasno z kontekstu wersetów poni¿ej i powy¿ej
omawianego tekstu  ¿e nic nie nale¿y czyniæ dla pró¿nej chwa³y  ¿e Chrystus by³ bardzo pokorny i ¿e my równie¿ powinnimy byæ pokorni, id¹c w Jego lady. Zwróæmy uwagê na inne
odpowiedniki s³owa harpagmos, u¿yte przez znacz¹cych uczonych z ró¿nych denominacji:
Nie uwa¿a³ tego za przedmiot gorliwego pragnienia. Clarke.
Nie myla³ o chciwym zatrzymaniu sobie. Wakefield
Nie uwa¿a³ (...) za przedmiot po¿¹dania. Stewart
Który istniej¹c w kszta³cie Bo¿ym, nie uwa¿a³ bycia równym Bogu za rzecz, jak¹ nale¿y osi¹gn¹æ. Rotherham
Który bêd¹c [margines: pierwotnie] w kszta³cie Bo¿ym,
nie uwa¿a³ za nagrodê [margines: rzecz do pochwycenia] rów-
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noci Bogu. Revised Version
Który istniej¹c w kszta³cie Bo¿ym, nie liczy³ bycia równym Bogu za rzecz do pochwycenia. Amer. Rev. Committee
Nie myla³ (...) jako o rzeczy do pochwycenia. Sharpe
Nie pochwyci³ skwapliwie. Neeland
Nie walczy³ gwa³townie. Dickenson
Nie myla³ o uzurpowaniu sobie. Turnbull
Wydaje siê, ¿e ostatnia wersja najlepiej pasuje do kontekstu; takie jest te¿ t³umaczenie podane w przek³adzie Emphatic
Diaglott, który oddaje ca³y fragment w nastêpuj¹cy sposób:
Który, bêd¹c w kszta³cie Bo¿ym, nie zastanawia³ siê nad
przyw³aszczeniem sobie podobieñstwa do Boga, lecz zrezygnowa³ z samego siebie, przyjmuj¹c kszta³t niewolnika.
T³umaczenie to zgodne jest nie tylko z faktami, ale tak¿e z
apostolskim rozumowaniem, którego jest czêci¹. Mówi ono,
¿e kiedy nasz Pan Jezus by³ istot¹ duchow¹, kiedy mia³ kszta³t
i naturê podobn¹ do Boskiej, nie by³ ow³adniêty duchem ambicji i pragnieniem przyw³aszczenia sobie boskiego autorytetu, mocy, chwa³y i czci  nie mia³ ducha Szatana, który po¿¹da³ wywy¿szenia, mówi¹c: Bêdê równy Najwy¿szemu.
Wrêcz przeciwnie: chocia¿ nasz Pan zajmowa³ najwy¿sze stanowisko, zaraz obok Niebiañskiego Ojca, Jego umys³ by³ tak
pokorny, ¿e bêd¹c pos³uszny Ojcowskiej woli, zrezygnowa³ z
chwa³y i majestatu swego duchowego stanu, zamieniaj¹c wy¿sz¹ naturê i chwa³ê na ni¿szy stan, stan ludzki, ma³o mniejszy od anio³ów. W dalszych s³owach aposto³ wskazuje, ¿e
nie by³a to jedyna manifestacja pokory; jeszcze wiêksz¹ pokorê mo¿na dostrzec w tym, ¿e nasz Pan Jezus, jako cz³owiek
Chrystus Jezus, podda³ siê mierci, i to haniebnej mierci krzy¿owej. Ca³e to upokorzenie, jak uczy aposto³, by³o skutkiem
pos³uszeñstwa Boskiej woli, woli Ojca. Potem aposto³ wskazuje na rezultat, mówi¹c: Dlatego [z powodu tego okazania
wiernoci, pokory i pos³uszeñstwa a¿ na mieræ] Bóg [Ojciec]
wielce go wywy¿szy³, i darowa³ mu imiê, które jest nad wszelkie imiê; aby w imieniu Jezusowem wszelkie siê kolano sk³a-
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nia³o, (...) a wszelki jêzyk aby wyznawa³ (...) ku chwale Boga
Ojca  Hebr. 2:7,9; 1 Tym. 2:5,6; Filip. 2:11.
Je¿eli patrzymy na omawiany werset w ten w³anie sposób,
bynajmniej nie stanowi on ¿adnego poparcia dla doktryny trójcy, a raczej stanowczo jej zaprzecza i pozostaje w ca³kowitej
zgodzie z ca³ym S³owem Bo¿ym, a tak¿e z uwiêconym zdrowym rozs¹dkiem.
Koñczymy rozwa¿anie tego przedmiotu, jeszcze bardziej
doceniaj¹c d³ugoæ, szerokoæ, wysokoæ i g³êbokoæ osoby,
charakteru i planu Niebiañskiego Ojca, a tak¿e odczuwaj¹c
wiêkszy ni¿ kiedykolwiek wczeniej szacunek dla Jego wielkiego Syna, którego cudowna mi³oæ, wiernoæ i ufnoæ w
Ojcowsk¹ m¹droæ, ³askê i moc zosta³y w tak królewski sposób nagrodzone; z radoci¹ czcimy Syna, tak jako czcimy
Ojca. Po pe³nym rozwa¿eniu objawienia danego nam w S³owie Bo¿ym ca³kowicie zgadzamy siê z natchnionym wiadectwem aposto³a: Ale my mamy jednego [najwy¿szego] Boga
Ojca, z którego wszystko, a my w nim; i jednego Pana Jezusa
Chrystusa, przez którego wszystko a my przezeñ  1 Kor.
8:6.
£aska wam i pokój niech bêdzie od Boga, Ojca naszego, i
Pana Jezusa Chrystusa. B³ogos³awiony niech bêdzie Bóg i
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ub³ogos³awi³ wszelkiem b³ogos³awieñstwem duchownem w niebieskich
rzeczach w Chrystusie; jako nas wybra³ w nim przed za³o¿eniem wiata (...) który nas przenaznaczy³ ku przysposobieniu
za synów przez Jezusa Chrystusa dla siebie samego. (...) Aby
Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on chwa³y, da³
wam ducha m¹droci i objawienia ku poznaniu samego siebie (Efezj. 1:2-17).

WYK£AD III
POREDNIK POJEDNANIA
JEDNORODZONY
KIM ON JEST?  LOGOS, JEDEN Z BOGÓW  JEDNORODZONY BOGA JAHWE  WIADECTWO BIBLII  KTÓRY BY£ BOGATY  PIERWEJ NI¯ ABRAHAM BY£, JAM
JEST   PIERWSZY I OSTATNI  JAHWE MIÊ MIA£ NA POCZ¥TKU  LOGOS
STA£ SIÊ CIA£EM  NIE BY£ WCIELONY  PONI¯Y£ SAMEGO SIEBIE  DLA NAS
STA£ SIÊ UBOGIM, BÊD¥C BOGATYM  W TYM WIADECTWIE NIE MA OB£UDY 
P OSTÊPOWANIE NASZEGO PANA NIE BY£O ZWODNICZE  WIÊTY, NIEWINNY,
NIEPOKALANY, OD£¥CZONY OD GRZESZNIKÓW.
Jeden jest Bóg, jeden tak¿e porednik miêdzy Bogiem i ludmi, cz³owiek
Chrystus Jezus, który da³ samego siebie na okup  1 Tym. 2:5,6.

PROPORCJONALNIE do tego jak cenimy dzie³o pojednania
 naszego pojednania z Bogiem, oraz ofiarê za grzech, przez
któr¹ jest dokonane  bêdziemy równie¿ oceniaæ Tego, którego Niebiañski Ojciec wystawi³, aby by³ ub³aganiem za grzechy nasze, naszym Odnowicielem i Dawc¹ ¯ycia. Dlatego
wiêc, rozwa¿aj¹c pytanie: Kim jest ta wielka Istota, któr¹ Bóg
Jahwe tak wielce wywy¿szy³ i która, przez Bosk¹ ³askê, jest
naszym Odkupicielem i Zbawicielem, musimy na samym pocz¹tku zdaæ sobie sprawê z naszej niewiedzy w tym przedmiocie i z nieumiejêtnoci dojcia do jakichkolwiek wniosków
bez wskazówek Boskiego S³owa. Po drugie, rozpoczynaj¹c
nasze rozwa¿ania musimy mieæ na pamiêci wiadectwo aposto³a o wielkoci tego Porednika i o nale¿nej Mu czci. Aposto³ mówi: Bóg nader go wywy¿szy³, i darowa³ mu imiê, które jest nad wszelkie imiê; aby w imieniu Jezusowem wszelkie
siê kolano sk³ania³o. W innym miejscu czytamy: Aby wszyscy czcili Syna, tak jako czcz¹ Ojca  Filip. 2:9,10; Jan 5:23.
Studiuj¹c uwa¿nie Pismo wiête, by dowiedzieæ siê, co
mówi ono i czego nie mówi o naszym Panu Jezusie, stwier-
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dzamy, ¿e jego wiadectwo jest bardzo wyrane, harmonijne i
zadowalaj¹ce. Najpierw wymienimy w kilku punktach to, co
uwa¿amy za nauki Pisma wiêtego, a czego dowody przedstawimy nieco póniej.
(1) Nasz Odkupiciel by³ istot¹ duchow¹, zanim sta³ siê cia³em i zamieszka³ miêdzy ludmi.
(2) W tym czasie, podobnie jak i póniej, by³ uwa¿any za
boga  mocarza. Jako najwa¿niejszy z anio³ów i nastêpny
po Ojcu nazywany by³ Archanio³em (najwa¿niejszym anio³em, czyli pos³añcem), którego imiê  Micha³  oznacza kto
jak Bóg, czyli przedstawiciel Boga.
(3) Jako najwy¿szy poród stworzenia Jahwe by³ równie¿
pierwszym, bezporednim stworzeniem Boga, jednorodzonym, a potem, jako przedstawiciel Jahwe, u¿ywaj¹c mocy
Jahwe i w Jego imieniu, stworzy³ wszystkie rzeczy, anio³ów,
ksiêstwa i moce, jak równie¿ stworzenia ziemskie.
(4) Stanie siê cia³em, aby byæ naszym Odkupicielem, nie
by³o przymusem, lecz dobrowoln¹ decyzj¹, nastêpstwem Jego
zupe³nej zgodnoci z Ojcem, radosnym wspó³uczestnictwem
w wype³nianiu ka¿dego szczegó³u Boskiej woli  któr¹ nauczy³ siê szanowaæ i mi³owaæ jako sedno sprawiedliwoci,
m¹droci i mi³oci.
(5) Uni¿enie siê do ludzkiego stanu nie mia³o byæ trwa³e.
Cel uni¿enia zosta³ osi¹gniêty w momencie, gdy nasz Pan odda³ siebie, istotê ludzk¹, jako nasz okup, równowa¿n¹ cenê.
Dlatego wiêc nie zmartwychwsta³ w ciele, lecz jak pisze aposto³, umartwiony by³ cia³em, ale o¿ywiony duchem  1 Piotra 3:18.
(6) Zmartwychwstanie nie tylko przywróci³o Go do duchowej natury, ale obdarzy³o Go jeszcze wiêksz¹ czci¹, i jako
Ojcowsk¹ nagrodê za Jego wiernoæ da³o Mu uczestnictwo w
boskiej naturze  najwy¿szej z duchowych natur,* w niemiertelnoci.
*

Tom I, rozdzia³ X
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(7) W³anie Jego  wspania³ego, tak wielce wywy¿szonego
i uwielbionego przez Jahwe  z radoci¹ czcimy, wielbimy i
s³u¿ymy Mu, gdy¿ pozostaje On w jednoci z Niebiañskim
Ojcem w s³owie, czynie, zamiarze i duchu.
Biblijne wiadectwo o Synu Bo¿ym
Zastanówmy siê nad biblijnymi dowodami, potwierdzaj¹cymi powy¿sze punkty. Zaczniemy od pierwszego rozdzia³u
Ewangelii wed³ug w. Jana. Nasz Pan w swojej przedludzkiej
egzystencji jest tu nazwany S³owem (greckie logos). Na
pocz¹tku by³ Logos. O wyrazie tym dr Alexander Clarke pisze: Termin ten nie powinien byæ t³umaczony, podobnie jak
imiona Jezus i Chrystus. Ka¿de z imion Zbawiciela wiata
opisywa³o któr¹ sporód wspania³ych cech Jego charakteru,
natury czy dzie³a; podobnie i okrelenie Logos, oznaczaj¹ce
s³owo, s³owo mówione, mowê, wymowê, doktrynê, rozs¹dek
lub zdolnoæ rozumowania, znajduje w Nim wspania³e zastosowanie. Ewangelista w swoim licie jeszcze raz u¿ywa tego
samego tytu³u w odniesieniu do naszego Pana, nazywaj¹c Go
S³owem ¿ywota, czyli Logosem ¿ywota (1 Jana 1:1).
Tytu³ S³owo Bo¿e  Logos Bo¿y  bardzo dobrze opisuje wa¿ne dzie³o czy te¿ urz¹d naszego Mistrza jeszcze zanim przyszed³ na wiat. Logos by³ bezporednim wyra¿eniem
stworzenia Niebiañskiego Ojca, za wszystkie nastêpuj¹ce po
Nim wyra¿enia Boskiej m¹droci, mocy i dobroci zosta³y dokonane przez Logosa. Uwa¿a siê, i¿ w dawnych czasach niektórzy królowie zwracali siê do swoich poddanych przez porednika: król siedzia³ za parawanem, za jego s³owo, czyli
porednik, sta³ przed parawanem i wypowiada³ g³ono do ludu
to, co nie widziany przez lud król do niego szepta³; mówca
taki by³ nazywany królewskim logosem. Bez wzglêdu na
to, czy opisane podanie jest prawdziwe, dobrze ilustruje ono
u¿ycie s³owa Logos w zwi¹zku z przedludzk¹ egzystencj¹
naszego Pana i Mistrza oraz Jego wspania³y urz¹d: reprezen-
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towanie Ojca, o którym Pismo wiête mówi tutaj, a tak¿e w
innych miejscach.
Zauwa¿my, ¿e natchniony aposto³ pisze: Na pocz¹tku by³
Logos, a on Logos by³ u Boga, a Bogiem by³ on Logos. Jest
to literalne t³umaczenie greckiego orygina³u, co mo¿e potwierdziæ ka¿dy, niezale¿nie od tego, czy zna grekê, czy nie. Grecki
przedimek ho poprzedza pierwsze s³owo Bóg w tym wersecie, a nie ma go przed drugim s³owem Bóg. W ten sposób
celowo zosta³o uczynione rozró¿nienie miêdzy Bogiem Ojcem a Bogiem Synem; bez tego przedimka czytelnik nie otrzyma³by pe³nego wyjanienia. W nastêpnym wersecie przed s³owem Bóg równie¿ znajduje siê przedimek, a ca³y fragment
wygl¹da wobec tego nastêpuj¹co:
Na pocz¹tku by³o S³owo, a ono S³owo by³o u [ho theos]
Boga, a [theos] Bogiem by³o ono S³owo. To by³o na pocz¹tku
u [ho theos] Boga  Jan 1:1.
O jakim pocz¹tku mówi ten werset? Na pewno nie chodzi tu o pocz¹tek istnienia Jahwe, Boga, Ojca, poniewa¿ jest
On od wieku a¿ na wieki i nigdy nie mia³ pocz¹tku (Psalm
41:14; 90:2; 106:48). Dzie³o Jahwe mia³o jednak swój pocz¹tek i o tym w³anie wspomina omawiany werset: o pocz¹tku
stworzenia. W ten sposób rozumiana myl sugeruje, i¿ nasz
Pan Jezus w swojej przedludzkiej egzystencji jako Logos by³
u Ojca ju¿ na samym pocz¹tku stworzenia. Jest to potwierdzeniem natchnionego stwierdzenia, ¿e sam Logos by³ pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego: o tym w³anie mówi aposto³,
który zapewnia nas, ¿e nasz Pan jest nie tylko g³ow¹ cia³a, to
jest kocio³a i pierworodnym z umar³ych, ale tak¿e pocz¹tkiem wszelkiego stworzenia  aby we wszystkim by³ pierwszy. Oto s³owa aposto³a: Który jest obrazem Boga niewidzialnego, i pierworodnym wszystkich rzeczy stworzonych. Albowiem przezeñ stworzone s¹ wszystkie rzeczy, które s¹ na
niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, b¹d trony, b¹d
pañstwa, b¹d ksiêstwa, b¹d zwierzchnoci, wszystko przezeñ i dla niego stworzone jest. A on jest przed wszystkimi, i
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wszystko w nim stoi  Kol. 1:15-18. Spójrzmy te¿ na s³owo
proroctwa o Jednorodzonym, proroctwa nie tylko zapowiadaj¹cego Jego przysz³e wywy¿szenie jako Króla wszystkich
ziemskich królów, ale tak¿e opisuj¹cego Go ju¿ jako pierworodnego Jahwe: Ja go te¿ za pierworodnego wystawiê, i za
wy¿szego nad królami ziemi  Psalm 89:28. Zauwa¿my tak¿e, i¿ nasz Pan (mówi¹c o swoim pochodzeniu) okrela siebie
jako wiadka onego wiernego i prawdziwego, pocz¹tek stworzenia Bo¿ego (Obj. 3:14).
Z t¹ myl¹ o pierwszeñstwie naszego Pana od samego
pocz¹tku jako pierworodnego wszystkich rzeczy stworzonych, a tak¿e z faktem, i¿ by³ On Logosem, czyli wyra¿eniem Niebiañskiego Ojca w odniesieniu do wszelkich spraw,
zgadza siê tak¿e nastêpne zdanie zapisu ewangelisty: Wszystkie rzeczy przez nie siê sta³y, a bez niego nic siê nie sta³o, co
siê sta³o  Jan 1:3. Jak¿e wspania³a jest ta myl, opisuj¹ca
majestat Jednorodzonego Syna Bo¿ego, Logosa! Bior¹c pod
uwagê ow¹ pierwotn¹ wspania³oæ i pierwszeñstwo, znacznie
lepiej umiemy oceniæ wagê s³ów aposto³a: Dla nas sta³ siê
ubogim, bêd¹c bogatym, abymy my ubóstwem jego ubogaceni byli  2 Kor. 8:9. Dostrzegamy teraz ca³e bogactwo Jego
chwa³y i czci, które On sam wspomnia³ w modlitwie, mówi¹c:
Uwielbij miê Ty, Ojcze! u siebie samego t¹ chwa³¹, któr¹m
mia³ u ciebie, pierwej ni¿eli wiat by³  Jan 17:5. Chocia¿
wszystko, co wi¹¿e siê z Boskim planem odkupienia jest wspania³e i zdumiewaj¹ce, gdy chodzi o okazanie Boskiej mi³oci,
mi³osierdzia, wspó³czucia dla upad³ych ludzi, to jednoczenie
 z tego punktu widzenia  wszystko jest logiczne i zgodne z
Boskim charakterem i s³owem.
Ci, którzy utrzymuj¹, ¿e nasz Pan nigdy nie istnia³, dopóki
nie narodzi³ siê dzieciêciem w Betlejem, w niewielkim jedynie stopniu pojmuj¹ Boski plan pomocy cz³owiekowi; nie
umiej¹ u¿yæ wielu sporód wersetów, które zacytowalimy
powy¿ej, a tak¿e innych fragmentów, mówi¹cych o chwale
naszego Pana, gdy by³ jeszcze z Ojcem przed stworzeniem
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wiata i o Jego wielkim poni¿eniu, gdy przyj¹³ pokornie naturê ma³o mniejsz¹ od anio³ów, rezygnuj¹c zarazem z natury
wy¿szej od wszystkich anio³ów. Pogl¹dy zgodne z Bibli¹ czyni¹ nas wolnymi od wszystkich nielogicznych i b³êdnych teorii stworzonych przez ludzi, na skutek których  próbuj¹c
uczciæ Syna  przecignêli i samo S³owo Bo¿e, ujmuj¹c tym
samym czci S³owu Pana i aposto³ów, wed³ug którego jest On
Synem, czyli potomkiem Boga, a Ojciec jest wiêkszy ni¿ Syn.
Fa³szywy pogl¹d wprowadzi³ miliony swoich zwolenników
w rozmaite trudnoci nie do pokonania.
Tylko prawda jest logiczna:
... to Prawda jedynie,
co w spe³nianiu têsknot ponad wszystko s³ynie.

Powy¿sze myli, mówi¹ce, i¿ nasz Pan Jezus by³ pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego, a co za tym idzie, istnia³ na d³ugo
przed tym, jak przyszed³ na wiat jako cz³owiek, by staæ siê
naszym Odkupicielem, znajduj¹ doskona³e potwierdzenie w
wielu wersetach Pisma wiêtego, których przyk³adem mo¿e
byæ fragment 1 Listu w. Jana (4:9): Syna swego jednorodzonego pos³a³ Bóg na wiat, abymy ¿yli przezeñ. Widzimy
wyranie, ¿e nasz Pan by³ Synem Bo¿ym zanim przyszed³ na
wiat oraz ¿e  jako Syn Bo¿y  otrzyma³ pewn¹ misjê do
spe³nienia na ziemi. Nie mo¿emy te¿ przeoczyæ faktu, ¿e w
tym wersecie, podobnie jak w wielu innych miejscach, Logos
nazwany jest Jednorodzonym Synem Boga. Wynika z tego
wniosek, i¿ sam Logos by³ jedynym bezporednim stworzeniem, czy te¿ jedyn¹ istot¹ bezporednio zrodzon¹ przez Niebiañskiego Ojca, podczas gdy wszyscy inni Synowie Bo¿y
(anio³owie, a tak¿e ludzie) zostali stworzeni za porednictwem
Logosa. St¹d te¿ odpowiednie i prawdziwe jest stwierdzenie,
¿e Pan jest Jednorodzonym Synem Bo¿ym.
Spójrzmy na inny obraz: Boæ nie pos³a³ Bóg Syna swego
na wiat, aby s¹dzi³ wiat, ale aby wiat by³ zbawiony przezeñ  Jan 3:17. Tutaj znowu powierzenie misji, pos³anie na
wiat, sugeruje przedludzk¹ egzystencjê naszego Pana. To
stwierdzenie w odniesieniu do Logosa w pe³ni zgadza siê z

Jednorodzony

89

histori¹, przekazan¹ nam przez ewangelistê, który mówi: Na
wiecie by³, a wiat przezeñ uczyniony jest; ale go wiat nie
pozna³. I dalej: A to Logos cia³em siê sta³o, i mieszka³o
miêdzy nami, i widzielimy chwa³ê jego, chwa³ê jako jednorodzonego od Ojca, pe³ne ³aski i prawdy  Jan 1:10,14. S³owa samego Pana, mówi¹ce o Jego wczeniejszej egzystencji,
s¹ nie do obalenia. Nigdy nie uzna³ Józefa za swojego ojca ani
te¿ ziemskiego ¿ycia za pocz¹tek swojego istnienia.
Wrêcz przeciwnie: zauwa¿my, i¿ nasz Pan ca³y czas nazywa Jahwe swoim Ojcem. Przypomnijmy sobie Jego s³owa: A
mnie, którego Ojciec powiêci³ i pos³a³ na wiat, wy mówicie: Blunisz, ¿em rzek³: Jestem Synem Bo¿ym?  Jan 10:35.
Do Marii, swojej ziemskiej matki, zwraca siê s³owami: Izalicie nie wiedzieli, i¿ w tych rzeczach, które s¹ Ojca mego, ja
byæ muszê?  £uk. 2:49. Uczniom Pan powiedzia³: Bom
zst¹pi³ z nieba; Jamci jest chleb on ¿ywy, którym z nieba
zst¹pi³  Jan 6:38,51. W Jego czasach wielu w to nie wierzy³o i wielu nadal nie wierzy, ale fakt ten nie umniejsza prawdziwoci tych s³ów. Niektórzy us³yszawszy te s³owa pytali:
Jak to mo¿liwe? Niektórzy z uczniów, s³ysz¹c Pañskie s³owa, mówili: Twardaæ to jest mowa, któ¿ jej s³uchaæ mo¿e?
Ale wiedz¹c Jezus sam w sobie, i¿ o tem szemrali uczniowie
jego, rzek³ im: To¿ was obra¿a? Có¿, gdybycie ujrzeli Syna
cz³owieczego wstêpuj¹cego, gdzie by³ pierwej? Od tego
czasu wiele uczniów jego odesz³o nazad, a wiêcej z nim nie
chodzili  z powodu tej wypowiedzi o niebiañskim pochodzeniu i przedludzkiej egzystencji (Jan 6:60-66).
Pos³uchajmy jeszcze, jak g³osi tê sam¹ prawdê przed faryzeuszami: Wiem, sk¹dem przyszed³ i dok¹d idê (...); jam z
wysokoci (...); jam za nie jest z tego wiata; (...) gdy¿em ja
od Boga wyszed³ i przyszed³em, anim sam od siebie przyszed³, ale miê on pos³a³. (...) jelibym rzek³, ¿e go nie znam, by³bym, podobnym wam, k³amc¹. ¯ydzi zapytali wtedy: Iza
ty jest wiêkszy nad ojca naszego Abrahama, który umar³?
Jezus odrzek³: Abraham, ojciec wasz, z radoci¹ ¿¹da³, aby
ogl¹da³ dzieñ mój, i ogl¹da³ i radowa³ siê. (Abraham widzia³
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dzieñ Chrystusa oczami wiary; wierzy³ w Bosk¹ obietnicê,
mówi¹c¹ o Mesjaszu. Móg³ widzieæ Jego dzieñ ofiary, pokazany w ofiarowaniu swego jedynego syna Izaaka, ale we
wszystkich wydarzeniach dostrzega³ nadchodz¹cy dzieñ chwa³y Mesjasza, Tysi¹clecie i jego b³ogos³awieñstwa sp³ywaj¹ce
na wszystkie rodzaje ziemi przez to obiecane Nasienie. Nic
dziwnego, ¿e taka przysz³oæ nape³nia³a go radoci¹. Oczami
wiary ogl¹da³ niebiañskie miasto, nowe Jeruzalem, uwielbiony Koció³, klasê Kocio³a i w podobny sposób poznawa³ niebiañsk¹ krainê  wiat b³ogos³awiony przez to Królestwo. Hebr.
11:10,16; 12:22; 13:14).
Tedy rzekli ¯ydowie do niego [Jezusa]: Piêædziesi¹t lat
jeszcze nie masz, a Abrahama widzia³? [Abraham nie ¿y³ ju¿
od dwóch tysiêcy lat.] Rzek³ im Jezus: Zaprawdê, zaprawdê
powiadam wam: Pierwej ni¿ Abraham by³, jam jest (Jan
8:14,23,42-58).
Nie mo¿na mieæ ¿adnych w¹tpliwoci co do znaczenia tych
s³ów. Nasz Pan owiadcza, ¿e istnia³ wczeniej ni¿ Abraham.
Pismo wiête nigdzie nie sugeruje, ¿e istnienie Jednorodzonego zosta³o kiedykolwiek przerwane od momentu swojego
pocz¹tku, pocz¹tku stworzenia Bo¿ego, a¿ do chwili przerwania go na trzy dni na Kalwarii, po których to dniach zosta³
podniesiony z umar³ych, aby ju¿ nigdy wiêcej nie umrzeæ, gdy¿
mieræ ju¿ nad nim nie panowa³a (Rzym. 6:9). Jego narodzenie siê jako istoty ludzkiej, ma³o mniejszej od anio³ów, celem z³o¿enia ofiary za grzech cz³owieka, nie wymaga³o mierci
duchowej natury, jak¹ posiada³ przed przyjciem na wiat jako
dziecko, lecz jedynie przeniesienia Jego ¿ycia z natury wy¿szej, czyli duchowej, do ni¿szej  ludzkiej. St¹d s³owa naszego Pana: Pierwej ni¿ Abraham by³, jam jest oznaczaj¹, ¿e
podczas tej przemiany nie by³o ¿adnej przerwy w Jego istnieniu; z ca³¹ pewnoci¹ jest to równie¿ uto¿samienie Jezusa,
Syna Bo¿ego w ciele, z Logosem, pierworodnym wszelkiego
stworzenia. Oczywicie wiadectwo naszego Pana nie zosta³o
przyjête przez wielu sporód tych, którzy Go s³uchali, a tak¿e
przez wielu w czasach póniejszych. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e
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istnieje jakie przewrotne nastawienie, prowadz¹ce ludzkoæ
do odrzucenia prostych, jasnych stwierdzeñ S³owa Pañskiego
i uwa¿ania naszego Pana za grzesznego cz³onka upad³ego rodzaju lub te¿ za Jego w³asnego Ojca. Jedynie cisi s¹ gotowi z
cichoci¹ przyj¹æ s³owo wszczepione, które mo¿e zbawiæ dusze (Izaj. 61:1; Jak. 1:21) i tylko do takich skierowane zosta³o wiadectwo S³owa Bo¿ego. Niektórzy z ludzi s³uchaj¹cych
naszego Mistrza odrzucili Jego wiadectwo i podnieli przeciwko Niemu kamienie; podobnie i dzisiaj: czêæ sporód tych,
którzy s³ysz¹ Prawdê i j¹ odrzucaj¹, gotowa by³aby ukamienowaæ  w przenoni  wszystkich przyjmuj¹cych i ucz¹cych
s³ów Mistrza w ca³ej ich prostocie. Teraz, jak i w tamtych czasach, powodem jest to, ¿e nie znaj¹ ani Ojca, ani Syna tak, jak
powinni ich znaæ  tak, jak oni siebie objawiaj¹.
Nadal aktualne pozostaj¹ s³owa naszego Pana: Nikt nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca kto zna, tylko Syn, a komu by
chcia³ Syn objawiæ  Mat. 11:27. wiat Go nie pozna³: Jego
chwalebnego pocz¹tku, ani wielkiego uni¿enia siê z Jego strony; kiedy uzmys³owimy sobie, jak wiele czasu up³ynê³o miêdzy pocz¹tkiem stworzenia w osobie naszego Pana a chwil¹,
gdy sta³ siê cia³em i je¿eli pamiêtamy równie¿, ¿e przez ca³y
ten czas by³ On z Ojcem, uciech¹ jego na ka¿dy dzieñ, graj¹c
przed nim na ka¿dy czas, to nie mo¿emy siê dziwiæ, ¿e Syn
zna³ Ojca takim, jakim nie znali Go uczniowie ani wiat 
takim, jakiego my uczymy siê poznawaæ przez Jego S³owo
objawienia i przez ods³oniêcie Jego wspania³ego planu wieków. Pos³uchajmy, jak jeszcze raz mówi: Ojcze sprawiedliwy! i wiat ciê nie pozna³; alem ja ciê pozna³  Jan 17:25.
Klucz do tej wspania³ej znajomoci niebiañskich rzeczy
zosta³ nam dany w s³owach: Kto z ziemi jest, ziemski jest i
ziemskie rzeczy mówi; ten, który z nieba przyszed³, nade
wszystkie jest. A co widzia³ i s³ysza³, to wiadczy  Jan
3:31,32. Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e Jego przeciwnicy pytali:
Sk¹d¿e temu ta m¹droæ?  Mat. 13:54. W³anie ta znajomoæ niebiañskich rzeczy oraz Jego bliska i d³uga za¿y³oæ z
Ojcem, która zrodzi³a absolutn¹ wiarê w Ojcowskie obietni-
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ce, pozwoli³y Mu jako doskona³emu cz³owiekowi zwyciê¿yæ
wiat, cia³o i Szatana i przedstawiæ ofiarê przyjemn¹ za nasze grzechy. Wiele lat wczeniej prorok pisa³ o tym: Znajomoci¹ swoj¹ wielu usprawiedliwi sprawiedliwy s³uga mój;
bo nieprawoci ich on sam poniesie  Izaj. 53:11.
Obecnie tylko ci, którzy chodz¹ wiar¹ w wietle Bo¿ego
S³owa, mog¹ poznaæ Ojca i Syna, a tak¿e w jasny i w³aciwy
sposób doceniæ wielkie dzie³o pojednania, jakiego Ojciec i
Syn wspólnie dokonuj¹ dla ludzkoci. Niebawem jednak  po
wybraniu Kocio³a, po po³¹czeniu w chwale Oblubienicy,
Ma³¿onki Barankowej, i jej Pana, po nadejciu Królestwa 
znajomoæ Pana nape³ni ca³¹ ziemiê, za moc Ojca, która 
przez Logosa  stworzy³a wszystkie rzeczy, zostanie zastosowana przez Niego jako Zbawiciela w dziele przywracania do
pierwotnego stanu i udoskonalania tych, którzy otrzymawszy
przywilej poznania Go, poddadz¹ siê Jego sprawiedliwym
wymaganiom. W ten sposób moc naszego Pana, jako Przedstawiciela Jahwe w procesie stwarzania, zostanie w pe³ni okazana w Jego mocy jako Przedstawiciela Jahwe, naprawiaj¹cego i b³ogos³awi¹cego wiat. Tak wype³ni¹ siê prorocze s³owa
psalmisty: Rozrodzi siê p³ód twój z ¿ywota jako rosa [wie¿oæ, ¿ywotnoæ] na witaniu  Psalm 110:3.
Zwróæmy uwagê na s³owa naszego Pana, skierowane do
Nikodema, który pragn¹³ dowiedzieæ siê czego o rzeczach
niebiañskich, ale znajomoæ ta nie by³a mu dana, gdy¿ nie
uwierzy³ jeszcze w rzeczy ziemskie. Nasz Pan, wyjaniaj¹c
mu znajomoæ rzeczy niebiañskich, mówi: Nikt nie wst¹pi³
do nieba, tylko ten, który zst¹pi³ z nieba, Syn cz³owieczy.*
Dalej nasz Pan wyjania Nikodemowi, co Bóg przygotowa³
dla wiata, aby ludzie nie zginêli, lecz mieli wieczne ¿ycie:
Bóg tak umi³owa³ wiat, ¿e Syna swego jednorodzonego da³,
aby ka¿dy, kto weñ wierzy, nie zgin¹³, ale mia³ ¿ywot wieczny  Jan 3:13,16.
Logosa, pocz¹tek stworzenia Bo¿ego, Izajasz nazywa Dziw*

S³owa który jest w niebie zosta³y dopisane, nie ma ich w starych rêkopisach.
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nym, Radnym, Bogiem mocnym itd. (Izaj. 9:6). Opisuje Go
tak¿e Salomon; mówi o Nim jako o M¹droci, ale wszystkie
szczegó³y s¹ zgodne z wypowiedzi¹ ewangelisty Jana (Jan
1:1,18):
Pan [Jahwe  przyp. t³um.] miê mia³ przy pocz¹tku drogi
swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy. Przed
wieki jestem zrz¹dzona, przed pocz¹tkiem, pierwej ni¿ by³a
[uformowana] ziemia; gdy jeszcze nie by³o przepaci [mórz],
sp³odzonam jest, gdy jeszcze nie by³o róde³ op³ywaj¹cych
wodami. Pierwej ni¿ góry za³o¿one by³y, ni¿ by³y pagórki,
sp³odzonam jest. Jeszcze by³ nie uczyni³ ziemi, i równin, ani
pocz¹tku prochu okrêgu ziemskiego. Gdy gotowa³ niebiosa,
tamem by³a; gdy rozmierza³ okr¹g³oæ nad przepaciami; gdy
utwierdza³ ob³oki w górze, i umacnia³ ród³a przepaci; gdy
zak³ada³ morzu granice jego, i wodom, aby nie przestêpowa³y
rozkazania jego; gdy rozmierza³ grunty ziemi: tedym by³a u
niego jako wychowaniec, i by³am uciech¹ jego na ka¿dy dzieñ,
graj¹c przed nim na ka¿dy czas  Przyp. 8:22-30.
Zauwa¿ylimy tutaj, ¿e Logos by³ nie tylko pocz¹tkiem stworzenia Bo¿ego, pierworodnym, a tak¿e Jego Jednorodzonym
Synem, a ca³e dzie³o stwarzania zosta³o dokonane przez Niego; co wiêcej, znajdujemy piêkne potwierdzenie tego wszystkiego w s³owach samego Pana: Nie bój siê! Jam jest on pierwszy i ostatni, i ¿yj¹cy; a by³em umar³y, a otom jest ¿ywy na
wieki wieków oraz to mówi pierwszy i ostatni, który by³
umar³ i o¿y³  Obj. 1:17; 2:8. Tylko jako jedyne bezporednie stworzenie Bo¿e, przez które zosta³o stworzone wszystko inne, nasz Pan mo¿e byæ pierwszym i ostatnim Boskiego
stworzenia. Ka¿dy inny pogl¹d jest wobec tego b³êdny i
sprzeczny ze wszystkimi powy¿szymi wersetami.
S³owo cia³em siê sta³o, i mieszka³o miêdzy nami
 Jan 1:14 
Powszechn¹ myl dotycz¹c¹ objawienia siê naszego Pana
w ciele wyra¿a siê najczêciej okreleniem wcielenie(inkar-
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nacja). Uwa¿amy ten pospolity pogl¹d za ca³kowicie b³êdny i
niezgodny z Pismem wiêtym. Wed³ug teorii inkarnacji cia³o
naszego Pana, narodzone z Marii, by³o jedynie odzieniem,
okryciem cia³a duchowego. Dalsze rozumowanie prowadzi do
wniosku, ¿e podczas swojego ¿ycia na ziemi nasz Pan by³ nadal istot¹ duchow¹, dok³adnie tak¹, jak przedtem; jedyn¹ ró¿nicê stanowi³ fakt, ¿e u¿ywa³ cia³a narodzonego z Marii, znanego pod imieniem cz³owieka Chrystusa Jezusa, cia³a, które
stanowi³o zas³onê, medium w celu porozumiewania siê z ludmi w taki sam sposób, jak czynili to anio³owie, ukazuj¹c siê w
ludzkiej postaci Abrahamowi, Manuemu, Lotowi i innym (1
Moj¿. 18:1,2; 19:1; Sêdz. 13:9-11,16). W oparciu o to b³êdne
za³o¿enie powsta³o wiele niejasnych i niebiblijnych pogl¹dów,
dotycz¹cych ró¿nych wydarzeñ z ¿ycia i mierci naszego Pana.
Teoria ta mówi, na przyk³ad, ¿e nasz Pan w rzeczywistoci siê
nie mêczy³, lecz jedynie udawa³ zmêczenie; jako istota duchowa nie móg³ bowiem odczuwaæ zmêczenia. Id¹c dalej,
zgodnie z tym sposobem rozumowania musielibymy stwierdziæ, ¿e modlitwy naszego Pana równie¿ nie by³y prawdziwe,
gdy¿ skoro by³ Bogiem, musia³by modliæ siê do samego siebie. Dlatego uwa¿a siê, ¿e Pan modli³ siê jedynie pro forma,
aby zrobiæ odpowiednie wra¿enie na uczniach i otaczaj¹cych
Go ludziach. Wed³ug tej samej teorii mieræ naszego Pana by³a
jedynie pozorem mierci, bo je¿eli Jezus by³ Bogiem Ojcem,
trwaj¹cym od wieku a¿ na wieki, to nie móg³ umrzeæ. St¹d
pozorna agonia i wo³anie Bo¿e mój, Bo¿e mój! czemu miê
opuci³?, a tak¿e sama mieræ by³y jedynie pro forma, aby
wywrzeæ wra¿enie na umys³ach tych, którzy to widzieli i s³yszeli. Teoria ta prowadzi³aby wiêc do logicznego wniosku, ¿e
nie by³o rzeczywistej mierci za grzech cz³owieka, lecz jedynie pozór mierci, spektakularne przedstawienie, dramatyczny pokaz, jak film w kinie; oszustwo w dobrym celu  aby w
pozytywny sposób wp³yn¹æ na wspó³czucie i wra¿liwoæ ludzkoci.
Wszystko to jest niedorzeczne i ca³kowicie przeciwne przedstawionej przez S³owo Bo¿e prawdzie o tym przedmiocie.
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Biblia nie mówi, ¿e nasz Pan przyj¹³ pozór cia³a ziemskiego
jako okrycie cia³a duchowego, jak wczeniej czynili anio³owie, lecz ¿e nasz Pan rzeczywicie wyzby³ siê swej przedludzkiej egzystencji lub te¿  jak oddaje to grecki tekst  wyniszczy³ samego siebie i rzeczywicie przyj¹³ nasz¹ naturê,
czyli jak mówi zacytowany na wstêpie tekst, Logos sta³ siê
cia³em. Nie by³o w tym ¿adnego oszustwa, udawania; nasz
Pan nie udawa³, ¿e uni¿a samego siebie, zachowuj¹c nadal
sw¹ chwa³ê i moc; nie udawa³, ¿e dla nas sta³ siê ubogim,
jednoczenie przez ca³y czas bêd¹c bogatym w duchow¹ naturê; nie odzia³ siê jedynie w ubranie s³ugi. On rzeczywicie
sta³ siê cz³owiekiem  cz³owiekiem Chrystusem Jezusem,
który da³ samego siebie na okup za wszystkich (1 Tym. 2:5).
Zobaczymy póniej, rozwa¿aj¹c szczegó³y okupowego
aspektu Jego dzie³a, i¿ musia³ staæ siê cz³owiekiem  ni wiêcej, ni mniej, tylko doskona³ym cz³owiekiem  poniewa¿ to
w³anie cz³owiek zgrzeszy³ i cz³owiek mia³ byæ odkupiony;
Boskie prawo stanowi³o, ¿e cen¹ okupow¹ za ¿ycie cz³owieka
jest ¿ycie cz³owieka. Poniewa¿ przez cz³owieka mieræ, przez
cz³owieka te¿ powstanie umar³ych (1 Kor. 15:21). Niech nikt
jednak nie przypuszcza, jakobymy twierdzili, i¿ nasz Odkupiciel sta³ siê takim cz³owiekiem jak my, pe³nym odziedziczonych niedoskona³oci i skaz. Wrêcz przeciwnie: S³owo
Bo¿e mówi, ¿e by³ wiêty, niewinny, od³¹czony od grzeszników (Hebr. 7:26,28; £uk. 1:35).
Jego od³¹czenie od grzeszników stanowi dla wielu trudne
do zrozumienia zagadnienie. Jak¿e móg³ byæ cz³owiekiem, a
jednoczenie pozostaæ wolny od dziedzicznych wad, bêd¹cych
udzia³em ca³ego rodzaju ludzkiego? Mamy nadziejê, ¿e zrozumiemy dok³adnie, jak to by³o mo¿liwe i jak zosta³o dokonane w Boskim planie; najpierw musimy jednak dobrze zapamiêtaæ, ¿e cz³owiek niedoskona³y, cz³owiek splamiony, pochodz¹cy z rodu Adama i w ten sposób nam podobny, nie móg³
byæ naszym Odkupicielem. Na wiecie by³o wielu grzesznych
ludzi; Bóg nie musia³ posy³aæ swojego Syna, aby sta³ siê jednym z nich. Wielu z tych niedoskona³ych ludzi pragnê³o od-
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daæ swoje ¿ycie, aby spe³niæ wolê Ojca. Potwierdza to znakomicie 11 rozdzia³ Listu do Hebrajczyków, w którym jasno napisano, ¿e w swojej wiernoci Panu gotowi byli oddaæ ¿ycie. Potrzeba by³o jednak nie tylko ofiary za grzech, lecz zarazem ofiary bez grzechu, która w ten sposób stanowi³aby zap³atê kary grzesznika. A poniewa¿ wszyscy zgrzeszyli i nie
dostaje im chwa³y Bo¿ej, nie masz sprawiedliwego ani jednego, dlatego brata swego nikt ¿adnym sposobem nie odkupi, ani nie mo¿e daæ Bogu okupu jego zañ (Rzym. 3:10,32;
Psalm 49:8). Pan dobrze wiedzia³, ¿e ¿aden cz³owiek nie jest
w stanie odkupiæ wiata, wiêc poleci³ to dzie³o Temu, który
mo¿e zbawiæ  mo¿e doskonale zbawiæ wszystkich, którzy
przyjd¹ przezeñ do Ojca (Psalm 89:20; Izaj. 63:1; 59:16; Hebr.
7:25).
W nastêpnym rozdziale, o ile to mo¿liwe, bêdziemy chcieli
zrozumieæ, w jaki sposób nasz Pan wszed³ w posiadanie rasy
ludzkiej oraz sta³ siê cz³onkiem naszego rodu przez sw¹ matkê Mariê, nie maj¹c przy tym najmniejszego udzia³u w jego
upadku, nie dziedzicz¹c plamy grzechu, nie podpadaj¹c pod
przekleñstwo mierci; gdyby bowiem w jakimkolwiek stopniu mia³ udzia³ w ¿yciu Adama, by³by tak¿e uczestnikiem
wyroku mierci wydanego na ¿ycie Adama i w ten sposób sam
znalaz³by siê pod wyrokiem mierci; bêd¹c za niedoskona³y
i objêty wyrokiem mierci nie posiada³by prawa ¿ycia, które
by móg³ oddaæ na okup za cz³owieka w celu wykupienia ojca
Adama i wszystkich jego potomków spod wyroku mierci, wydanego przez Bosk¹ sprawiedliwoæ. Proponujemy, aby rozwa¿yæ tê kwestiê w nastêpnym rozdziale. Mamy nadziejê, ¿e
udowodnimy w nim, i¿ nasz Pan w najmniejszym stopniu nie
zosta³ ska¿ony grzechem czy niedoskona³oci¹ poprzez sw¹
matkê.

WYK£AD IV
POREDNIK POJEDNANIA
NIEPOKALANY
WYJANIENIE POZORNIE SPRZECZNYCH WERSETÓW  BEZPODSTAWNOÆ RZYMSKOKATOLICKIEJ DOKTRYNY O NIEPOKALANYM POCZÊCIU MARII  NARODZENIE J EZUSA OD£¥CZONEGO OD GRZESZNIKÓW NIEZBÊDNYM ELEMENTEM BOSKIEGO
P LANU  W INNYM PRZYPADKU Z£O¯ENIE OKUPU BY£OBY NIEMO¯LIWE  NAJNOWSZE ODKRYCIA NAUKOWE DOTYCZ¥CE JEDNOCI ¯YCIA I PROTOPLAZMY 
LOGOS UCZYNIONY CIA£EM  NARODZONY Z KOBIETY, LECZ NIEPOKALANY  W
JAKI SPOSÓB NIEDOSKONA£A MATKA MOG£A ZRODZIÆ NIEPOKALANEGO SYNA 
TA SAMA ZASADA POKAZANA W INNYCH ASPEKTACH BOSKIEGO PLANU, POTWIERDZONA PRZEZ PISMO  WIÊTE.
Któ¿ poka¿e czystego z nieczystego? Ani jeden  Ijoba 14:4.
A wiecie, i¿ siê on objawi³, aby grzechy nasze zg³adzi³, a grzechu w nim
nie masz. Takiegoæ zaiste przysta³o nam mieæ najwy¿szego kap³ana,
wiêtego, niewinnego, niepokalanego, od³¹czonego od grzeszników 
1 Jana 3:5; Hebr. 7:26.

OTO pozornie sprzeczne wersety Pisma wiêtego: pierwszy
z nich mówi o tym, co potwierdza nasze dowiadczenie: ca³e
potomstwo Adama zara¿one jest wirusem grzechu z zatrutego ród³a. Drugi wiersz okrela naszego Pana Jezusa jako cz³owieka innego ni¿ pozostali ludzie  nie splamionego, niepokalanego, czystego. Poniewa¿ za ca³a teoria pojednania, przedstawiona w Pimie wiêtym, wymaga³a dla nas Odkupiciela 
nie splamionego cz³owieka, pochodz¹cego z naszego rodu, a
jednoczenie od niego od³¹czonego  zagadnienie to zajmuje
bardzo wa¿n¹ pozycjê w umys³ach myl¹cego ludu Pañskiego. W jaki sposób Bóg dokona³ w naszym Panu Jezusie tego,
co  zgodnie z naszym dowiadczeniem i ze s³owami Ijoba 
jest dla cz³owieka niemo¿liwe? Wykazanie, jak Boski plan
dokona³ tej koniecznej, lecz pozornie niemo¿liwej rzeczy 
mianowicie, jak uczyni³ cz³onka naszej rasy, choæ od³¹czonego od niej, okupem tej rasy, by zap³aciæ równowa¿n¹ cenê za
pierwszego, doskona³ego cz³owieka, którego grzech i wyni97
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kaj¹ce z grzechu przekleñstwo plami¹ rodzaj ludzki  oto
wspania³e zadanie niniejszego rozdzia³u.
Nie twierdzimy, ¿e wiedza o sposobie jest niezbêdna do
wiary lub zbawienia prawdziwego ucznia wyuczonego od
Boga; niemniej jednak dostrzegaj¹c niszcz¹cy wp³yw dzisiejszego krytycyzmu (logicznego i nielogicznego), s¹dzimy, i¿
ta w³anie prawda, tak cile powi¹zana z okupem, podstawa
prawdziwego chrzecijañstwa, powinna byæ dog³êbnie udowodniona, aby wiara ludu Pañskiego mog³a stawiæ czo³a atakom Przeciwnika, skierowanym przeciwko doktrynie okupu
 z kazalnicy, prasy i ³awki kocielnej. Dziêki Bogu biblijne
potwierdzenie faktu, ¿e nasz Pan by³ bez skazy, przez d³ugie
stulecia by³o dla wiêtych zupe³nie wystarczaj¹ce; teraz jednak, jako pokarm na czas s³uszny, dla domowników wiary
nadesz³o naukowe i filozoficzne potwierdzenie, ¿e wszystko
to, o czym mówi na ten temat Boskie S³owo, jest mo¿liwe i
zupe³nie zgodne z prawami natury.
Koció³ rzymskokatolicki w swojej doktrynie niepokalanego poczêcia Marii usi³uje wzbudziæ wiarê w matkê naszego Pana jako istotê niepokalan¹, niesplamion¹ i doskona³¹; w
ten sposób stara siê on udowodniæ, ¿e nasz Pan móg³ siê narodziæ czysty i od³¹czony od grzeszników: my jednak tak nie
uwa¿amy. Uznajemy, ¿e matka naszego Pana pochodzi³a z rodu
Adama w takim samym sensie jak wszyscy cz³onkowie jego
rodziny  jej ¿ycie pochodzi³o od Adama, a wiêc odziedziczy³a ludzkie s³aboci i wady, a co za tym idzie, podobnie jak
wszyscy inni niew¹tpliwie podlega³a wyrokowi mierci. Uwa¿amy, ¿e cz³owiek Chrystus Jezus by³ wyj¹tkiem. Dobrze
by³oby, gdybymy pamiêtali, ¿e Boska opatrznoæ wobec ludzi objawia siê czêsto w wyj¹tkach natury. W naturze istnieje,
na przyk³ad, regu³a, ¿e ogrzanie powoduje rozszerzanie siê
substancji, za och³odzenie  zmniejszenie jej objêtoci; jak¿e wielkim szczêciem dla ludzkoci jest fakt, ¿e woda jest
wyj¹tkiem od tej regu³y  ¿e woda, nie podlegaj¹c ogólnej
zasadzie, rozszerza siê zamarzaj¹c. Gdyby woda zachowywa³a siê zgodnie z powszechnym prawem natury i zmniejsza³a
swoj¹ objêtoæ przy zamarzaniu, doprowadzi³oby to do tworzenia siê lodu ciê¿szego ni¿ nie zamarzniêta woda. Opada³by
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on na dno rzek, a w rezultacie nasze rzeki przemieni³yby siê w
jednolity lód, którego nawet letnie s³oñce nie by³oby w stanie
roztopiæ. Innym wyj¹tkiem od opisywanego prawa natury jest
wród minera³ów antymon; bez niego niemo¿liwe by³oby zachowanie wyranych krawêdzi czcionek drukarskich, powstaj¹cych na skutek zmieszania tego metalu, kurcz¹cego siê pod
wp³ywem ciep³a, z innymi metalami, które w podobnych warunkach zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoæ. Podobnie jedynym wyj¹tkiem w naszej zbrukanej grzechem rodzinie jest jej jedyna
nadzieja  okup za ni¹, jej zbawienie zapewnione przez Bosk¹ opatrznoæ. Pamiêtaj¹c o tych mylach, przejdmy do rozwa¿enia, w jaki sposób Logos sta³ siê cia³em, narodzi³ siê
z niewiasty, z nasienia Abrahamowego, a jednak by³ nie
splamiony i dlatego móg³ staæ siê odpowiednim i zadowalaj¹cym okupem za Adama i jego potomków.
Pismo wiête dowodzi, i¿ wszelka egzystencja, ¿yciowa
energia czy istnienie pochodzi od ojca, a nie od matki. Matka
przyjmuje od ojca spermê, czyli nasienie ¿ycia, któremu zapewnia komórkê, przekszta³caj¹c¹ siê w formê, czyli cia³o;
matka zapewnia ¿ycie zarodkowi bytu a¿ do momentu, gdy
jest on w stanie podj¹æ niezale¿n¹ egzystencjê lub innymi s³owy wykorzystaæ do podtrzymania swojego istnienia ¿yciodajne pierwiastki ziemi i powietrza  wtedy nastêpuj¹ narodziny.
S³owo ojciec niesie w sobie znaczenie dawcy ¿ycia. Zgodnie z tym Bóg by³ Ojcem, czyli dawc¹ ¿ycia, za ziemia by³a
matk¹ Adama, a w nim ca³ego rodzaju ludzkiego (£uk. 3:38).
Cia³o, czyli organizm Adama, powsta³o z ziemi (która w tym
przypadku pos³u¿y³a mu za matkê); iskra ¿ycia, czyni¹ca go
cz³owiekiem, pochodzi³a od Boga (w ten sposób staj¹cego siê
jego Ojcem, czyli dawc¹ ¿ycia): od tej pory moc przekazywania tej iskry czy te¿ nasienia ¿ycia potomstwu spoczywa na
mêskiej czêci rodzaju ludzkiego.
Zgodnie z t¹ zasad¹ mówi siê o dzieciach, ¿e pochodz¹ od
swojego ojca i zosta³y zrodzone przez matkê (1 Moj¿. 24:47).
W ten sposób dzieci Jakuba, policzone wed³ug jego synów,
trafiaj¹ do Egiptu w liczbie siedemdziesiêciorga. Biblia mówi,
¿e wszystkie siedemdziesi¹t dusz wysz³y z biódr Jakubowych
(1 Moj¿. 46:26,27; 2 Moj¿. 1:5). Podobnie czytamy o Salo-
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monie, i¿ wyszed³ z biódr Dawida (1 Król. 8:19; 2 Kron. 6:9).
Aposto³ Pawe³ i Izraelici uwa¿ali, ¿e wszyscy oni wywodz¹
siê z biódr Abrahama, za o Lewim napisano, ¿e jeszcze by³
w biodrach ojcowskich, gdy wyszed³ przeciwko niemu Melchisedek (Hebr. 7:5,10).
W ten sam sposób mo¿emy powiedzieæ, ¿e ca³a ludzkoæ
by³a w Adamie  swoim ojcu  i z niego pochodzi, przez matkê Ewê, ale nie z niej. Dlatego napisano, ¿e w ADAMIE wszyscy umieraj¹, a nie w Ewie. Poniewa¿ ludzkoæ pochodzi od
Adama, zosta³a wypróbowana podczas jego próby, przeklêta
przez jego upadek i objêta jego wyrokiem.
Z nauk¹ Pisma wiêtego zgadzaj¹ siê ostatnie odkrycia w
zakresie dziedziczenia wród ludzi, a tak¿e wszystkich innych
ssaków. Naukowcy znajduj¹ w naturze bogate i pewne dowody wiadcz¹ce o tym, i¿ ¿ycie, czyli istnienie pochodzi zawsze od osobnika mêskiego. Najprostsz¹ ilustracjê stanowi
kurze jajko: samo w sobie nie zawiera ¿adnego ¿ycia, bêd¹c
jedynie komórk¹ pe³n¹ substancji gotowych do zbudowania
organizmu zaraz po o¿ywieniu, zap³odnieniu zacz¹tkiem czy
te¿ nasieniem ¿ycia pochodz¹cym od samca.
Jajko to nie tylko komórka, lecz tak¿e odpowiednie sk³adniki pokarmowe we w³aciwych proporcjach, przygotowanych
dla maleñkiego organizmu, powstaj¹cego w nim na skutek zap³odnienia przez spermê, czyli nasienie ¿ycia; w sprzyjaj¹cych warunkach organizm zaczyna siê rozwijaæ. Komórka 
¿ó³tko, czyli protoplazma, przyjmuje zacz¹tek ¿ycia, czyli spermê i staje siê embrionem kurczêcia, wykorzystuj¹cym do swojego rozwoju pokarm  ¿ó³tko i bia³ko  a¿ do momentu, gdy
kruszy skorupkê i jest w stanie przetrwaæ od¿ywiaj¹c siê twardszymi sk³adnikami pokarmowymi. Opisane tutaj zasady stosuj¹ siê równie¿ do ludzi i innych zwierz¹t.
W wietle wzajemnie siê potwierdzaj¹cych dowodów biblijnych i naukowych mo¿na wyci¹gn¹æ logiczny wniosek, ¿e
je¿eli ojciec by³by doskona³y, to i dziecko posiada³oby tê cechê. Nawet w umiarkowanie sprzyjaj¹cych warunkach doskona³a sperma, czyli nasienie ¿ycia ³¹cz¹ce siê z kobiec¹ komórk¹ jajow¹, utworzy³aby ¿ywy embrion tak silny i zdrowy, ¿e
móg³by on wykorzystaæ po¿yteczne sk³adniki pokarmowe,
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jednoczenie unicestwiaj¹c, odrzucaj¹c lub neutralizuj¹c sk³adniki szkodliwe. Powsta³a w ten sposób doskona³a istota równie¿ posiada³aby si³ê neutralizowania czy te¿ odrzucania 
dziêki swojemu doskona³emu funkcjonowaniu, bez wyrz¹dzenia sobie szkody lub spowodowania problemów  wszystkich
szkodliwych elementów. W przeciwnej sytuacji, proporcjonalnie do niedoskona³oci spermy, czyli nasienia ¿ycia, ¿ywy
embrion bêdzie s³aby i niezdolny do przezwyciê¿enia niesprzyjaj¹cych warunków rodowiska, przyjmuj¹c wszystko  dobre i z³e  co daje mu matka i podlegaj¹c chorobom. Z powodu swojej niedoskona³oci nie jest on w stanie ca³kowicie odrzuciæ truj¹cych elementów, co prowadzi do s³aboci i chorób.
Na opisanej powy¿ej zasadzie opiera siê stare przys³owie:
pokarm jednego cz³owieka jest dla innego trucizn¹. Osoba
o zdrowym uk³adzie trawiennym mo¿e jeæ i czerpaæ od¿ywcze sk³adniki z czego, co inn¹, s³absz¹ osobê szybko przyprawi³oby o chorobê, a w koñcu o mieræ. Silniejszy organizm wybiera to, co dobre i unika elementów szkodliwych;
s³abszy nie jest w stanie tego zrobiæ i ulega zatruciu, czêsto
prowadz¹cemu do choroby. Pamiêtajmy jednak, ¿e ¿aden cz³onek naszej rasy nie jest bliski doskona³oci  nikt nie umie
obroniæ swojego niedoskona³ego systemu przed niezliczonym
mnóstwem wrogów, czyhaj¹cych nañ w pokarmach, napojach
i w powietrzu. Wskutek tego nikt nie rodzi siê doskona³y i nie
jest w stanie uchroniæ siê od chorób, atakuj¹cych najpierw najs³absze organy, a póniej powoduj¹cych ca³kowity rozpad.
Z takiego spojrzenia na tê sprawê wynika, ¿e gdyby tylko
matka Ewa zgrzeszy³a, to nie umiera³by ca³y rodzaj ludzki;
gdyby bowiem Adam zachowa³ doskona³oæ, gdyby jego ¿ycie pozosta³o takie, jak by³o przedtem, to jego potomstwo rodzi³oby siê bez ska¿enia. Gdyby nawet na Ewê spad³ wyrok
mierci, nios¹c jej ze sob¹ niedoskona³oæ, nie podlega³oby
temu potomstwo. Bêd¹c doskona³ymi, przyswajaliby sobie po¿yteczne sk³adniki, za szkodliwe elementy dostarczanego im
po¿ywienia zosta³yby zneutralizowane, unicestwione lub odrzucone w sposób naturalny i bez szkody dla zdrowia.
Z drugiej strony  przypuæmy, ¿e Adam zgrzeszy³, a Ewa
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pozosta³a bez grzechu: przekleñstwo i mieræ objê³yby równie¿ ca³e jego potomstwo. Bez wzglêdu na to, jak doskona³e
by³yby komórki i pokarm dostarczone przez matkê Ewê, ska¿ona sperma, czyli nasienie ¿ycia pochodz¹ce od Adama, spowodowa³oby powstawanie jedynie niedoskona³ych, miertelnych istot. Dlatego Pismo wiête s³usznie stwierdza, i¿ w
Adamie wszyscy umieraj¹ oraz przez jednego cz³owieka
grzech wszed³ na wiat, a przez grzech mieræ (1 Kor. 15:22;
Rzym. 5:12,19).
Jak¿e wspania³e jest podobieñstwo pomiêdzy pierwszym i
drugim Adamem oraz ich oblubienicami! mieræ ca³ego rodzaju ludzkiego nie by³a zale¿na od Ewy, lecz w zupe³noci
od Adama, ale ona równie¿ mia³a udzia³ w jej spowodowaniu; przywrócone ¿ycie odkupionej ludzkoci nie jest zale¿ne
od Oblubienicy Chrystusowej, lecz od Jezusa, Odkupiciela,
chocia¿ z Boskiej ³aski Jego Oblubienica bêdzie mia³a udzia³
w przywróceniu tego, co by³o zginê³o.
ród³o  Adam  zosta³o ska¿one grzechem i mierci¹ i
wobec tego nikt z jego potomstwa nie jest wolny od tego ska¿enia, poniewa¿ któ¿ poka¿e czystego z nieczystego? Ani
jeden. Nale¿y rozumieæ, ¿e cytat ten odnosi siê do mê¿czyzny, a nie do kobiety; nikt wywodz¹cy siê ze ska¿onego ród³a nie mo¿e byæ czysty. Dlatego nie masz sprawiedliwego
ani jednego, nikt nie mo¿e odkupiæ swojego ¿ycia, a tym bardziej daæ Bogu okupu za swojego bliniego (Rzym. 3:10; Psalm
49:8).
Wiadomo powszechnie, ¿e umys³ matki podczas trwania
ci¹¿y ma znacz¹cy wp³yw na charakter i usposobienie jej dzieci
 tak dobre, jak i z³e. Istnieje wiele przyk³adów wrodzonych
znamion umys³owych i fizycznych. W obecnych warunkach
cz³owiek nie jest w stanie stwierdziæ, czy doskona³y embrion,
powsta³y z doskona³ego nasienia ¿ycia, móg³by w ogóle zostaæ uszkodzony przez z³y umys³ matki, a je¿eli tak, to jak
du¿y by³by ten wp³yw; nie mamy mo¿liwoci znalezienia jakichkolwiek dowodów w tej sprawie. Poza tym nasza dyskusja nie wymaga rozwi¹zania tej kwestii, bowiem cz³owiek
Chrystus Jezus nie by³ zrodzony w takich warunkach. Pismo
wiête jasno naucza: (1) Bóg ustanowi³ matk¹ Jezusa wiêt¹
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kobietê, b³ogos³awiona miêdzy niewiastami i tak¹, która
znalaz³a ³askê u Boga (£uk. 1:28,30,42); (2) Maria by³a pe³na
wiary i radoci Pañskiej, staj¹c siê narzêdziem w Jego planie;
(3) nie obawiaj¹c siê ur¹gania ze strony Józefa lub wiata,
¿y³a raduj¹c siê w Bogu i mówi¹c: wielbi dusza moja Jahwe,
i rozradowa³ siê duch mój w Bogu, zbawicielu moim  £uk.
1:45-47. W ten sposób widzimy, ¿e umys³ matki Jezusa, zamiast przeciwstawiaæ siê Jego doskona³emu rozwojowi, sprzyja³ raczej temu procesowi.
Wynika z tego, ¿e jedyn¹ przeszkod¹ w powstaniu doskona³ego cz³owieka z niedoskona³ej, ska¿onej, lecz obdarzonej
dobr¹ wol¹ matki, jest brak doskona³ego ojca, który zapewni³by doskona³e nasienie. Widzimy tutaj zgodnoæ biblijnej nauki: w przypadku Jezusa doskona³e ¿ycie (nie ze ród³a Adama) zosta³o przeniesione przez Bosk¹ moc z wczeniejszego
stanu do ludzkiego embrionu i narodzi³o siê wiête (czyste i
doskona³e), chocia¿ z niedoskona³ej matki (£uk. 1:35). Jezus
pozosta³ w ten sposób nie ska¿ony umys³ow¹, moraln¹ i fizyczn¹ niedoskona³oci¹, któr¹ jego matka dzieli³a z ca³¹ reszt¹
rodzaju ludzkiego; wniosek ten jest ca³kowicie logiczny i, jak
w³anie dowiedlimy, pozostaje w zgodzie nie tylko z Pismem
wiêtym, ale tak¿e z najnowszymi odkryciami i wnioskami
naukowymi.
Naukowcy przedstawiaj¹ jeszcze inny fakt, zgodny ze wiadectwem Biblii; twierdz¹ oni mianowicie, ¿e chocia¿ ród³em
¿ycia, czyli istnienia, jest ojciec, to jednak forma i natura pochodz¹ od matki. Naukowe dowody tego stwierdzenia s¹ bardziej zawi³e i przez to mniej zrozumia³e dla przeciêtnego
umys³u; Bóg w swojej m¹droci nie tylko rozdzieli³ ró¿ne rodzaje, czyli natury, ale w znacznym stopniu na³o¿y³ na nie
ograniczenia, aby nie miesza³y siê poza pewn¹ granicê bez
utracenia zdolnoci rozmna¿ania. Popularnym przyk³adem
mo¿e byæ mu³  hybryda nie mog¹ca mieæ potomstwa.
Nowoczeni badacze natury odrzucili star¹ teoriê, wed³ug
której forma i natura pochodz¹ od osobnika mêskiego. Zgadzaj¹ siê teraz, ¿e to istota ¿eñska zapewnia organizm, a tak¿e
jego utrzymanie przy ¿yciu  w zasadzie daj¹c wszystko oprócz
nasienia ¿ycia, czyli spermy, pochodz¹cej od ojca, czyli daw-
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cy ¿ycia. Za biblijn¹ ilustracjê powy¿szych myli mog¹ pos³u¿yæ nieprawne zwi¹zki pomiêdzy córkami ludzkimi a anio³ami, którzy nie zachowali swego pierwotnego stanu (1 Moj¿.
6:2,4; Judy 6; 2 Piotra 2:4). Anio³owie, przyj¹wszy kszta³t ludzi, mieli w sobie doskona³¹ ¿ywotnoæ i sp³odzili potomstwo
przewy¿szaj¹ce znacznie upad³y rodzaj Adamowy, tak pod
wzglêdem umys³owym, jak i fizycznym. Napisano o nich: od
wieku mê¿owie s³awni. Pamiêtajmy jednak, ¿e ci cudowni
ludzie narodzili siê z niedoskona³ych, miertelnych matek,
bêd¹c sp³odzeni przez pe³nych ¿ycia, nie upoledzonych ojców.
Nephilimi (hebr. upadli), istoty stoj¹ce wy¿ej od ludzi, staliby siê surowymi panami umieraj¹cego potomstwa Adama.
Dlatego te¿ Bóg nigdy ich nie uzna³ ani przez próbê ¿ycia, ani
przez wyrok mierci. Mi³osierdzie, nie zaakceptowawszy ich
egzystencji, wymaza³o ich ¿ycie podczas potopu, zachowuj¹c
jako nowy pocz¹tek rodzaju ludzkiego Noego i jego rodzinê,
jak napisano: doskona³ym by³ za wieku swego. Oznacza to,
¿e wiêkszoæ potomstwa Adama by³a w znacznym stopniu
ska¿ona i sta³a siê now¹ ras¹ przez zwi¹zek z anio³ami przyjmuj¹cymi ludzk¹ postaæ. Mówimy o nowej rasie, poniewa¿
ich nowe ¿ycie i si³y pochodzi³y od nowych ojców.
Wieæ o Nephilimach rozesz³a siê tak szeroko, ¿e strach
przed nimi znalaz³ odbicie w wiêkszoci mitologii a¿ do obecnych czasów; setki lat po zniszczeniu ich w potopie fa³szywe
wieci o tym, ¿e niektórzy z nich jeszcze ¿yj¹, spowodowa³y
panikê wród Izraelitów pomimo zwyciêstw odniesionych w
poprzednich bitwach (zob. 4 Moj¿. 13:33; 14:36,37). Niew¹tpliwie, jak pokazuj¹ inne fragmenty Pisma, w Kanaanie mieszkali ludzie znacznych rozmiarów, ale nigdzie oprócz tej s³awy z³ej nie s¹ oni nazwani Nephilimami.
Inn¹ ilustracjê zasady, ¿e ¿ycie (witalnoæ) pochodzi od ojca,
a organizm (natura) od matki, znajdujemy w fakcie, i¿ Jahwe,
sam posiadaj¹cy duchow¹ naturê, sp³odzi³ synów nale¿¹cych
do ró¿nych natur. Jest ojcem, czyli dawc¹ ¿ycia, synów natury
anielskiej (Ijoba 2:1; 38:7; Hebr. 2:9) tak samo, jak synów
natury ludzkiej (£uk. 3:38), a tak¿e Nowych Stworzeñ, które w pierwszym zmartwychwstaniu bêd¹ uczynione uczestni-
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kami Jego w³asnej boskiej natury (2 Piotra 1:4). Duch Jahwe,
czyli Jego energia, dzia³aj¹c na substancjê duchow¹, doprowadzi³ do powstania i rozwoju anio³ów; ta sama energia, dzia³aj¹c na substancjê ziemsk¹, stworzy³a cz³owieka i ni¿sze
zwierzêta (1 Moj¿. 2:7; 1 Kor. 15:47). Kiedy za Bóg wyjania nam powstawanie Nowych Stworzeñ do duchowej natury, przedstawia nam je jako sp³odzone Jego s³owem obietnicy
w ³onie przymierza, które uczyni³ z Abrahamem; przymierze
to by³o symbolicznie przedstawione w kobiecie, w Sarze: podobnie jak Izaak by³ dziedzicem Abrahama i dzieckiem obietnicy (przez Sarê), tak i my, podobnie do Izaaka, jestemy dzieæmi Bo¿ymi, dzieæmi obietnicy, czyli przymierza Sary (zob.
Gal. 4:32-31; 1 Piotra 1:3,23; 2 Piotra 1:4).
Ta sama zasada pokazana jest w fakcie, i¿ w obrazowym
okresie ¿ydowskim, poprzedzaj¹cym epokê chrzecijañstwa,
dziecko dziedziczy³o b³ogos³awieñstwa i przywileje swojego
ojca, wed³ug ³aski i pozycji swojej matki, co raz jeszcze potwierdza zasadê, ¿e dziecko dziedziczy³o naturê, prawa, przywileje i swobody matki, a niekoniecznie ojca (zob. 1 Moj¿.
21:10; 2 Moj¿. 21:4; Gal. 4:30).
Powy¿sze argumenty s¹ potwierdzone przez fakt, ¿e nasz
Pan Jezus narodzi³ siê z niewiasty. wiête narodzone z niewiasty mia³o uczestnictwo w naturze kobiety, naturze ludzkiej  z ziemi, ziemskiej. Zachowuj¹c ca³¹ czystoæ i doskona³oæ wczeniejszej (duchowej) egzystencji, przeniesione nasienie istnienia (w zgodzie z prawem, nad którym siê
zastanawiamy) sta³o siê uczestnikiem natury matki i cia³em
siê sta³o przez to, ¿e narodzi³o siê z niewiasty. Niemniej
jednak wiête nie pochodzi³o z nieczystego rodzaju, lecz
od Boga wysz³o i przysz³o; w Marii nastêpowa³ jego rozwój i czerpanie pokarmu (Jan 8:42; Gal. 4:4).
W zgodzie z t¹ sam¹ zasad¹ pozostaje równie¿ fakt, ¿e chocia¿ nasz Pan zosta³ ju¿ od tamtego czasu wielce wywy¿szony do boskiej natury i nie jest ju¿ cz³owiekiem, to jednak odnosz¹ siê do Niego s³owa, i¿ bêdzie On dawc¹ ¿ycia, czyli
ojcem ca³ego rodzaju ludzkiego; zosta³o nam równie¿ pokazane, ¿e Jego dzie³o na rzecz ludzkoci ma na celu przywrócenie doskona³oci ludzkiej natury, któr¹ wszyscy utracili
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na skutek grzechu Adama. W ten sposób ojciec, czyli dawca ¿ycia, bêdzie siê znajdowa³ na poziomie boskim, a Jego
dzieci na poziomie ziemskim  narodzone z przymierza restytucji, pokazanego w Keturze, trzeciej ¿onie Abrahama.
Podsumowuj¹c nasze rozwa¿ania dostrzegamy, ¿e cudowne narodzenie naszego Pana Jezusa, doskona³ego, niepokalanego, z niedoskona³ej matki, nie by³o sprzeczne z normalnym biegiem praw ustanowionych przez Stwórcê, lecz pozostawa³o w pe³nej zgodnoci z tymi zasadami. Widzimy, ¿e
podobnie ojciec Adam by³ narodzony do doskona³oci, gdy¿
by³ narodzony z Boga, chocia¿ jego matka (ziemia) by³a nadal
niedoskona³a, z wyj¹tkiem specjalnie przygotowanego ogrodu Eden. Biblijne zapewnienie, ¿e nasz Pan mia³ przedludzk¹
egzystencjê, a tak¿e zasada ¿ycia, wed³ug której zosta³ przeniesiony do ³ona Marii i narodzi³ siê z niej jako wiêty, stanowi¹ wystarczaj¹cy dowód, ¿e  jak mówi to samo Pismo 
by³ wiêty, niewinny, niepokalany, od³¹czony od grzeszników. Taka w³anie istota sta³a siê jednym z nas, czyli odpowiada³a wymaganiom naszej sytuacji  mog³a zostaæ uznana przez sprawiedliwoæ za nasz¹ cenê okupow¹. Potem, bêd¹c najwy¿szym kap³anem ludzkoci w sprawach odnosz¹cych siê do Boga, Pan Jezus bêdzie w stanie wspó³czuæ s³abym i obci¹¿onym  poniewa¿ sam by³ dotkniêty naszymi niemocami, kiedy ze wspó³czuciem nosi³ nasze choroby (Mat.
8:16,17; Hebr. 7:26).
Przejdziemy teraz do rozwa¿enia, w jaki sposób móg³ On
byæ bez grzechu, a jednoczenie byæ podobny braciom.

WYK£AD V
POREDNIK POJEDNANIA
PODOBNY BRACIOM I KTÓRY MO¯E
WSPÓ£CZUÆ ZE S£ABOCIAMI NASZYMI
KIM S¥ JEGO BRACIA  NA CZYM POLEGA£O PODOBIEÑSTWO  W JAKI SPOSÓB
BY£ SKUSZONY WE WSZYSTKIEM NA PODOBIEÑSTWO NAS, OPRÓCZ GRZECHU 
KUSZENIE NA PUSZCZY  PODOBIEÑSTWO DO NASZYCH POKUS  NIEKTÓRE Z
NICH ZWIOD£YBY (BY MO¯NA) I WYBRANE  W JAKIM SENSIE NASZ PAN ZOSTA£  PRZEZ UCIERPIENIE DOSKONA£YM UCZYNIONY  CHOÆ BY£ SYNEM, NAUCZY£ SIÊ POS£USZEÑSTWA  W JAKI SPOSÓB ZOSTA£ UCZYNIONY NA PODOBIEÑSTWO GRZESZNEGO CIA£A  ALE BEZ GRZECHU  W JAKI SPOSÓB MO¯E WSPÓ£CZUÆ.
Sk¹d mia³ byæ we wszystkim podobny braciom, aby by³ mi³osiernym i
wiernym kap³anem w tym, co siê u Boga na ub³aganie za grzechy ludzkie
dziaæ mia³o  Hebr. 2:17.

DWIE MYLI, powszechnie znane, choæ wzajemnie sprzeczne, pozostaj¹ w sprzecznoci ze wszystkimi tekstami Pisma
wiêtego, mówi¹cymi o zwi¹zku naszego Pana z ludzkoci¹;
w³aciwa, trzecia myl, jest w stanie pogodziæ ró¿ne wersety,
czyli zadowoliæ uwiêcony umys³. Jedna z tych dwóch fa³szywych, lecz popularnych teorii utrzymuje, ¿e nasz Pan Jezus
by³ Wszechmog¹cym Bogiem, Jahwe, który jedynie przybra³
ludzkie cia³o, w rzeczywistoci nie odczuwaj¹c prób ludzkoci, pokus i otaczaj¹cych j¹ okolicznoci. Druga teoria mówi,
¿e by³ On grzesznym cz³owiekiem, uczestnikiem zmaz naszego rodzaju, podobnie jak inni; by³ jednak w stanie z wiêkszym ni¿ inni powodzeniem walczyæ z atakami grzechu i opieraæ siê im. Naszym celem jest wykazanie, i¿ obie wspomniane teorie s¹ b³êdne, a prawda znajduje siê porodku, w fakcie,
¿e Logos, bêd¹c w kszta³cie Bo¿ym, bêd¹c istot¹ duchow¹,
sta³ siê cia³em  prawdziwym cz³owiekiem, cz³owiekiem
Chrystusem Jezusem, od³¹czonym od grzeszników, doskona³ym cz³owiekiem, przygotowanym na to, ¿eby móg³ siê staæ
równowa¿n¹ cen¹ za pierwszego doskona³ego cz³owieka,
którego upadek obj¹³ ca³y rodzaj ludzki i którego odkupienie
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tak¿e obejmie ca³¹ ludzkoæ.
W zwi¹zku z tym, próbuj¹c ustaliæ biblijny pogl¹d na to
zagadnienie, uwa¿amy za stosowne przestudiowanie ró¿nych
wersetów, które zosta³y zniekszta³cone i w niew³aciwy sposób u¿yte w celu wykazania, ¿e nasz Pan nie by³ bez zmazy i
by³ poddany takim samym uczuciom, jak ca³y upad³y ród.
Twierdzimy, ¿e gdyby taki by³ jego stan, to nie by³oby mo¿liwe  jak niemo¿liwe jest dla nas  ca³kowite i doskona³e spe³nienie przez niego ka¿dego szczegó³u Boskiego prawa. Boskie prawo stanowi bowiem miarê mo¿liwoci doskona³ego
cz³owieka i siêga daleko poza mo¿liwoci jakiegokolwiek cz³owieka, który nie jest doskona³y. W naszym Panu nie by³o grzechu, by³ przyjemny Ojcu, przyjêty jako ofiara za grzech, cena
okupowa za Adama (i ca³y rodzaj ludzki, który w nim upad³)
 same te fakty s¹ bezporednim dowodem Jego doskona³oci, o której, naszym zdaniem, uczy ca³e Pismo wiête.
Bracia naszego Pana nie byli jednak niepokalani, nie byli
oddzieleni od grzeszników. W jaki sposób móg³ wiêc byæ podobny braciom, a jednoczenie od³¹czony od grzeszników?
Odpowied na to pytanie znajdujemy w przyjêciu faktu, ¿e
ludzkoæ, czy ogólnie mówi¹c grzesznicy, nie s¹ tymi, których Pismo wiête nazywa jego braæmi. Cz³owiek Adam
by³ rzeczywicie synem Bo¿ym od momentu swojego stworzenia a¿ do chwili przestêpstwa (£uk. 3:38); potem jednak
przesta³ byæ synem Bo¿ym. Ca³e jego potomstwo nazywane
jest dzieæmi gniewu (Efezj. 2:3). Tylko ci, którzy uszli ska¿enia, które jest na wiecie i którzy przez Chrystusa powrócili do harmonii z Bogiem, mog¹ z upowa¿nienia Pisma wiêtego nazywaæ siebie synami Bo¿ymi (Jan 1:12). O pozosta³ych nasz Pan mówi: Wycie z ojca diab³a, i po¿¹dliwoci
ojca waszego czyniæ chcecie  Jan 8:44. Nasz Pan nigdy nie
zalicza³ siebie do dzieci diab³a ani te¿ do dzieci gniewu,
lecz mówi³, ¿e od Boga wyszed³ i przyszed³. Nie uznawa³
te¿ za swoich braci tych, którzy nadal byli dzieæmi gniewu.
Jedynymi osobami uznanymi za braci Pana s¹ ci, którzy,
uszed³szy ska¿enia, zostali przybli¿eni do Ojca przez krew
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Chrystusa i otrzymali ducha przysposobienia do Bo¿ej rodziny i obietnicy pe³nego przysposobienia synowskiego przy
ustanowieniu Królestwa (Rzym. 8:15,23; Gal. 4:5). Dziêki
temu, ¿e s¹ oni usprawiedliwieni, uznani za wolnych od winy
Adama i poczytani za sprawiedliwych przez krew Chrystusa,
s¹ oni w ca³ym znaczeniu tego s³owa podobni naszemu Panu
Jezusowi, s¹ Jego braæmi na podobnym poziomie Boskiej
³aski i od³¹czenia od wiata. O powiêconych cz³onkach tej
klasy nasz Pan mówi: Nie s¹æ ze wiata, jako i ja nie jestem
ze wiata i Jam was wybra³ z wiata (Jan 15:19; 17:16).
Patrz¹c z takiego punktu widzenia mo¿na ³atwo zrozumieæ,
¿e nasz Pan by³ podobny braciom  dok³adnie, w ka¿dym
szczególe. Nie nale¿y s¹dziæ, ¿e bracia byli w tym stanie
ju¿ wtedy, kiedy nasz Pan sam siê poni¿y³ i sta³ siê cia³em 
w tamtym czasie nie mia³ braci, ta klasa by³a bowiem jedynie
przewidziana przez Boga (Efezj. 1:5,11; Rzym. 8:29). Zgodnie ze swoimi zasadami Bóg przewidzia³, ¿e bêdzie On móg³
pozostaæ sprawiedliwy, a jednoczenie usprawiedliwiæ tych,
którzy przyjêli Bosk¹ ³askê przez Chrystusa i których grzechy
zosta³y przez to zakryte, przyczytane nie im, lecz Temu, który
grzechy nasze na ciele swojem zaniós³ na drzewo. Bóg wczeniej zaplanowa³ i przewidzia³ powstanie Kocio³a Wieku
Ewangelii, aby jego cz³onkowie stali siê spó³dziedzicami
Chrystusowymi  dziedzictwa nieskazitelnego i niepokalanego, i niezwiêd³ego, w niebiesiech dla nas zachowanego.
W wietle tego dawno u³o¿onego planu wszyscy cz³onkowie
tej klasy ju¿ wczeniej byli nazywani przez proroków braæmi Chrystusa. Proroctwo wskazuje, ¿e nasz Pan mówi do
Ojca: Tedy opowiem imiê twoje braciom mym; w poród
zgromadzenia chwaliæ ciê bêdê  Psalm 22:23; Hebr. 2:12.
Poniewa¿ taki by³ Boski plan  ¿e nasz Pan bêdzie nie tylko
Odkupicielem ludzkoci, ale tak¿e wzorcem dla braci, którzy stan¹ siê wspó³dziedzicami wraz z Nim  dlatego wype³nienie tego Boskiego planu wymaga³o, aby nasz Pan we
wszystkich swoich próbach i dowiadczeniach by³ podobny
braciom.
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Skuszony we wszystkim na podobieñstwo nas,
oprócz grzechu
 Hebr. 4:15 
Zauwa¿my, ¿e powy¿szy cytat nie mówi, i¿ nasz Pan by³
we wszystkim kuszony tak, jak wiat, lecz tak jak my  Jego
naladowcy. Nie by³ kuszony wzglêdem zdeprawowanych pragnieñ, kieruj¹cych siê ku grzesznym rzeczom, otrzymanych
jako dziedzictwo po ziemskich rodzicach; bêd¹c bowiem wiêty, niewinny, niepokalany i od³¹czony od grzeszników by³
kuszony tak, jak Jego naladowcy podczas Wieku Ewangelii,
którzy nie chodz¹ wed³ug cia³a, lecz wed³ug ducha i którzy
nie s¹ s¹dzeni wed³ug s³aboci ich cia³a, lecz wed³ug ducha
ich umys³ów  wed³ug ich nowej woli i nowego serca (Rzym.
8:4; 2 Kor. 5:16; Jan 8:15).
Mo¿na to bardzo wyranie zauwa¿yæ w kontekcie kuszenia naszego Pana na puszczy, które nast¹pi³o zaraz po Jego
powiêceniu i chrzcie w Jordanie (Mat. 4:1-11).
(1) Na pocz¹tku Szatan zasugerowa³ naszemu Panu, aby u¿y³
Boskiej mocy, któr¹ w³anie otrzyma³ w Jordanie, do zaspokojenia w³asnych potrzeb przez przemienienie kamieni w
chleb. Pokusa ta pod ¿adnym wzglêdem nie by³a nastêpstwem
dziedzictwa lub niedoskona³oci. Nasz Pan przez czterdzieci
dni nic nie jad³, zastanawiaj¹c siê nad Boskim planem, staraj¹c siê dociec pod owiecaj¹cym wp³ywem otrzymanego w³anie ducha wiêtego, jakie kroki by³yby w Jego ¿yciu najw³aciwsze, aby wype³niæ wielk¹ misjê, z jak¹ przyszed³ na wiat,
mianowicie odkupienie tego wiata. Sugestia, aby u¿y³ zlanej
nañ Boskiej mocy, której posiadania by³ wiadomy, w celu
s³u¿enia potrzebom swego cia³a, na pierwszy rzut oka wydaje
siê rozs¹dn¹ propozycj¹; nasz Pan natychmiast jednak dostrzeg³, ¿e takie u¿ycie duchowego daru by³oby niew³aciwe,
dla nieodpowiedniego celu i dlatego odrzuci³ podpowied Szatana, mówi¹c: Napisano: Nie samym chlebem cz³owiek ¿yæ
bêdzie, ale ka¿dem s³owem pochodz¹cem przez usta Bo¿e.
Bracia naszego Pana czêsto przechodz¹ podobne pokusy ze
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strony Przeciwnika, podpowiadaj¹cego im, aby u¿yli duchowych darów do zaspokojenia doczesnych potrzeb. Takie sugestie s¹ podstêpne i bywaj¹ narzêdziami, przez które powiêcony lud Bo¿y nierzadko zostaje sprowadzony na manowce
przez Przeciwnika, w coraz bardziej niew³aciwy sposób korzystaj¹c z Boskich b³ogos³awieñstw.
(2) Przeciwnik zasugerowa³ naszemu Panu szarlatañski sposób przedstawienia Jego misji ludziom: na oczach t³umów mia³
rzuciæ siê ze szczytu wi¹tyni do doliny poni¿ej budynku. Ludzie zobaczyliby, ¿e wyszed³ ca³o, co stanowi³oby dowód Jego
nadludzkiej mocy. Spowodowa³oby to natychmiastowe przyjêcie Go jako Mesjasza i wspó³pracê w wykonaniu stoj¹cego
przed Nim dzie³a. Nasz Pan zaraz jednak zauwa¿y³, ¿e taki
sposób by³by ca³kowicie niezgodny z Boskim planem. Nawet
fa³szywe u¿ycie przez Przeciwnika s³ów Pisma wiêtego (pozornie popieraj¹cych z³o) nie nak³oni³o Go do porzucenia zasad sprawiedliwoci. Natychmiast odpowiedzia³, ¿e takie zachowanie z Jego strony by³oby nie maj¹cym ¿adnych podstaw
kuszeniem Boskiej Opatrznoci i dlatego nie nale¿y go w ogóle
braæ pod uwagê. Kiedy wzywa³ obowi¹zek lub zaistnia³o rzeczywiste niebezpieczeñstwo, nasz Pan nie waha³ siê, lecz oddawa³ siê pod Bosk¹ opiekê; prawdziwe zaufanie do Boga nie
oznacza bowiem lekkomylnego wystawiania siê na niebezpieczeñstwa bez Boskiego rozkazu, w duchu zuchwalstwa.
Pañscy bracia równie¿ przechodz¹ podobne pokusy i musz¹
pamiêtaæ o tej lekcji i przyk³adzie, wystawionym przed nimi
przez Wodza naszego zbawienia. Nie wolno nam nara¿aæ siê
niepotrzebnie na niebezpieczeñstwa i uwa¿aæ siê z tej przyczyny za mê¿nych ¿o³nierzy krzy¿a. Szaleñcze wyczyny
mog¹ byæ na miejscu wród dzieci diabelskich, ale s¹ ca³kowicie niew³aciwe dla dzieci Bo¿ych. Ci ostatni tocz¹ walkê wymagaj¹c¹ jeszcze wiêkszej odwagi. Zostali bowiem powo³ani do s³u¿by, której wiat nie pochwala ani nawet nie docenia, lecz raczej przeladuje. Zostali powo³ani do znoszenia
hañby i szyderstw wiata; ludzie nieobrzezanego serca fa³szywie mówi¹ wszystko z³e przeciwko nim  z powodu Chry-
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stusa. Pod tym wzglêdem naladowcy Wodza naszego zbawienia przemierzaj¹ tê sam¹ drogê, id¹c w lady swojego
Wodza. Ignorowanie wstydu i hañby wiata we wzgardzonej
s³u¿bie Bogu wymaga wiêkszej odwagi ni¿ dokonanie jakiego wielkiego i wspania³ego czynu, który wywo³a³by zdumienie i podziw cielesnego cz³owieka.
Jedna z najwiêkszych bitew tych, którzy krocz¹ t¹ w¹sk¹
drog¹, toczy siê przeciwko w³asnej woli; ich wola ma byæ w
ca³ej pe³ni podporz¹dkowana woli Niebiañskiego Ojca i tak¹
ma pozostaæ; musz¹ oni panowaæ nad swoim sercem, krusz¹c
wzrastaj¹ce ambicje, które s¹ naturalne nawet w przypadku
doskona³ego cz³owieczeñstwa; musz¹ gasiæ ten p³on¹cy ogieñ,
stawiaj¹c swoje cia³a i wszystkie ziemskie korzyci ¿yw¹ ofiar¹
w s³u¿bie Panu i Jego sprawie. Takie by³y pokusy, w których
nasz Wódz zdoby³ laury zwyciêstwa i takie s¹ równie¿ pokusy Jego braci. Kto opanowuje siebie samego [w pe³ni podporz¹dkowuj¹c siê woli Bo¿ej], wiêcej znaczy, ni¿ zdobywca
miasta (Przyp. 16:32 NB); znaczy on wiêcej ni¿ ten, kto fa³szywie pojmuj¹c wiarê, skoczy³by ze szczytu wi¹tyni lub
uczyni³ co równie nieroztropnego. Prawdziwa wiara w Boga
nie polega na lepej ³atwowiernoci i ekstrawaganckich za³o¿eniach wzglêdem Jego opatrznociowej opieki; wrêcz przeciwnie, polega ona na cichej ufnoci w niebywale wielkie i
kosztowne obietnice, uczynione przez Boga, polega na zaufaniu, które pozwala wiernym opieraæ siê ró¿norodnym usi³owaniom wiata, cia³a i Szatana, próbuj¹cym odwróciæ ich
uwagê. Zaufanie to usilnie stara siê pozostawaæ w zgodzie z
nakazami wiary i pos³uszeñstwa, wyznaczonymi dla nas w
Boskim s³owie.
(3) Trzecia pokusa naszego Pana polega³a na tym, ¿e w zamian za kompromis Przeciwnik proponowa³ Mu ziemskie
panowanie i szybkie ustanowienie Jego Królestwa, tak aby
nie musia³ cierpieæ, umrzeæ i nieæ krzy¿a. Przeciwnik stwierdzi³  i jego zdanie nie zosta³o podwa¿one  ¿e wiat znajduje
siê pod jego kontrol¹ i ¿e dziêki jego wspó³pracy Królestwo
Sprawiedliwoci, którego wprowadzenie by³o celem przyjcia
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naszego Pana, mog³oby byæ ustanowione bardzo szybko. Szatan sugerowa³, ¿e zmêczy³o go ju¿ prowadzenie wiata do grzechu, lepoty, przes¹dów, niewiedzy i dlatego sympatyzuje z
misj¹ naszego Pana, która mia³a polegaæ na pomaganiu biednemu, upad³emu rodzajowi ludzkiemu. Chcia³ jednak zachowaæ wp³ywy, daj¹ce mu w³adzê, czyli kontrolê nad wiatem;
dlatego za nawrócenie wiata na sprawiedliw¹ drogê, za wspó³pracê w restytucyjnym b³ogos³awieniu wiata nasz Pan mia³
zap³aciæ Szatanowi okrelon¹ cenê: mia³ uznaæ go za w³adcê
odnowionego wiata  w ten sposób nasz Pan mia³ oddaæ mu
ho³d.
Musimy pamiêtaæ, ¿e bunt Szatana przeciwko Boskiemu
panowaniu by³ spowodowany ambicj¹, aby samemu staæ siê
monarch¹  równym Najwy¿szemu (Izaj. 14:14). Pamiêtamy, ¿e stanowi³o to podstawowy bodziec do przeprowadzenia
udanego ataku na naszych pierwszych rodziców w Edenie 
zamierza³ on oddzieliæ, od³¹czyæ ich od Boga i w ten sposób
uczyniæ swymi niewolnikami. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e wola³by byæ monarch¹ poddanych szczêliwszych ni¿ wzdychaj¹ce stworzenie: wola³by panowaæ nad poddanymi maj¹cymi ¿ycie wieczne. Wydaje siê jednak, ¿e Szatan nie uznaje
faktu, i¿ wieczne ¿ycie i prawdziwe szczêcie mog¹ istnieæ
tylko w harmonii z Boskim prawem. Dlatego chcia³ przeprowadziæ reformê wszystkiego z wyj¹tkiem jednego szczegó³u
 jego ambicja musi byæ zaspokojona  on sam musi byæ w³adc¹ ludzkoci; czy¿ nie by³ ju¿ ksiêciem tego wiata, uznawanym za takowego przez Pismo wiête? (Jan 14:30; 12:31;
16:11; 2 Kor. 4:4). Nie oznacza to jednak, ¿e sta³ siê ksiêciem tego wiata z Bo¿ego rozkazu, ale przez objêcie rodzaju ludzkiego w posiadanie, przez niewiedzê i przez fa³szywe
interpretowanie dobra i z³a, przedstawianie ciemnoci jako
wiat³a a fa³szu jako prawdy, zdo³a³ spowodowaæ w wiecie
takie zamieszanie, oszo³omienie i lepotê, ¿e z ³atwoci¹ utrzymywa³ swoj¹ pozycjê pana czy te¿ boga wiata tego, który
teraz jest skuteczny w synach niedowiarstwa  ogromnej
wiêkszoci ludzi.
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Mog³o siê wiêc wydawaæ, ¿e ta szczególna pokusa zawarta
w propozycji Szatana oferowa³a nowe rozwi¹zanie kwestii
uzdrowienia cz³owieka z jego grzesznego stanu. Co wiêcej,
wydawa³o siê tak¿e, i¿ kryje siê w tym przynajmniej czêciowa pokuta ze strony Szatana oraz mo¿liwoæ jego powrotu na
drogê sprawiedliwoci, je¿eli zagwarantowana zosta³aby kontynuacja jego ambicji panowania nad poddanymi szczêliwszymi i lepiej ¿yj¹cymi ni¿ wtedy, gdy byli zwodzeni przez
niego i zniewoleni przez grzech, a by³ to jedyny sposób, by
cz³owiek pozostawa³ wobec niego lojalny, poniewa¿ proporcjonalnie do odrzucenia grzechu i doceniania wiêtoci rodzaj
ludzki pragnie s³u¿yæ Bogu i Go czciæ.
Nasz Pan Jezus nie waha³ siê zbyt d³ugo. Mia³ absolutne
zaufanie, ¿e m¹droæ Ojca przygotowa³a najlepszy i jedynie
w³aciwy plan. Nie tylko nie radzi³ siê cia³a i krwi, ale tak¿e
nie targowa³ siê z Przeciwnikiem o mo¿liwoci wspó³pracy w
dziele podwigniêcia wiata.
Tutaj widzimy jeszcze jeden sporód szczególnych podstêpów Przeciwnika, skierowanych przeciwko Pañskim braciom. Uda³o mu siê skusiæ koció³ nominalny, nak³aniaj¹c
go na samym pocz¹tku jego dziejów do porzucenia drogi krzy¿a, w¹skiej drogi oddzielenia od wiata oraz do zawarcia porozumienia z w³adz¹ cywiln¹, a w ten sposób do stopniowego
zdobycia znacz¹cego wp³ywu na wiatow¹ politykê. Przez
dyskretnie podtrzymywan¹ i wspomagan¹ przez Przeciwnika
wspó³pracê z ksiêciem tego wiata nominalny koció³ stara³
siê zaprowadziæ panowanie Chrystusa na ziemi przez Jego
przedstawiciela  papie¿a, który jak twierdzono, mia³ byæ zastêpc¹ Chrystusa. Widzielimy ju¿ zgubne skutki tej wspó³pracy: to fa³szywe Królestwo sta³o siê w rzeczywistoci królestwem Szatana, poniewa¿ spe³nia³o jego dzie³o. Widzielimy te skutki podczas ciemnych wieków; wiemy te¿, ¿e nasz
Pan nazywa ten system Antychrystem.*
Chocia¿ pocz¹tek dzie³a reformacji by³ bardzo mia³y, to
jednak wiemy, ¿e Przeciwnik skierowa³ tê sam¹ pokusê przeciwko reformatorom, i widzimy, ¿e ci mê¿owie oparli siê jej
*

Zob. Tom II, wyk³ad IX.
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jedynie do pewnego stopnia; gotowi byli pójæ na kompromis
w kwestii prawdy, aby zyskaæ protekcjê i pomoc królestw
tego wiata, maj¹c przy tym nadziejê, ¿e królestwa tego wiata
w jaki sposób stan¹ siê Królestwem naszego Pana. Widzimy
jednak, ¿e po³¹czenie kocio³a i wiatowych wp³ywów, jakie
stanowi³ protestantyzm, by³o mo¿e mniej zgubne w skutkach
ni¿ po³¹czenie papiestwa, ale i tak spowodowa³o wiele szkód
i by³o przeszkod¹ dla wszystkich, którzy znaleli siê pod jego
wp³ywem. Bracia musz¹ wiêc nieustannie walczyæ, aby
oprzeæ siê tej pokusie Przeciwnika i mocno staæ w wolnoci,
w której nas Chrystus wolnymi uczyni³  nie wród wiata,
ale w od³¹czeniu od niego.
Co wiêcej, widzimy, ¿e ta sama pokusa przychodzi na
wszystkich braci, ale jej forma ulega od czasu do czasu niewielkiej zmianie; wielki Przeciwnik w bardzo podstêpny sposób usi³uje w ka¿dym przypadku postêpowaæ z nami podobnie, jak z Panem, to znaczy przedstawiæ siebie jako przywódcê reformy, któr¹ popiera  pozornie okazuj¹c g³êbok¹ sympatiê dzie³u b³ogos³awienia wiata. Jego najnowsza odmiana
tej pokusy to proponowana reforma socjalna, któr¹ z powodzeniem zaszczepia w umys³ach wielu sporód braci. Sugeruje on obecnie, ¿e dawniejsze pod¹¿anie w¹sk¹ drog¹, drog¹
krzy¿a by³o konieczne, ale teraz tej koniecznoci ju¿ nie ma;
doszlimy bowiem do miejsca, w którym ca³a rzecz mo¿e byæ
dokonana ³atwo i szybko, a wiat jako ca³oæ zosta³ podniesiony na wy¿szy poziom pod wzglêdem spo³ecznym, intelektualnym, moralnym i religijnym. Proponowane przez niego
plany zawsze jednak obejmuj¹ po³¹czenie siê z nim: w omawianym przypadku wszyscy wspó³pracownicy reformy spo³ecznej maj¹ staæ siê cz³onkami ruchów spo³ecznych i politycznych, które doprowadz¹ do po¿¹danego rezultatu. Szatan
sta³ siê tak dumny i tak pewny poparcia wiêkszoci, ¿e nie
udaje ju¿ swojego poparcia dla reformy polegaj¹cej na indywidualnym odwróceniu siê od grzechu, zbawieniu spod przekleñstwa i pojednaniu siê z Ojcem przez osobist¹ wiarê w Pana
Jezusa Chrystusa i powiêcenie siê Jemu: Przeciwnik sugeruje teraz reformê socjaln¹, która nie bêdzie bra³a pod uwagê
indywidualnej odpowiedzialnoci i grzechu, lecz skoncentru-
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je siê jedynie na warunkach spo³ecznych, tak aby spo³eczeñstwo sta³o siê czyste na zewn¹trz. Chcia³by, abymy zapomnieli o nauce naszego Pana, mówi¹cej o tym, ¿e jedynie ci,
którzy przychodz¹ do Ojca przez Niego, s¹ synami Bo¿ymi
i Jego braæmi. Szatan pragnie, abymy w zamian za to uwierzyli, ¿e wszyscy ludzie s¹ braæmi, ¿e Bóg jest Ojcem ca³ej
ludzkoci, ¿e nikt nie jest dzieckiem gniewu, ¿e wiara w
s³owa naszego Pana o pochodzeniu niektórych od ojca diab³a jest wielce niechrzecijañska i pozbawiona mi³osierdzia.
W ten sposób, nigdy tego otwarcie nie precyzuj¹c, Szatan chce
doprowadziæ nas do pominiêcia i zaparcia siê tego, ¿e cz³owiek popad³ w grzech, do pominiêcia i zaparcia siê okupu za
grzech, a tak¿e ca³ego dzie³a pojednania; wszystko to pod
pozornie s³usznym, a jednoczenie zwodniczym has³em: Boskie Ojcostwo i ludzkie braterstwo oraz pod znakiem Z³otej
Regu³y.
Ta pokusa Przeciwnika, skierowana dzi przeciwko braciom, zwodzi wielu, a prawdopodobnie zwiedzie wszystkich
oprócz wybranych (Mat. 24:24). Owi wybrani bracia to
ci, którzy uwa¿nie krocz¹ ladami Mistrza i którzy, zamiast
s³uchania podpowiedzi Przeciwnika, s³uchaj¹ s³owa Pañskiego. Zamiast przyjmowaæ w³asne zrozumienie i sofizmaty Szatana, wierz¹ oni w przewy¿szaj¹c¹ wszystko m¹droæ Jahwe i
Jego Boski plan wieków. Dlatego wszyscy oni s¹ wyuczeni
od Boga i dziêki temu wiedz¹, ¿e dzie³em obecnego wieku
jest wybranie braci Chrystusa, ich wypróbowanie, a na koniec uwielbienie z Panem w Królestwie jako nasienie Abrahamowe, w celu b³ogos³awienia ludzkoci; w nastêpnym wieku nadejdzie Boski s³uszny czas, aby podnieæ wiat pod
wzglêdem umys³owym, moralnym i fizycznym. Dlatego wybrani nie mog¹ zostaæ zwiedzeni przez ¿aden z tych pozornie
prawdziwych argumentów i sofizmatów ich podstêpnego wroga. Co wiêcej, owi bracia nie pozostaj¹ w niewiadomoci,
je¿eli chodzi o jego narzêdzia, poniewa¿ zostali wczeniej
ostrze¿eni i patrz¹ na Jezusa, który sta³ siê nie tylko Wodzem
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ich wiary poprzez ofiarowanie samego siebie, ale tak¿e ma
byæ jej dokoñczycielem, kiedy da im udzia³ w pierwszym zmartwychwstaniu i uczyni ich uczestnikami Jego wspania³ej chwa³y i Boskiej natury.
Na takie pokusy wystawieni s¹ bracia, na takie same pokusy wystawiony by³ te¿ ich Wódz. By³ skuszony we wszystkiem na podobieñstwo nas; wie zatem, jak przyjæ z pomoc¹
tym, którzy s¹ kuszeni i którzy pragn¹ przyj¹æ Jego pomoc w
taki sposób, w jaki On j¹ daje  przez nauki Jego s³owa i przez
bardzo wielkie i kosztowne obietnice. Dziedziczone przez
nas s³aboci nie by³y przedmiotem pokus, jakie przechodzi³
nasz Pan. Nie odczuwa³ sk³onnoci pijaka, gniewu mordercy
ani chciwoci z³odzieja; by³ wiêty, niewinny i od³¹czony od
grzeszników. Jego bracia równie¿ nie podlegaj¹ takim pokusom. Ci, którzy stali siê Pañskimi braæmi przez wiarê,
powiêcenie i sp³odzenie ze wiêtego ducha przysposobienia,
utracili sk³onnoci do szkodzenia innym; w zamian za to otrzymali nowy umys³, umys³ Chrystusowy, ducha Chrystusowego, ducha zdrowego zmys³u, ducha wiêtego  ducha mi³oci,
który na pierwszym miejscu stara siê szukaæ woli Ojca, a potem, o ile ma czas, dobrze czyniæ wszystkim, a najwiêcej domownikom wiary (Gal. 6:10).
W cia³ach tych Nowych Stworzeñ, posiadaj¹cych nowy
umys³, czyli now¹ wolê, pozostaje jeszcze dziedziczna s³aboæ, sk³onnoci do gniewu i walki; dlatego musz¹ mieæ siê
na bacznoci i niekiedy mog¹ pope³niæ b³¹d, zupe³nie przeciwny ich woli. Te mimowolne upadki nie s¹ im jednak policzone jako grzechy, ani jako uczynki Nowego Stworzenia,
lecz jako niedostatki nale¿¹ce do starej natury, które  dok¹d
sprzeciwia im siê nowa natura  uznawane s¹ za przykryte
zas³ug¹ okupu  wielkiej ofiary za grzech, z³o¿onej przez
Wodza naszego zbawienia. Tylko Nowe Stworzenie, a nie
uznane za umar³e cia³o, jest dowiadczane, próbowane, dopasowywane, polerowane i przygotowywane do wspó³dziedziczenia z Chrystusem w Jego Królestwie.
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Przez ucierpienie doskona³ym uczyniony
Albowiem nale¿a³o na tego [na Ojca], dla którego jest wszystko, i przez
którego jest wszystko, aby wiele synów do chwa³y przywodz¹c, wodza
zbawienia ich przez ucierpienie doskona³ym uczyni³  Hebr. 2:10.

Pamiêtaj¹c o tym, co ju¿ powiedzielimy, ³atwo dostrze¿emy, ¿e nasz Pan nie zosta³ uczyniony doskona³ym jako cz³owiek przez to, co cierpia³ jako cz³owiek; nie znosi³ te¿ ¿adnych cierpieñ, zanim sta³ siê cz³owiekiem. Zacytowany werset mówi, ¿e nasz Pan, bêd¹c na wiecie ju¿ jako doskona³y
cz³owiek, obraz Ojca w ciele, wiêty, niewinny, niepokalany,
od³¹czony od grzeszników, przez swoje cierpienia i dowiadczenia osi¹gn¹³ inn¹ doskona³oæ, doskona³oæ na innym poziomie istnienia. Po pierwsze  Logos by³ doskona³y, kiedy
przebywa³ z Ojcem przed za³o¿eniem wiata; by³ doskona³y
jako istota o doskona³ym sercu, czyli woli  doskonale lojalny
wobec Ojca. Po drugie, kiedy dobrowolnie uni¿y³ samego siebie i sta³ siê cia³em, przyjmuj¹c nasz¹  ni¿sz¹ naturê, by³
doskona³y jako cz³owiek: od³¹czony od grzeszników. Po trzecie  jest teraz doskona³y w swoim wywy¿szeniu jako uczestnik boskiej natury. Nasz werset odnosi siê w³anie do tej trzeciej sytuacji. Wielkie wywy¿szenie, wi¹¿¹ce siê z chwa³¹,
czci¹ i niemiertelnoci¹ boskiej natury, wed³ug Boskiej
m¹droci wymaga³o zastosowania pewnych prób; ich pozytywne przejcie czyni³o doskona³ym Jednorodzonego Bo¿ego
Syna, tak aby móg³ mieæ udzia³ w ca³ym bogactwie Boskiej
³aski i aby wszyscy czcili Syna, tak jako czcz¹ Ojca.
Musimy pamiêtaæ, ¿e w³anie w zwi¹zku z tymi próbami
pos³uszeñstwa przed naszym Panem zosta³a wystawiona pewna
radoæ, pewna przysz³oæ, jak napisano: dla wystawionej sobie radoci, podj¹³ krzy¿, wzgardziwszy sromotê  Hebr. 12:2.
Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e t¹ radoci¹ by³y:
(1) Radoæ spe³niania s³u¿by, która by³aby przyjemna Ojcu.
(2) Radoæ z odkupienia rodzaju ludzkiego, umo¿liwienia
ratunku z grzechu i mierci.
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(3) Radoæ p³yn¹ca z myli, ¿e przez dokonanie odkupienia
zostanie przez Ojca uznany godnym stanowiska wielkiego
Panuj¹cego i B³ogos³awi¹cego, Króla i Kap³ana wiata; godnym objawienia wiatu wiedzy o Boskim planie i podniesienia z grzechu do Boskiej ³aski wszystkich, którzy przyjm¹
warunki Nowego Przymierza.
(4) Radoæ przyobiecana przez Ojca: nie tylko powrót do
chwa³y, któr¹ jako duchowa istota posiada³, przebywaj¹c z
Ojcem przed stworzeniem wiata, lecz otrzymanie wspanialszej chwa³y  wywy¿szenia ponad anio³ów, ksiêstwa i mocarstwa i ponad wszelkie imiê oraz stania siê wspó³uczestnikiem
w Królestwie Wszechwiata, zaraz obok Ojca  po prawicy
majestatu na wysokociach, a tak¿e uczestnictwa w boskiej
naturze wraz z jej przyrodzonym, czyli niemiertelnym ¿yciem.
Ca³a ta wystawiona przed naszym Panem radoæ zosta³a jednak uwarunkowana, czyli uzale¿niona od Jego pe³nego pos³uszeñstwa woli Ojca. Prawd¹ jest, ¿e zawsze by³ On pos³uszny
Ojcu, zawsze znajdowa³ upodobanie w Jego drogach, ale nigdy nie zosta³ wystawiony na podobn¹ próbê. Do tej pory
wype³nianie woli Ojca by³o zaszczytem i przyjemnoci¹; obecna próba mia³a wykazaæ, czy nadal spe³nia³by tê wolê w warunkach przygnêbiaj¹cych, bolesnych, upokarzaj¹cych  w
warunkach, które ostatecznie zaprowadzi³yby go na mieræ, i
to na haniebn¹ mieræ krzy¿ow¹. Wytrzyma³ tê próbê i nigdy
nie upad³, nigdy siê nie zachwia³, lecz w ka¿dym szczególe i
w najwy¿szym stopniu okaza³ wiarê w Ojcowsk¹ sprawiedliwoæ, mi³oæ, m¹droæ i moc, bez wahania znosz¹c wszystkie
sprzeciwy grzeszników, a tak¿e wszystkie inne zasadzki Przeciwnika; w taki sposób, przez ucierpienie, uczyni³ doskona³ym swoje prawo do wszystkich wystawionych przed Nim
radoci, a w rezultacie zosta³ uczyniony doskona³¹ istot¹ najwy¿szej rangi, istot¹ o boskiej naturze. I tak prawdziwym okaza³o siê zdanie wypowiedziane o Jednorodzonym Ojca:
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A choæ by³ Synem Bo¿ym, wszak¿e z tego, co cierpia³,
nauczy³ siê pos³uszeñstwa. A tak doskona³ym bêd¹c,
sta³ siê wszystkim sobie pos³usznym przyczyn¹
zbawienia wiecznego  Hebr. 5:8-10.
W ten sposób natchniony aposto³ wyjania, ¿e nasz Pan by³
ju¿ niepokalany, doskona³y, by³ ju¿ Synem, by³ ju¿ w pe³ni
pos³uszny Ojcu w sprzyjaj¹cych warunkach, nauczy³ siê za,
co oznacza pos³uszeñstwo w warunkach jak najbardziej niesprzyjaj¹cych; zosta³ zarazem wypróbowany i znaleziony godnym doskona³oci na najwy¿szym poziomie istnienia  boskiej natury. Zosta³ w niej uczyniony doskona³ym, kiedy Ojciec wzbudzi³ Go z umar³ych do wspania³oci wystawionej
przed Nim chwa³y  aby najpierw sta³ siê Wybawicielem Kocio³a, który jest Jego Cia³em, a potem, w s³usznym czasie,
wszystkich tych, którzy poznawszy Prawdê, bêd¹ Mu pos³uszni.
Zwróæmy uwagê na zgodnoæ tych s³ów ze wiadectwem
aposto³a Piotra: Bóg on ojców naszych wzbudzi³ Jezusa (...)
tego Bóg za ksi¹¿êcia i zbawiciela wywy¿szy³ prawic¹ swoj¹
 Dzieje Ap. 5:30,31.
W taki sposób nasz Pan Jezus okaza³ przed Ojcem, przed
anio³ami i przed nami, Jego braæmi, swoj¹ wiernoæ Ojcu i
zasadom Ojcowskich rz¹dów. Jednoczenie uwielbi³ i zacnym
uczyni³ prawo Bo¿e, wykazuj¹c, ¿e nie by³o ono zbyt wymagaj¹ce, ¿e nie przekracza³o mo¿liwoci doskona³ej istoty nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach. My, Jego naladowcy, mo¿emy radowaæ siê wraz z ca³ym pos³usznym i
inteligentnym stworzeniem Bo¿ym, mówi¹c: Godzien jest ten
Baranek zabity, wzi¹æ moc i bogactwo, i m¹droæ, i si³ê, i czeæ,
i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo  Obj. 5:12.
Poniewa¿ nasz uwielbiony Pan jest Wodzem naszego zbawienia, mo¿na wyci¹gn¹æ wniosek, ¿e wszyscy ¿o³nierze krzy¿a, naladowcy tego Wodza i wspó³dziedzice Królestwa, musz¹ w podobny sposób byæ uczynieni doskona³ymi jako Nowe
Stworzenia przez próby i cierpienia. Cierpienia, przez które
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nasz Wódz zosta³ uczyniony doskona³ym, spowodowane by³y
przez sprzeciw wiata, cia³a i Szatana; znosi³ je przez podporz¹dkowanie swojej woli woli Ojca. Podobnie dzieje siê w
naszym przypadku: nasze cierpienia to nie zwyk³e odczuwanie bólu, bêd¹ce udzia³em wzdychaj¹cego stworzenia, a do
pewnego stopnia tak¿e i naszym, jako cz³onków rodzaju ludzkiego. Cierpienia policzone jako rozwój Nowego Stworzenia ponoszone s¹ dobrowolnie i ochotniczo dla Pana, Pañskiego S³owa i Pañskiego ludu  to trud, który znosimy jako
dobrzy ¿o³nierze Pana Jezusa Chrystusa, staraj¹c siê nie postêpowaæ wed³ug naszej w³asnej woli, lecz udoskonaliæ w nas
wolê naszego Wodza, wolê naszego Niebiañskiego Ojca. Tak
w³anie mamy postêpowaæ Jego ladami, maj¹c wiadomoæ
Jego opieki i korzystaj¹c z mo¿liwoci pomocy, o któr¹ mo¿emy zwracaæ siê do tronu niebiañskiej ³aski; pok³adaj¹c przy
tym ufnoæ w Jego obietnicy, ¿e wszystkie rzeczy dopomagaj¹ nam ku dobremu i ¿e nie bêdziemy kuszeni nad mo¿noæ,
ale wraz z ka¿d¹ pokus¹ bêdziemy mogli dostrzec sposób jej
przezwyciê¿enia; w ka¿dej próbie udzieli nam On odpowiedniej ³aski  kiedy tylko znajdziemy siê w potrzebie. W taki
sposób Jego bracia podlegaj¹ teraz próbie i s¹ czynieni doskona³ymi jako Nowe Stworzenia w Chrystusie  abymy byli
uczestnikami dziedzictwa wiêtych w wiat³oci (Kol. 1:12).
W podobieñstwie grzesznego cia³a
Czego nie móg³ dokonaæ Zakon, w czym by³ s³aby z powodu cia³a [poniewa¿ wszystko cia³o by³o zdeprawowane przez upadek i absolutne pos³uszeñstwo wobec Zakonu by³o dla niego niemo¿liwe], tego dokona³ Bóg,
pos³awszy swojego Syna w podobieñstwie cia³a takiego, jakie ma rodzaj
ludzki [i które znalaz³o siê pod panowaniem grzechu], przez ofiarê za
grzech, która choæ potêpi³a grzech w ciele, otworzy³a now¹ drogê ¿ycia,
dziêki której sprawiedliwoæ Zakonu mo¿e byæ wype³niona w nas [którzy
nie chodzimy wed³ug cia³a, ale wed³ug ducha]. Dla takich nie ma wiêc
teraz potêpienia, poniewa¿ Zakon ducha ¿ywota w Chrystusie Jezusie [przez
drogocenn¹ krew] uwolni³ nas spod Przymierza Zakonu, które obwinia³o
wszystkich niedoskona³ych jako grzeszników i skazywa³o ich na mieræ
(Rzym. 8:1-4, parafraza).
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Ci, którzy w mniejszym lub wiêkszym stopniu uwa¿aj¹ naszego Pana za grzesznika, cz³onka upad³ego rodzaju, uchwycili siê tego wersetu i usi³uj¹ go pozbawiæ zgodnoci z rozs¹dkiem i z innymi wersetami, czyni¹c go argumentem dla poparcia swojej teorii, aby udowodniæ, ¿e Chrystus zosta³ uczyniony na dok³adne podobieñstwo grzesznego cia³a, a nie
cia³a, które nie zgrzeszy³o  takiego, jakie mia³ Adam przed
pope³nieniem przestêpstwa. Wierzymy jednak, ¿e sparafrazowany powy¿ej tekst jasno przedstawia umys³owi angielskiego czytelnika myl aposto³a. Nasz Pan opuci³ chwa³ê duchowej natury i sta³ siê cia³em tego samego rodzaju, czyli natury, jak rasa, któr¹ przyszed³ odkupiæ  rasa, której natura, czyli cia³o, znalaz³a siê w niewoli grzechu, zosta³a zaprzedana
grzechowi przez niepos³uszeñstwo jej pierwszego rodzica,
Adama. Oprócz b³êdnego wra¿enia, spowodowanego przek³adem, nic tutaj nie wskazuje jednak, ¿e nasz Pan sam by³ grzesznikiem. W³aciwie niewiele rzeczy ³atwiej zrozumieæ ni¿ fakt,
i¿ gdyby by³ On grzesznikiem lub w jakikolwiek sposób uczestnikiem przekleñstwa, jakie ci¹¿y³o na ludzkiej rodzinie, nie
móg³by byæ nasz¹ ofiar¹ za grzech, poniewa¿ jeden grzesznik
nie mo¿e byæ ofiar¹ za innego grzesznika. Wed³ug Boskiego
prawa zap³at¹ za grzech jest mieræ. Gdyby nasz Pan w jakimkolwiek sensie lub stopniu by³ grzesznikiem, postrada³by
w³asne ¿ycie, a jednoczenie by³by bez wartoci jako cena
okupu za Adama lub jakiegokolwiek innego grzesznika.
Niemocy nasze na siê wzi¹³
 Mat. 8:17 
Zaiste on niemocy nasze wzi¹³ na siê, a boleci nasze w³asne nosi³; a
mymy mniemali, ¿e jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on
zraniony jest dla wystêpków naszych, starty jest dla nieprawoci naszych;
kañ pokoju naszego jest na nim, a sinoci¹ jego jestemy uzdrowieni 
Izaj. 53:4,5.

Doskona³oæ jest przeciwieñstwem s³aboci; fakt, i¿ nasz
Pan mia³ jakie s³aboci, móg³by z logicznego punktu widzenia stanowiæ argument, ¿e by³ niedoskona³y  ¿e odziedziczy³
pewne wady upad³ej rasy. Pamiêtamy, ¿e podczas nocy mier-
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telnego boju w Ogrodzie Getsemane nasz Pan poci³ siê, a by³
pot jego jako krople krwi; niektóre autorytety medyczne twierdz¹, i¿ jest to choroba, która, choæ rzadka, dotyka³a i innych
cz³onków ludzkiej rodziny. Mamy tu znak wielkiego napiêcia
nerwowego i os³abienia. Tradycja mówi równie¿, ¿e w drodze
na Golgotê naszego Pana zmuszono do niesienia krzy¿a, ¿e
nios¹c go, omdla³, i ¿e z tego w³anie powodu Szymon Cyrenejczyk musia³ nieæ Jego krzy¿ przez pozosta³¹ czêæ drogi
(Mat. 27:32). Dalej twierdzi siê, ¿e mieræ naszego Pana na
krzy¿u, która nast¹pi³a szybciej ni¿ zwykle, by³a spowodowana literalnym pêkniêciem serca, zerwaniem miênia, czego
dowodem by³o wyp³yniêcie zarówno wody i krwi z rany w
Jego boku, zadanej Mu po mierci. W tych wszystkich przypadkach nasz Pan nie wykaza³ pe³ni ¿ycia widocznej w Adamie, pierwszym doskona³ym cz³owieku, którego witalnoæ
pozwoli³a mu ¿yæ przez 930 lat. Powstaje wiêc pytanie: czy te
dowody s³aboci ze strony naszego Pana nie wiadcz¹ o Jego
niedoskona³oci? O tym, ¿e poprzez dziedziczenie lub w jaki
inny sposób, brakowa³o Mu si³ doskona³ego cz³owieka i dlatego by³ cz³owiekiem niedoskona³ym?
Na pierwszy rzut oka sprawy tak w³anie wygl¹daj¹ i tylko
pod przewodnictwem Boskiego S³owa mo¿emy w odpowiedni sposób wyjaniæ naszym umys³om, a tak¿e innym osobom,
zgodnoæ tych faktów z zapewnieniem Pisma wiêtego, ¿e
nasz Odkupiciel by³ wiêty, niewinny, niepokalany, od³¹czony od grzeszników. Klucz do tego zagadnienia zosta³ nam
dany w wersecie, który w³anie rozwa¿amy. Prorok stwierdza
to, co w naturalny sposób i nam, i innym wydawa³oby siê prawd¹: ¿e nasz Pan, jak i pozostali cz³onkowie tego samego rodzaju, by³ zraniony, by³ pod wyrokiem mierci, by³ ubity od
Boga i utrapiony  tak samo pod wyrokiem mierci, jak i ca³a
reszta rodzaju ludzkiego. Potem jednak prorok wykazuje, ¿e
takie mniemanie nie jest zgodne z faktami; wyjania on, ¿e to
z powodu naszych grzechów, a nie swoich w³asnych, nasz Pan
cierpia³; Jego s³aboci by³y skutkiem noszenia naszych niemocy i zmagania siê z brzemieniem naszych boleci; Jego
mieræ by³a nastêpstwem zast¹pienia nas przed Boskim prawem i cierpienia sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas
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przywiód³ do Boga. Wypowiadaj¹c siê w imieniu Izraela istniej¹cego podczas pierwszego przyjcia, prorok mówi: Mymy mniemali, ¿e jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony.
Wyjaniaj¹c, ¿e takie spojrzenie jest b³êdne, stwierdza: Lecz
on zraniony jest dla naszych wystêpków, starty jest dla nieprawoci naszych; nasz pokój z Bogiem zosta³ zagwarantowany
przez kañ grzechu, który poniós³; nasze uzdrowienie by³o
zapewnione przez karanie, jakie za nas znosi³.
Mateusz zwraca uwagê na wype³nienie tego w³anie proroctwa, mówi¹c: Przywiedli do niego wiele opêtanych: i
wygania³ duchy s³owem; i wszystkie, którzy siê le mieli,
uzdrawia³; aby siê wype³ni³o, co powiedziano przez Izajasza
proroka, mówi¹cego: On niemocy nasze na siê wzi¹³, a choroby nasze nosi³  Mat. 8:16,17.
Dla wiêkszoci tych, którzy czytaj¹ powy¿szy fragment,
zwi¹zek pomiêdzy dokonanym przez naszego Pana uzdrowieniem z choroby a Jego wziêciem na siebie niemocy, nie jest
zbyt jasny. Ogólnie przypuszcza siê, ¿e nasz Pan jedynie u¿ywa³ mocy uzdrawiania, która Jego samego nic nie kosztowa³a
 ¿e mia³ niewyczerpan¹ moc z duchowego, niewidzialnego
ród³a, która umo¿liwia³a dokonywanie wszelkiego rodzaju
cudów bez najmniejszego uszczerbku Jego si³y, Jego ¿ywotnoci.
Nie kwestionujemy faktu, ¿e moc Najwy¿szego, jak¹ nasz
Odkupiciel posiada³ bez miary, pozwoli³aby Mu dokonywaæ
wielu rzeczy ca³kowicie nadnaturalnych i dlatego zupe³nie nie
wyczerpuj¹cych Jego si³; nie kwestionujemy tak¿e, i¿ nasz Pan
u¿ywa³ tej nadludzkiej mocy  na przyk³ad przemieniaj¹c wodê
w wino lub w cudowny sposób karmi¹c t³umy. Na podstawie
zapisu Pisma wiêtego rozumiemy jednak, ¿e dokonywane
przez naszego Pana uzdrawianie chorych nie odbywa³o siê
przez tê nadprzyrodzon¹ moc, jak¹ mia³ do dyspozycji, lecz,
wrêcz przeciwnie, uzdrawiaj¹c chorych, przekazywa³ im czêæ
w³asnej ¿ywotnoci: wynika z tego, ¿e im wiêcej osób uzdrowi³, tym wiêcej traci³ energii ¿yciowej, si³y. Aby to udowodniæ, przypomnijmy sobie historiê biednej kobiety, która cier-
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pia³a p³ynienie krwi ode dwunastu lat, i wiele ucierpia³a od
wielu lekarzy, i wyna³o¿y³a wszystko, co mia³a; a nic jej nie
pomog³o, owszem siê jej tem wiêcej pogarsza³o itd. Pamiêtamy, jak z wiar¹ przecisnê³a siê miêdzy ludem, by znaleæ siê
blisko naszego Pana i dotknê³a Jego szaty, mówi¹c do siebie,
¿e jeli siê tylko dotknie szaty jego, bêdzie uzdrowiona.
Biblia mówi, ¿e zarazem wysch³o ród³o krwi jej, i poczu³a
w ciele, ¿e uzdrowiona by³a od choroby swojej. A wnet poznawszy Jezus, ¿e z niego moc [¿ywotnoæ] wysz³a, obróci³
siê do ludu i rzek³: kto siê dotkn¹³ szat moich? I rzekli mu
uczniowie jego: Widzisz, ¿e ciê ten lud cinie, a mówisz: Kto
siê mnie dotkn¹³? I spojrza³ w ko³o, aby ujrza³ tê, która to
uczyni³a: ale niewiasta ona, z bojani¹ i ze dr¿eniem, wiedz¹c, co siê przy niej sta³o, przyst¹pi³a i upad³a przed nim, a
powiedzia³a mu wszystkê prawdê. Zatem jej on rzek³: Córko!
wiara twoja ciebie uzdrowi³a, id¿e w pokoju, a b¹d zdrowa
od choroby twojej (Mar. 5:25-34).
Zwróæmy tak¿e uwagê na relacjê £ukasza (6:19), który pisze: A wszystek lud szuka³, jakoby siê go dotkn¹æ; albowiem
moc [¿ywotnoæ] wychodzi³a z niego, i uzdrawia³a wszystkich. W takim wiêc sensie nasz drogi Odkupiciel przyj¹³ niemoce rodzaju ludzkiego, znosz¹c nasze choroby. Skutkiem tego
codziennego korzystania z tej energii ¿yciowej przy uzdrawianiu innych by³o nic innego jak os³abienie Jego w³asnej si³y,
jego w³asnej ¿ywotnoci. Musimy pamiêtaæ, ¿e to dzie³o uzdrawiania, tak obficie wykorzystuj¹ce Jego energiê ¿yciow¹, wi¹za³o siê z Jego podró¿ami i g³oszeniem, niemal nieprzerwan¹
prac¹ naszego Pana podczas trzech i pó³ roku Jego s³u¿by.
Wszystko to nie wydaje siê nam równie¿ dziwne, kiedy
pomylimy o naszym w³asnym ¿yciu: któ¿ z nas nie zauwa¿y³, ¿e ka¿da wspó³czuj¹ca osoba w pewnym ograniczonym
stopniu dowiadczy³a tego, ¿e przyjaciel mo¿e podzieliæ troski przyjaciela i w pewnej mierze ul¿yæ za³amanemu, dodaj¹c
mu ¿ywotnoci i lekkoci ducha. Taki wzmacniaj¹cy wp³yw i
odczuwanie niemocy innych s¹ jednak zale¿ne od stopnia
wspó³czucia, bêd¹cego natchnieniem tej osoby, która pocie-

126

Porednik pojednania

sza chorego i strapionego. Co wiêcej, wiemy, ¿e niektóre zwierzêta w pewnej mierze s¹ w stanie okazywaæ wspó³czucie; na
przyk³ad go³¹b, jeden z najdelikatniejszych i najbardziej wspó³czuj¹cych ptaków, by³ w epoce Moj¿esza jednym z symboli
przedstawiaj¹cych naszego Pana. Poniewa¿ w wielu sytuacjach
okaza³o siê to pomocne, go³êbie przynosi siê niekiedy do pokoju, w którym przebywa chory, co pomaga cierpi¹cemu. Byæ
mo¿e z powodu tej wspó³czuj¹cej natury go³¹b przejmuje na
siebie pewn¹ czêæ choroby i oddaje choremu czêæ w³asnej
¿ywotnoci. Okazuje siê, ¿e ptaki choruj¹ (ich koñczyny sztywniej¹, tak jak w przypadku reumatyzmu), a pacjent proporcjonalnie do tego odzyskuje zdrowie.
Jeli pamiêtamy o tym, ¿e nasza mi³oæ i wspó³czucie przez
szeæ tysiêcy lat podleg³e by³y upadkowi, a nasz drogi Odkupiciel by³ doskona³y i dlatego w Nim ta cecha wspó³czuj¹cej
mi³oci obfitowa³a w wielkiej mierze, mo¿emy w niewielkim
stopniu zrozumieæ, jak wspó³czu³ ze s³abociami naszymi.
Odczuwa³ wspó³czucie, poniewa¿ Jego natura by³a delikatna,
doskona³a, uczuciowa  nie za twarda, znieczulona samolubstwem i grzechem z powodu dziedzictwa lub osobistego
dowiadczenia. Czytamy o Nim tak¿e, i¿ u¿ali³ siê, ¿e powiedzia³: ¿al mi tego ludu, a kiedy widzia³ p³acz ¯ydów,
Marty czy Marii, by³ poruszony i zap³aka³ Jezus. To wspó³czucie bynajmniej nie wiadczy o s³aboci Jego charakteru,
lecz o cechach wrêcz przeciwnych: prawdziwy charakter cz³owieka na obraz i podobieñstwo Stworzyciela nie jest twardy,
bez serca i gruboskórny, lecz delikatny, ³agodny, mi³uj¹cy i
wspó³czuj¹cy. Dlatego wszystkie te rzeczy pokazuj¹ nam, ¿e
Ten, który mówi³, jak nigdy jeszcze cz³owiek nie przemawia³, wspó³czu³ równie¿ tak, jak nikt sporód upad³ego rodzaju nie móg³ wspó³czuæ upad³emu stanowi, troskom i cierpieniom ludzkoci.
Co wiêcej  musimy pamiêtaæ o celu przyjcia naszego Pana
na wiat. Tym celem nie by³o jedynie okazanie mocy bez poniesienia ¿adnych kosztów, lecz  jak sam to wyjani³  Syn
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Cz³owieczy przyszed³ s³u¿yæ innym i oddaæ swoje ¿ycie na
okup za wielu. To prawda, ¿e zap³at¹ za grzech nie jest cierpienie, lecz mieræ; dlatego te¿ samo cierpienie naszego Pana
nie mog³oby stanowiæ zap³aty za grzech; konieczne by³o, aby
za wszystkich mierci skosztowa³. Dlatego czytamy: Chrystus umar³ za grzechy nasze wed³ug Pism  1 Kor. 15:3. Niemniej jednak, zajmuj¹c miejsce grzesznika nasz Pan musia³
dowiadczyæ wszystkiego, co przekleñstwo  kara mierci 
poci¹ga³o za sob¹; podobnie jak rodzaj ludzki umiera³ przez
stopniow¹ utratê ¿ycia, przez s³aboci, choroby i niemoce, tak
i nasz drogi Odkupiciel musia³ przejæ te same dowiadczenia. Poniewa¿ za sam nie by³ grzesznikiem, ca³e zwi¹zane z
grzechem karanie, jakie na Nim spoczê³o, musia³o byæ rezultatem zast¹pienia grzesznika i poniesienia za nas wyroku sprawiedliwoci.
Je¿eli chodzi o ból i s³aboci, nasz Pan uczyni³ to w najlepszy i najbardziej zupe³ny sposób, mianowicie oddaj¹c swoje
¿ycie dzieñ po dniu, przez trzy i pó³ roku swojej s³u¿by, rozdaj¹c swoj¹ ¿ywotnoæ tym, którzy nie doceniali nawet Jego
pobudek  Jego ³aski, jego mi³oci. W taki sposób, jak zosta³o
zapisane, wyla³ na mieræ duszê [istotê, istnienie] swojê;
po³o¿y³ ofiar¹ za grzech duszê [istotê] sw¹ (Izaj. 53:10,12).
Bez trudu widzimy, ¿e od momentu powiêcenia siê, kiedy
mia³ trzydzieci lat i zosta³ ochrzczony przez Jana w Jordanie,
a¿ do Kalwarii nieustannie wylewa³ duszê swoj¹; ¿ywotnoæ
bez przerwy uchodzi³a z Niego, by udzielaæ pomocy i uzdrawiaæ tych, którym s³u¿y³. Wszystko to nie by³oby wystarczaj¹c¹ cen¹ za nasze grzechy, ale stanowi³o czêæ procesu umierania, przez jaki przechodzi³ nasz drogi Odkupiciel; proces
ten osi¹gn¹³ punkt kulminacyjny na Kalwarii, gdy zawo³a³:
Wykona³o siê i zgas³a w Nim ostatnia iskra ¿ycia.
Wydaje siê, ¿e takie w³anie ofiarowanie siê naszego Pana,
dzielenie siê si³ami ¿yciowymi i dotkniêcie dowiadczeniami
naszego procesu umierania by³o tak samo konieczne jak to, ¿e
na krzy¿u nasz Pan przez krótk¹ chwilê musia³ poznaæ, co
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czuje grzesznik ca³kowicie od³¹czony od Niebiañskiego Ojca
i co oznacza odebranie wszelkiej nadludzkiej mocy; sta³o siê
to wtedy, gdy zawo³a³: Bo¿e mój! Bo¿e mój! czemu mnie
opuci³? Jako zastêpuj¹cy grzesznika musia³ ponieæ karê
grzesznika we wszystkich szczegó³ach i Jego ofiarnicza misja
nie zosta³a zakoñczona, dopóki siê to wszystko nie wykona³o.
Dopiero wówczas, gdy wiernie to wszystko zniós³, przeszed³
wszystkie próby, jakie zosta³y zamierzone przez Ojca, aby móg³
staæ siê Wodzem naszego zbawienia i dost¹pi³ wywy¿szenia ponad anio³ów, ksiêstwa i mocarstwa, bêd¹c wraz z Ojcem wspó³uczestnikiem na tronie wszechwiata.
Wszystkie te dowiadczenia, które Niebiañski Ojciec przygotowa³ dla swojego Umi³owanego Syna, zanim wywy¿szy³
Go a¿ do miejsca po prawicy swojego majestatu i powierzy³
Mu wielkie dzie³o b³ogos³awienia wszystkich rodzajów ziemi, by³y nie tylko próbami wiernoci Jednorodzonego, Logosa: Pismo wiête zapewnia nas, ¿e by³y dla naszego Pana niezbêdne, aby móg³ wspó³czuæ z tymi, których w ten sposób
odkupi³, aby móg³ wspó³czuæ i ratowaæ tych, którzy przezeñ powróc¹ do pe³nej spo³ecznoci z Bogiem  z Kocio³em
w obecnym wieku, a w ci¹gu Tysi¹clecia  ze wiatem: aby
by³ mi³osiernym i wiernym najwy¿szym kap³anem w tem, co
siê u Boga (...) dziaæ mia³o; skuszony we wszystkiem na
podobieñstwo nas; wspó³czuj¹cy pozbawionym znajomoci
i tym, którzy zeszli z w³aciwej drogi, poniewa¿ On sam by³
ob³o¿ony krewkoci¹. Przeto¿ i doskonale zbawiæ mo¿e
tych, którzy przezeñ przystêpuj¹ do Boga. Zaprawdê, takiegoæ przysta³o nam mieæ najwy¿szego kap³ana, wiêtego, niewinnego, niepokalanego, od³¹czonego od grzeszników, i któryby siê sta³ wy¿szy nad niebiosa (Hebr. 2:17,18; 4:15,16;
5:2; 7:25,26).

WYK£AD VI
POREDNIK POJEDNANIA
SYN DAWIDA I PAN DAWIDA
W JAKI SPOSÓB BY£ SYNEM DAWIDA  POCHODZENIE JÓZEFA OD SALOMONA 
POCHODZENIE MARII OD NATANA  PONI¯ENIE WYWY¯SZONYCH, WYWY¯SZENIE
PONI¯ONYCH  DLACZEGO CHRYSTUS JEST P ANEM D AWIDA  W JAKI SPOSÓB
BY£ I KORZENIEM I LATOROL¥ DAWIDA  Z NACZENIE TYTU£U OJCIEC WIECZ NOCI   JAK ZOSTA£ ZDOBYTY I JAK MA BYÆ STOSOWANY  KIM S¥ DZIECI
CHRYSTUSA  KOCIÓ£ JAKO JEGO BRACIA  DZIECI BOGA I OJCA NASZEGO
P ANA JEZUSA CHRYSTUSA.
Spyta³ ich Jezus, mówi¹c: Co siê wam zda o Chrystusie? Czyim jest synem? Rzekli mu: Dawidowym. I rzek³ im: Jako¿ tedy Dawid w duchu [pod
jego natchnieniem] nazywa go Panem? mówi¹c: rzek³ Pan [Jahwe] Panu
[adon, mistrz, w³adca] memu: Si¹d po prawicy mojej, a¿ po³o¿ê nieprzyjacio³y twoje podnó¿kiem nóg twoich. Poniewa¿ go tedy Dawid nazywa
Panem [adon, mistrz], jako¿ jest synem jego?  Mat. 22:42-45.

NA SAMYM POCZ¥TKU powinnimy zauwa¿yæ, ¿e rozwa¿ana obecnie kwestia nie odnosi siê do przedludzkiego istnienia naszego Pana, lecz jedynie do Jego zwi¹zku z rodzajem ludzkim. Jak ju¿ widzielimy, znalaz³ siê w takowym
zwi¹zku przyjmuj¹c nasz¹ naturê za porednictwem swojej
matki Marii. Zapisany przez £ukasza rodowód Marii siêga
Dawida przez jego syna Natana (£uk.3:31*), podczas gdy rodowód Józefa, podany przez Mateusza, równie¿ obejmuje
Dawida przez jego syna Salomona (Mat. 1:6,16). Przyjêcie
* Józef jest tutaj nazwany synem Helego  synem Helego, ojca Marii, przez
ma³¿eñstwo, czyli prawnie albo te¿, jak powiedzielibymy dzisiaj, ziêciem Helego. Z urodzenia Józef by³ synem Jakuba, jak pisze Mateusz 1:16.
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przez Józefa Marii jako jego ¿ony oraz Jezusa, jej syna, jako
jego w³asnego syna, da³oby Jezusowi prawo do rodowodu
Józefa; taki zwi¹zek z rodzin¹ Dawida nie jest jednak konieczny, poniewa¿, jak ju¿ widzielimy, Jego matka równie¿ pochodzi³a od Dawida, tylko z innej linii.
Zwróæmy jednak uwagê na to, ¿e prawa naszego Pana do
tronu Izraela nie wynikaj¹, jak twierdz¹ niektórzy, ze zwi¹zku
jego matki z Józefem. Wrêcz przeciwnie: gdyby by³ synem
Józefa, by³by raczej pozbawiony wszelkiego dziedzicznego
prawa do tronu Dawida, poniewa¿  choæ nastêpcy Dawida w
królestwie pochodzili z linii jego syna Salomona, a nie z rodu
jego syna Natana  pewne fragmenty Pisma wiêtego niezbicie wskazuj¹ na to, i¿ wielki dziedzic tronu Dawida nie mia³
pochodziæ z królewskiej linii Salomona. Je¿eli to udowodnimy, zaprzeczymy stwierdzeniom niektórych osób, jakoby nasz
Pan musia³ byæ synem Józefa, tak samo jak Marii. Przestudiujmy zatem szczegó³y tego zagadnienia.
Jasno wyra¿ony Boski zamiar wskazuje niew¹tpliwie i niezbicie, ¿e po pierwsze wielki dziedzic tronu wiata, wielki
Król Izraela mia³ pochodziæ z linii Dawida. Po drugie, wiadomo tak¿e, i¿ mia³ pochodziæ z linii Salomona, z rodziny panuj¹cej, ale na pewnych warunkach. Jeli te warunki zosta³yby
spe³nione, Król by³by potomkiem Salomona; w przeciwnym
wypadku pochodzi³by z innej linii, ale w ka¿dym przypadku
pochodzi³by z linii Dawida, bêd¹c zarazem jego synem i jego
Panem.
Zwróæmy uwagê na biblijny zapis:
Przysi¹g³ Pan Dawidowi prawdê, a nie uchyli siê od niej,
mówi¹c: Z owocu ¿ywota twego posadzê na stolicy twojej.
Bêd¹li strzegli synowie twoi przymierza mojego, i wiadectw
moich, których ich nauczê: tedy i synowie ich a¿ na wieki bêd¹
siedzieli na stolicy twojej  Psalm 132:11,12.
A ze wszystkich synów moich (bo mi wiele synów da³ Pan)
obra³ Salomona, syna mego, aby siedzia³ na stolicy królestwa
Pañskiego nad Izraelem. I mówi³ do mnie: Salomon, syn twój,
ten zbuduje dom mój (...). I umocniê królestwo jego a¿ na
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wieki, bêdzieli statecznym w pe³nieniu przykazañ moich i s¹dów moich, jako i dzi  1 Kron. 28:5-7.
Jeli bêd¹ strzec synowie twoi drogi swej, chodz¹c przede
mn¹ w prawdzie, ze wszystkiego serca swego, i ze wszystkiej
duszy swojej, tedy nie bêdzie wytracony [odciêty od ciebie,
od tronu  margines] po tobie m¹¿ z stolicy Izraelskiej 
1 Król. 2:4.
Obietnica Mesjañskiego Królestwa z linii Salomona, z linii
jego cielesnego potomstwa, staje siê w ten sposób warunkowa, uzale¿niona od pewnej wiernoci Panu; zgodnie z wszelkimi regu³ami interpretacji jêzyka powy¿sze stwierdzenia oznaczaj¹ tak¿e, i¿ niewiernoæ wobec Pana odsunê³aby potomstwo Salomona i jego ród od tronu Izraela, je¿eli chodzi o
Mesjañskie Królestwo wed³ug cia³a. Powstaje zatem pytanie:
Czy Salomon i jego nastêpcy na tronie Izraela strzegli drogi
swej, chodz¹c przede mn¹ [Bogiem] w prawdzie, ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej? Je¿eli nie,
to zostali odciêci od genealogicznej linii Mesjasza wed³ug cia³a.
Aby uzyskaæ pewn¹ odpowied na to pytanie, musimy zwróciæ siê do Pisma wiêtego. Znajdujemy w nim niezbite dowody, ¿e Salomon i jego królewski ród nie potrafili chodziæ wed³ug przykazañ Bo¿ych. St¹d wiemy, ¿e linia ta zosta³a odciêta i odrzucona jako linia Mesjañska; dlatego wiêc musia³ On
pochodziæ od innego przodka  od Dawida. Oto, co mówi S³owo Pana:
A ty Salomonie, synu mój! znaj Boga, ojca twojego, i s³u¿
mu sercem doskona³em (...). Jeli go szukaæ bêdziesz, znajdziesz go, a jeli go opucisz, odrzuci ciê na wieki  1 Kron.
28:9.
I rozgniewa³ siê Pan na Salomona, ¿e siê odwróci³o serce
jego od Pana, Boga Izraelskiego (...). Przeto¿ rzek³ Pan do
Salomona: Poniewa¿e siê tego dopuci³, nie strzeg¹c przymierza mego, ani wyroków moich, którem ci przykaza³, pewnie oderwê królestwo od ciebie (...). Wszak¿e za dni twoich
nie uczyniê tego dla Dawida, ojca twego; ale z rêki syna twe-
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go oderwê je. Lecz wszystkiego królestwa nie oderwê; pokolenie jedno dam synowi twemu dla Dawida, s³ugi mego, i dla
Jeruzalemu, którem obra³  1 Król. 11:9-13.
Zgodnie z tym tak¿e i inne zapisy mówi¹, ¿e dziesiêæ pokoleñ zosta³o oderwanych od rodu Salomona zaraz po jego mierci  dziesiêæ pokoleñ, które nigdy nie uzna³y swego poddañstwa wobec Roboama, syna i nastêpcy Salomona. Pos³uchajmy jednak S³owa Pañskiego dotycz¹cego pokolenia Judy i towarzysz¹cego mu pokolenia Beniamina, które przez pewien
czas pozostawa³y lojalne wobec rodu Salomona i w ten sposób pozosta³y w ³¹cznoci z obiecanym pozaobrazowym Królestwem i z Mesjaszem, wielkim Królem. Ostatni trzej królowie z linii Salomona, jacy zasiadali na tronie, to Joakim, jego
syn Joachyn (nazywany równie¿ Chonijaszem) oraz Sedekiasz,
brat Joakima. Zwróæmy uwagê na wiadectwo S³owa Pañskiego przeciwko tym osobom oraz na zapewnienie, ¿e ¿aden z
ich potomków nie zasi¹dzie ju¿ nigdy na tronie Królestwa Pana
 ani rzeczywistego, ani obrazowego. Czytamy:
Jako ¿yjê Ja, mówi Pan, i¿ choæby by³ Chonijasz, syn Joakima, króla Judzkiego, sygnetem na prawej rêce mojej, wszak¿e ciê i stamt¹d zerwê; (...) Izali ten m¹¿ Chonijasz bêdzie
ba³wanem nikczemnym, który podruzgotany bywa? Albo naczyniem, w którem nie masz ¿adnej wdziêcznoci? Przecz¿eby odrzuceni byli on i nasienie jego, a wyrzuceni do ziemi,
której nie znaj¹? O ziemio, ziemio, ziemio! s³uchaj s³owa Pañskiego. Tak mówi Pan: Zapiszcie to, ¿e ten m¹¿ bêdzie bez
dzieci, a ¿e mu siê nie poszczêci za dni jego; owszem, nie
poszczêci siê i mê¿owi, któryby z nasienia jego siedzia³ na
stolicy Dawidowej, a panowa³ jeszcze w Judzie  Jer. 22:2430.
Tak mówi Pan o Joakimie, królu Judzkim: Nie bêdzie mia³,
ktoby siedzia³ na stolicy Dawidowej  Jer. 36:30.
O Sedekiaszu czytamy:
A ty, nieczysty bezbo¿niku, ksiêciu Izraelski! którego dzieñ
przychodzi, gdy nieprawoæ skoñczona bêdzie: tak mówi panuj¹cy Pan: Zdejm tê czapkê, a zrzuæ tê koronê, która ju¿ ni-
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gdy takowa nie bêdzie; tego, który w poni¿enie przyszed³,
wywy¿szê, a wywy¿szonego poni¿ê. W niwecz, w niwecz, w
niwecz j¹ obrócê, czego pierwej nie bywa³o, a¿ przyjdzie ten,
co do niej ma prawo, którem mu da³  Ezech. 21:25-27.
S³owa te mówi¹ o ca³kowitym odrzuceniu rodu Salomona:
linia ta zosta³a wywy¿szona, a od tej chwili mia³a byæ poni¿ona; jednoczenie poni¿ona i nieznana linia Natana, która nigdy nie wysuwa³a ¿adnych ¿¹dañ odnonie tronu, mia³a we
w³aciwym czasie doznaæ wywy¿szenia w swoim przedstawicielu  Mesjaszu, narodzonym wed³ug cia³a z Marii.
Któ¿ móg³by szukaæ bardziej oczywistego dowodu, ¿e nie
mo¿na by³o oczekiwaæ przyjcia Mesjasza z rodu Salomona,
gdy¿ wszystkie prawa i przywileje tej linii, w obliczu Boskich
obietnic i warunków, zosta³y utracone na skutek niegodziwoci i sprzeciwiania siê Bogu? W taki sposób stwierdzenie, i¿
nasz Pan musia³ byæ synem Józefa, a zatem odziedziczy³ przez
niego prawa i przywileje, okazuje siê ca³kowicie nieprawdziwe, wiemy bowiem, ¿e ¿aden cz³owiek z tego rodu nie mia³
zasiadaæ na tronie Pana.
Przeniesienie królestwa z rodziny Salomona na inn¹ rodzinê wywodz¹c¹ siê z domu Dawida zosta³o jasno przepowiedziane w innych Pismach, jak czytamy: Oto id¹ dni, mówi
Pan, których wzbudzê Dawidowi LATOROL SPRAWIEDLIW¥, i bêdzie królowa³ król, a poszczêci mu siê; (...) za dni
jego Juda zbawiony bêdzie, a Izrael bezpiecznie mieszkaæ
bêdzie; a toæ jest imiê jego, którem go zwaæ bêd¹: Pan sprawiedliwoæ nasza  Jer. 23:5,6.
Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Maria, matka Jezusa, zrozumia³a
tê w³aciw¹ myl lub te¿ pod natchnieniem ducha wiêtego
wypowiedzia³a prorocze s³owa w niezwyk³ej pieni dziêkczynnej, zanotowanej przez £ukasza (1:46-55): [Bóg] rozproszy³
pyszne w mylach serca ich. ci¹gn¹³ mocarze z stolic ich, a
wywy¿szy³ uni¿one. £akn¹ce nape³ni³ dobremi rzeczami, a
bogacze rozpuci³ pró¿ne. Obdarzona ³ask¹ rodzina Salomona jest tutaj przeciwstawiona mniej znacznej rodzinie Natana.
Czapka i korona zosta³y odjête od Sedekiasza i rodu Salomo-
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na, aby otrzyma³ je ten, kto ma do nich prawo  Latorol Sprawiedliwa z korzenia Dawidowego.
Widzielimy ju¿, w jaki sposób nasz Pan jest latorol¹, czy
te¿ potomkiem Dawida, poznalimy te¿ Jego rzeczywist¹ liniê genealogiczn¹, zgodnie potwierdzan¹ przez wersety Pisma wiêtego. Zastanówmy siê teraz, pod jakim wzglêdem
by³ On Panem Dawida. Jak Jezus móg³ byæ jednoczenie Synem i Panem Dawida?
Odpowiadamy, ¿e nie jest Panem Dawida za spraw¹ pozycji, jak¹ posiada³ jako istota duchowa, zanim sta³ siê cia³em
i zamieszka³ miêdzy nami  tak samo, jak podczas swojej
przedludzkiej egzystencji nie by³ Synem czy te¿ Latorol¹
Dawida. Nasz Pan Jezus sta³ siê Panem, czyli zwierzchnikiem
Dawida, podobnie jak Panem wszystkiego (Dzieje Ap.
10:36) w rezultacie wielkiego dzie³a, którego dokona³ jako
Porednik Pojednania. Na to Chrystus i umar³ i powsta³ i o¿y³,
aby i nad umar³ymi i nad ¿ywymi panowa³ (Rzym. 14:9).
Rzeczywicie: Logos móg³ byæ nazywany Panem [jednym z
Panów  przyp. t³um.], posiadaj¹cym wielk¹ w³adzê, Bogiem
[jednym z Bogów  przyp. t³um.], mocnym, czyli wp³ywowym.*
Podobnie cz³owiek Chrystus Jezus, zanim umar³, móg³ byæ
nazywany Panem [jednym z Panów  przyp. t³um.], tak jak
zwracali siê do Niego uczniowie: Wy miê nazywacie nauczycielem i Panem, a dobrze mówicie; bomci jest nim  Jan
13:13. By³ On szczególnym Anio³em przymierza, którego
Ojciec uwiêci³ i pos³a³ na wiat, aby odkupi³ wiat i którego
Ojciec uwielbi³ we wszelki mo¿liwy sposób, owiadczaj¹c:
Ty jest on Syn mój mi³y, w którym mi siê upodoba³o. Dlatego by³o jak najbardziej wskazane, aby wszyscy, którzy widzieli Jego chwa³ê jako chwa³ê Jednorodzonego Syna Ojca,
pe³nego ³aski i prawdy, okazywali Mu szacunek, s³uchali Go,
* Pamiêtajmy, ¿e nie mamy tu na myli s³owa Jahwe, czêsto t³umaczonego w
Starym Testamencie jako Pan. Chodzi raczej o inne s³owa, równie¿ oddawane
jako Pan, podobnie jak w zacytowanym powy¿ej tekcie. Rzek³ Pan [Jahwe]
Panu memu [adon  mój mistrz]: Si¹d po prawicy mojej itd.
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byli Mu pos³uszni i czcili Go  oddawali Mu ho³d  jako przedstawicielowi Ojca. Niemniej jednak, jak wykazuje aposto³ w
zacytowanym powy¿ej tekcie, istnia³ pewien szczególny i
odmienny sens, w jakim nasz Pan sta³ siê Panem, czyli Mistrzem, dziêki swojej mierci i zmartwychwstaniu.
To szczególne znaczenie, w jakim wzbudzony Chrystus by³
Panem wszystkiego  Panem ¿ywych i umar³ych  wi¹¿e
siê cile z Jego dzie³em Porednika Pojednania. W tym w³anie celu sta³ siê cz³owiekiem. Ludzkoæ w swoim upad³ym
stanie, zaprzedana pod grzech przez niepos³uszeñstwo ojca
Adama, by³a bezradna  pod panowaniem grzechu i wyrokiem
mierci: uwolnienie od tych przekleñstw, w harmonii z Boskim prawem, wymaga³o ca³kowitego zap³acenia kary, która
na skutek niepos³uszeñstwa Adama zosta³a na³o¿ona na ca³¹
jego rodzinê. Rodzaj ludzki musia³ byæ wykupiony spod grzechu i Chrystus sta³ siê jego Wykupicielem, W³acicielem 
Panem wszystkiego. Po to w³anie opuci³ chwa³ê swojej
przedludzkiej egzystencji i sta³ siê cz³owiekiem Chrystusem
Jezusem. Biblia powiadcza, ¿e da³ samego siebie na okup
 jako cenê kupna  za rodzaj potêpiony w Adamie. W ten
sposób ca³y wiat zosta³ drogo kupiony, drog¹ krwi¹ [¿yciem]
Chrystusa.
Chocia¿ przez wykupienie rodzaju ludzkiego nasz Pan w
oczach sprawiedliwoci sta³ siê jego W³acicielem, jego Mistrzem, Panem wszystkiego, to jednak nie uczyni³ tego, aby
poddaæ go w niewolê, lecz wrêcz przeciwnie: aby uwolniæ spod
grzechu wszystkich tych, którzy przyjm¹ przez Niego ³askawy Bo¿y dar. Celem ustanowienia Mesjañskiego Królestwa
jest zlanie na ludzk¹ rodzinê praw i przywilejów synów Bo¿ych  utraconych w Edenie, odkupionych, nabytych drogo na
Kalwarii. W³anie po to nasz Pan sta³ siê Nabywc¹, W³acicielem, Panem wszystkiego: aby otrzymaæ prawo uwolnienia
cz³owieka. W ten sposób przez swoj¹ mieræ Mesjasz sta³ siê
Panem Dawida, poniewa¿ Dawid by³ cz³onkiem rodu wykupionego drogocenn¹ krwi¹.
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Korzeñ i rodzaj on Dawidowy  Obj. 22:16
W tych s³owach naszego Pana, skierowanych do Kocio³a,
kryje siê bardzo podobna myl. Wed³ug cia³a nasz Pan Jezus
by³ przez swoj¹ matkê synem, latorol¹, pêdem, czyli potomkiem Dawida. Dziêki swojej ofierze niepokalanego ¿ycia sta³
siê korzeniem Dawida, a zarazem jego Panem: s³owo korzeñ sugeruje bowiem nieco inn¹ myl ni¿ s³owo Pan. Korzeñ Dawida oznacza pochodzenie, ród³o ¿ycia i rozwoju
Dawida.
Pismo wiête mówi, ¿e Dawid by³ ró¿d¿k¹ z pnia Isajego: jego ojciec by³ wiêc jego korzeniem, je¿eli chodzi o literalne pokolenia. Kiedy i jak Chrystus sta³ siê korzeniem, czyli
ojcem? Odpowiadamy, ¿e nie wydarzy³o siê to wczeniej, ni¿
sta³ siê cia³em  kiedy sta³ siê cia³em jako cz³owiek Jezus,
przez swoj¹ matkê spokrewni³ siê z rodem Adama (Hebr. 2:1418). W tym pokrewieñstwie by³ wobec Dawida latorol¹, a
nie korzeniem. Jak i kiedy sta³ siê korzeniem? Odpowiadamy, ¿e w taki sam sposób i w tym samym czasie, kiedy sta³
siê Panem Dawida: sposobem by³a mieræ, przez któr¹ naby³
prawo ¿ycia Adama i ca³ego jego potomstwa, w tym prawa
Dawida; ów czas nasta³ wtedy, kiedy zosta³ wzbudzony z umar³ych  Odkupiciel Adama, Odkupiciel ca³ego rodzaju, a zatem i Odkupiciel Dawida.
Dlatego wiêc ani Logos w przedludzkiej egzystencji, ani
cz³owiek Jezus nie by³ Panem Dawida ani Korzeniem Dawida, lecz dopiero zmartwychwsta³y Mesjasz. Kiedy Dawid w
duchu (czyli wypowiadaj¹c siê w proroczym duchu czy te¿
natchnieniu) nazwa³ Jezusa Panem, mówi¹c: Rzek³ Jahwe
Panu [Jezusowi] memu: Si¹d po prawicy mojej itd., nie mia³
na myli ofiarowuj¹cego samego siebie cz³owieka Chrystusa
Jezusa, który jeszcze nie dokoñczy³ swojej ofiary, lecz Jezusa  zwyciêzcê, Pana ¿ycia i chwa³y, pierworodnego z umar³ych, i ksi¹¿êcia królów ziemi (Obj. 1:5). O Nim w³anie
pisa³ Piotr: Tego Bóg wzbudzi³ dnia trzeciego (...) Pana
wszystkiego  Dzieje Ap. 10:36,40. Równie¿ o Nim Pawe³
powiedzia³, i¿ przy swoim wtórym przyjciu oka¿e siê jako
król króluj¹cych, i Pan panuj¹cych* (1 Tym. 6:15).
*

Zob. str. 78
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Wtóry Adam
Pierwszy korzeñ, czyli ojciec rodzaju ludzkiego  Adam
 z powodu niepos³uszeñstwa nie zdo³a³ wydaæ potomstwa na
swoje podobieñstwo, na obraz Bo¿y; nie tylko nie przekaza³
swoim dzieciom wiecznego ¿ycia, ale utraci³ tak¿e swoje w³asne prawo do niego, zarazem nak³adaj¹c na swoje potomstwo
spadek, dziedzictwo grzechu, s³aboci, upadku i mierci. Logos sta³ siê cia³em, sta³ siê cz³owiekiem Chrystusem Jezusem,
aby móg³ byæ drugim Adamem, zaj¹æ miejsce pierwszego Adama, aby móg³ odwróciæ to, czego dokona³ pierwszy Adam, i
daæ jemu oraz jego rodzinie (wszystkim, którzy przyjm¹ je na
Boskich warunkach) obfitsze ¿ycie, ¿ycie wieczne, w sprzyjaj¹cych warunkach; ¿ycie utracone na skutek niepos³uszeñstwa.
Wielkim b³êdem pope³nianym przez niektórych by³by jednak pogl¹d, ¿e cz³owiek Chrystus Jezus by³ Wtórym Adamem. Nie! Aposto³ mówi o Nim (1 Kor. 15:47): Drugi Adam
sam Pan z nieba  Pan, który przyjdzie z nieba i przy swoim
drugim przyjciu obejmie urz¹d i obowi¹zki ojca Adamowego rodu, który odkupi³ swoj¹ drogocenn¹ krwi¹ na Kalwarii.
Wykupienie rodu Adama spod wyroku sprawiedliwoci musia³o zostaæ dokonane wczeniej, ni¿ nasz Pan Jezus móg³ staæ
siê jego Dawc¹ ¿ycia, czyli Ojcem: tylko to wielkie dzie³o
zosta³o dokonane przez naszego Pana podczas Jego pierwszego przyjcia. Po raz drugi przychodzi, aby podnieæ ludzkoæ
w procesie restytucji i daæ jej wieczne ¿ycie, a tak¿e przywileje i b³ogos³awieñstwa utracone przez pierwszego Adama.
Wed³ug planu Ojca czas pomiêdzy tymi przyjciami jest przeznaczony na wybranie sporód odkupionego wiata klasy, której cz³onkowie maj¹ byæ przypodobani obrazowi Syna jego
(Rzym. 8:29). Klasa ta jest ró¿nie nazywana: kap³ani Królewskiego Kap³añstwa, Cia³o, czyli Koció³ Chrystusa, Oblubienica Chrystusa, Ma³¿onka Barankowa oraz wspó³dziedzice
wraz z Nim we wszystkich zaszczytach, b³ogos³awieñstwach
i w s³u¿bie Jego Królestwa.
Zgodnie z tym przysz³e dzie³o, dzie³o Wieku Tysi¹clecia,
wspania³y cel panowania Mesjasza, jest okrelone s³owem
odrodzenie. wiat by³ raz zrodzony przez ojca Adama, ale nie
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zdo³a³ otrzymaæ ¿ycia; zosta³ zrodzony jedynie do grzechu i
wyroku, jaki za sob¹ poci¹ga³  do mierci. Nowy Ojciec rodu,
wtóry Adam, proponuje ogólne odrodzenie. Czas, w którym
to odrodzenie stanie siê dostêpne dla wiata, jest dok³adnie
okrelony w s³owach naszego Pana jako Wiek Tysi¹clecia.
Powiedzia³ On: Wy, którzy poszlicie za mn¹, przy odrodzeniu, (...) zasi¹dziecie i wy na dwunastu tronach i bêdziecie
s¹dziæ dwanacie pokoleñ izraelskich. Badacze Biblii w wiêkszoci zgadzaj¹ siê, ¿e wybierany podczas obecnego Wieku
Ewangelii Koció³ przechodzi odrodzenie; wielu jednak przeoczy³o fakt, ¿e istnieje jeszcze jedno, oddzielne odrodzenie,
przeznaczone dla rodzaju ludzkiego jako ca³oci: nie oznacza
to, ¿e wszyscy dost¹pi¹ pe³nego odrodzenia, lecz wszyscy bêd¹
mieli szansê, która  wykorzystana we w³aciwy sposób 
doprowadzi do zupe³nego, ca³kowitego odrodzenia.
W zwi¹zku z tym dobrze jest zwróciæ uwagê na cis³e rozró¿nienie pomiêdzy odrodzeniem Kocio³a a odrodzeniem
wiata: w przypadku Kocio³a wielu zosta³o powo³anych do
odrodzenia maj¹cego miejsce podczas obecnego Wieku Ewangelii, a niewielu bêdzie wybranych  niewielu dowiadczy
pe³nego odrodzenia, do którego zostali zaproszeni  mianowicie do stania siê Nowymi Stworzeniami w Chrystusie Jezusie, uczestnikami boskiej natury. Odrodzenie przewidziane dla
wiata, jak ju¿ widzielimy, nie prowadzi do osi¹gniêcia nowej natury, lecz do przywrócenia, czyli restytucji, ludzkiej
natury do doskona³oci.
Tak wiêc napisano: Pierwszy Adam by³ uczyniony dusz¹
¿yj¹c¹ [istot¹ cielesn¹], ostatni Adam duchem o¿ywiaj¹cym.
Ale nie duchowe by³o pierwsze, lecz cielesne  potem duchowe  1 Kor. 15:45-47 (zob. Diaglott). I rzeczywicie, nasz
Pan Jezus za dni cia³a swego uto¿sami³ siê z pierwszym Adamem i jego rodem poprzez nasienie Abrahama (Hebr. 2:16),
bêd¹c uczyniony mniejszym od Anio³ów, (...) przez ucierpienie mierci (...), aby z ³aski Bo¿ej za wszystkich mierci
skosztowa³. Osi¹gn¹wszy jednak swój cel, zosta³ wzbudzony z martwych jako uczestnik boskiej natury, wykupiciel rodziny ludzkiej, ale ju¿ nie jej cz³onek  ju¿ nie z ziemi ziemski, lecz Niebiañski Pan  Wtóry Adam, duch o¿ywiaj¹cy.

Syn i Pan Dawida

139

Pierwszy Adam by³ pierwotnym korzeniem, z którego wywodzi siê ca³a rodzina ludzka, a w ten sposób i nasz Pan Jezus
w ciele, syn Marii, syn Dawida, syn Abrahama, by³ pêdem,
czyli latorol¹ Adama (obdarzonym jednak, jak ju¿ widzielimy, nieska¿onym ¿yciem z góry, które uczyni³o go od³¹czonym od grzeszników). To w³anie przez ofiarowanie samego
siebie jako cz³owieka (wyraz pos³uszeñstwa planowi Bo¿emu) Pan nie tylko zagwarantowa³ sobie samemu wywy¿szenie do boskiej natury, ale tak¿e wykupi³ ca³y rodzaj Adamowy
oraz prawo Adama jako ojca czy te¿ korzenia tego rodzaju.
W ten sposób  przez wykupienie miejsca i prawa Adama 
nasz Pan jest Wtórym Adamem. Odda³ za ¿ycie Adama swoje
¿ycie jako cz³owiek, zarazem sk³adaj¹c w ofierze istnienie
rodu, który móg³ stworzyæ w cielesny sposób; uczyni³ to dla
dzieci Adama, aby w s³usznym czasie móg³ przyj¹æ za swoje
w³asne dzieci wszystkich cz³onków rodu Adama, którzy bêd¹
tego pragnêli; bêdzie móg³ ich odrodziæ i daæ im wiecznotrwa³e ¿ycie na w³aciwych warunkach. Nasz Pan nie jest ju¿
latorol¹ z korzenia Isajego i Dawida, lecz nowym korzeniem, przygotowanym do tego, aby daæ nowe ¿ycie rodzajowi
ludzkiemu  Adamowi, Abrahamowi, Dawidowi i ka¿demu
innemu cz³onkowi, czyli latoroli zwiêd³ej na skutek grzechu
rodziny ludzkiej  ka¿demu, kto przyjmie je na warunkach
potwierdzonego przysiêg¹ przymierza.
Dzie³o naszego Pana dla wszystkich ludzi, którzy je uznaj¹
w Wieku Tysi¹clecia, bêdzie podobne do pierwszego dzie³a,
którego nasz Pan dokonuje dla swojego Kocio³a w obecnym
wieku. Jego pierwsze dzie³o to usprawiedliwienie do ¿ycia
(¿ycia na poziomie ludzkim) w harmonii z Bogiem, w spo³ecznoci z Bogiem: takie samo, jakim cieszy³ siê doskona³y
cz³owiek Jezus przed swoim powiêceniem na mieræ w momencie chrztu; by³o ono równie¿ udzia³em Adama, zanim
zgrzeszy³  jedyna ró¿nica polega na tym, ¿e w ich przypadku
¿ycie to by³o rzeczywiste, a w naszym jest jedynie przypisan¹
doskona³oci¹ ¿ycia. (St¹d stwierdzenie, ¿e jestemy usprawiedliwieni z wiary.)
Nasz Pan przedstawia siebie i swój Koció³ jako winn¹
macicê; jest to dla nas dobry obraz zwi¹zku pomiêdzy latoro-
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l¹ a korzeniem. Adam i jego rodzina byli pierwotn¹ winorol¹ i jej latorolami, zaatakowanymi przez wirus grzechu i przynosz¹cymi z³y owoc i mieræ. Nasz Pan Jezus sta³ siê now¹
latorol¹ i zosta³ wszczepiony w Adamow¹ winorol; przyniós³ inny rodzaj owocu. Szczególn¹ cech¹ winoroli jest to,
¿e jej latorole mog¹ zostaæ wsadzone w ziemiê i same staæ
siê korzeniami. Tak w³anie nasz Pan, latorol wszczepiona w
Adama, zosta³ pogrzebany, przesta³ byæ latorol¹ i sta³ siê
korzeniem. Jego Koció³ w obecnym wieku to latorole w Nim,
przynosz¹ce podobny po¿ytek swój ku powiêceniu (Rzym.
6:22), czerpi¹c z Niego nowe ¿ycie. Niemniej jednak wszystkie latorole obecnego wieku musz¹ nie tylko przynosiæ obfity owoc jako latorole  takie jak Pan  lecz równie¿, podobnie do Niego, musz¹ byæ w koñcu pogrzebane i wraz z
Nim staæ siê czêciami korzenia, który w ci¹gu Wieku Tysi¹clecia bêdzie dawa³ i podtrzymywa³ ¿ycie odrodzonego rodzaju ludzkiego.
Upad³y korzeñ, Adam (z pierwsz¹ Ew¹, jego pomocnic¹),
zapocz¹tkowa³ sw¹ rodzinê w grzechu i mierci; Wtóry Adam,
Chrystus (ze swoj¹ Oblubienic¹ i pomocnic¹), wykupiwszy
prawa tego pierwszego, odnosz¹ce siê do niego samego i ca³ego jego rodu, bêdzie przygotowany, aby odrodziæ wszystkich, którzy oka¿¹ pragnienie i pos³uszeñstwo. Proces ten zosta³ nazwany naprawieniem wszystkich rzeczy (Dzieje Ap.
3:19-23)  przywróceniem tym, którzy bêd¹ tego godni, ziemskich przywilejów i b³ogos³awieñstw utraconych w pierwszym
Adamie, aby  jako Pañska winorol  naprawiona ludzkoæ
przynosi³a obfity owoc ku chwale Bo¿ej. Zauwa¿my jednak,
¿e ten przywilej stania siê korzeniem jest przeznaczony jedynie dla Chrystusa, G³owy i Cia³a, dla wybranych wed³ug
przejrzenia Boga Ojca przez powiêcenie Ducha i w wierze
prawdy (1 Piotra 1:2). Dawid i inni godni ¿yj¹cy w przesz³oci (którzy umarli, zanim latorol zosta³a pogrzebana i sta³a
siê korzeniem) nie mog¹ nigdy staæ siê czêci¹ korzenia;
nie bêdzie to równie¿ mo¿liwe w przypadku wiernych Wieku
Tysi¹clecia. Wszyscy jednak bêd¹ zadowoleni, kiedy stan¹ siê
podobni Jemu, czy to na poziomie ziemskim, czy niebiañskim.
Ludzkoæ bêdzie mia³a przywilej osi¹gn¹æ podobieñstwo do
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Niego jako doskona³ego cz³owieka Chrystusa Jezusa, wiêtej
latoroli, podczas gdy Koció³, Jego Oblubienica, Jego
Cia³o, Jego wierni wspó³kap³ani, którzy w obecnym czasie
dope³niaj¹ ostatków ucisków Chrystusowych i s¹ z nim wszczepieni w podobieñstwo mierci jego, stan¹ siê podobni Jemu
na poziomie niebiañskim (1 Kor. 15:48,49; Hebr. 11:39,40).
Ojciec wiecznoci
Nazwi¹ imiê jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wiecznoci, Ksi¹¿ê pokoju  Izaj. 9:6.

Zwrócilimy ju¿ uwagê na fakt, ¿e stosowanie imienia Bóg
mocny do naszego Pana Jezusa jest jak najbardziej w³aciwe; ma³o kto kwestionowa³by to, ¿e jest On rzeczywicie
Dziwny wród ca³ej niebiañskiej rodziny; wszyscy zgadzaj¹ siê, ¿e jest Radnym, czyli Nauczycielem. Chocia¿ Jego Królestwo ma byæ za³o¿one poprzez okres ucisku i zamieszania,
prowadz¹cego do zniszczenia istniej¹cych obecnie z³ych instytucji, nasz Pan jest mimo wszystko Ksiêciem Pokoju  który ustanowi pewny i trwa³y pokój na jedynej w³aciwej podstawie  sprawiedliwoci  dostosowania siê do Boskiego charakteru i planu. Zastanowimy siê teraz nad tytu³em Ojciec
wiecznoci; jest on równie w³aciwy i znacz¹cy, jak pozosta³e.
Nie zaprzecza on, jak niektórzy twierdz¹, licznym wersetom, wed³ug których Ojcem wiecznoci jest Jahwe  Bóg i
Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, jak pisze Piotr (1 Piotra 1:3). Wrêcz przeciwnie: Pismo wiête jasno wskazuje na
pewien szczególny sens, w jakim ten tytu³ stosuje siê do naszego Pana podczas Jego wtórego przyjcia  bêdzie On Ojcem rodzaju ludzkiego, odnowionego podczas Wieku Tysi¹clecia. W rzeczywistoci imiê to jest jedynie synonimem innych, które ju¿ rozwa¿alimy  nowy Pan Dawida i ludzkoci, nowy Korzeñ, Drugi Adam oznaczaj¹ bowiem Ojca
wiecznoci  Ojca daj¹cego wieczne ¿ycie.
Nasz Pan wykupi³ wiat za cenê w³asnego ¿ycia; przez zas³ugê tego w³anie wykupienia sta³ siê jego Panem, Odnowicielem, Dawc¹ ¿ycia; s³owo ojciec oznacza g³ównie dawcê
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¿ycia, dlatego te¿ trudno znaleæ dla naszego Pana bardziej
odpowiedni tytu³ ni¿ Ojciec wiecznoci, który znakomicie
okrela Jego stosunek do wiata, który ma byæ odrodzony 
narodzony ponownie z umar³ych poprzez restytucjê, proces
zmartwychwstania. ¯ycie wiata bêdzie pochodzi³o bezporednio od Pana Jezusa, który, jak wkrótce siê dowiemy, wed³ug
Boskiego planu wykupi³ go i zap³aci³ za niego zupe³n¹ cenê
wymagan¹ przez sprawiedliwoæ. Niemniej jednak, po zakoñczeniu procesu restytucji odrodzony wiat uzna Jahwe za pierwotne ród³o ¿ycia i b³ogos³awieñstwa, Autora wielkiego planu
zbawienia, zrealizowanego przez naszego Pana Jezusa  wielkiego Ojca i Pana wszystkiego (1 Kor. 15:24-28; 3:23; Mat.
19:28).
Istnieje pewne proroctwo, które jest ca³kowicie zgodne z
powy¿szym rozumowaniem; przez wiele stuleci stanowi³o ono
wielk¹ zagadkê tak dla uczonych, jak i dla prostaków, dla nauczycieli, uczniów i komentatorów:
Zamiast ojców twych bêdziesz mieæ synów twych,
których postanowisz ksi¹¿êtami po wszystkiej ziemi
 Psalm 45:17 
Patriarchowie i prorocy, szczególnie ci nale¿¹cy do linii
genealogicznej, z której pochodzi³ nasz Pan przez swoj¹ matkê Mariê, przez d³ugi czas byli okrelani zaszczytnym mianem ojców, czyli przodków Mesjasza; podobnie rzecz siê
ma z zacytowanymi powy¿ej wersetami, przedstawiaj¹cymi
Dawida jako korzeñ, z którego mia³a wyrosn¹æ sprawiedliwa
latorol; Mesjasz mia³ byæ synem Dawida. Wszystko to ulegnie jednak zmianie, kiedy Koció³  Cia³o Chrystusa  zostanie skompletowany i przy³¹czy siê w chwale do Jezusa  G³owy, i kiedy Ojciec rodzaju ludzkiego rozpocznie odradzanie
ludzkoci. Ci, którzy poprzednio byli ojcami, stan¹ siê teraz
synami. Abraham, Izaak, Jakub, Dawid  nikt z nich nie posiada³ ¿ycia we w³aciwym znaczeniu tego s³owa; wszyscy
nale¿eli do rodzaju, na którym ci¹¿y³o przekleñstwo mierci.
Gdy Jezus sta³ siê cz³owiekiem, nasieniem Abrahama i Dawida, kiedy dokona³ dzie³a odkupienia, odnosi³o siê to nie tylko

Syn i Pan Dawida

143

do wiata jako do ogó³u, ale tak¿e do Jego przodków wed³ug
cia³a. Wykupi³ wszystkich i nikt nie mo¿e uzyskaæ ¿ycia (zupe³nego, doskona³ego, wiecznego) w inny sposób  tylko przez
Niego. Kto wierzy w Syna, ma ¿ywot wieczny; ale kto nie
wierzy Synowi, nie ogl¹da ¿ywota (Jan 3:36). Dlatego Abraham, Izaak, Jakub, Dawid, wszyscy prorocy i ca³y wiat musz¹ otrzymaæ przysz³e, wieczne ¿ycie od Chrystusa albo nie
otrzymaj¹ go wcale; poza Nim jest tylko potêpienie. Prawd¹
jest wiêc, ¿e kiedy w wyznaczonym przez Boga czasie zostan¹ obudzeni ze mierci, to w³anie wielki Dawca ¿ycia, Jezus,
bêdzie ich Ojcem, czyli Dawc¹ ¿ycia.
W zwi¹zku z tym warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e Pismo wiête jasno wskazuje na Niebiañskiego Ojca jako na Tego, który
sp³odzi³, zapocz¹tkowa³ odrodzenie Kocio³a, Oblubienicy
Chrystusowej. Spójrzmy na kilka biblijnych dowodów. Aposto³ Piotr pisze: Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa
(...) odrodzi³ nas  1 Piotra 1:3. Aposto³ Jan równie¿ potwierdza, ¿e jestemy narodzeni z Boga  1 Jana 5:18. Podobnie aposto³ Pawe³ mówi: mamy jednego Boga Ojca  1
Kor. 8:6. Pos³a³ On swego ducha do naszych serc, przez którego wo³amy: Abba, to jest Ojcze! (Rzym. 8:15). Nasz Pan
Jezus powiadczy³ tê myl, stwierdzaj¹c po zmartwychwstaniu: Wstêpujê do Ojca mojego i Ojca waszego, i do Boga
mego i Boga waszego  Jan 20:17. W Ewangelii wed³ug
wiêtego Jana czytamy: I którzy go kolwiek przyjêli, da³ im
tê moc, aby siê stali synami Bo¿ymi, a potem stwierdzenie:
Którzy nie z krwi, ani z woli cia³a, ani z woli mê¿a, ale z
Boga narodzeni s¹  Jan 1:12,13. Aposto³ Jakub pisze o Ojcu
wiat³oci, i¿ przeto ¿e chcia³, porodzi³ nas s³owem prawdy
ku temu, ¿ebymy byli niejakiemi pierwiastkami stworzenia
jego (Jak. 1:18).
Rzeczywicie: wszystkie odnosz¹ce siê do Kocio³a wersety wskazuj¹, ¿e wierni obecnego Wieku Ewangelii nie s¹ dzieæmi Chrystusa, lecz dzieæmi Jego Ojca, sp³odzonymi z Ojcowskiego ducha i do Ojcowskiej natury, przeznaczonymi do tego,
aby stali siê dziedzicami w prawdzie Bo¿ymi, a wspó³dziedzicami Chrystusowymi, jeli tylko z nim cierpimy, abymy
te¿ z nim byli uwielbieni (Rzym. 8:17).
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Z drugiej strony, nasz stosunek do Pana Jezusa jest wielokrotnie przedstawiony jako stosunek braterski, a nie synowski. Aposto³ pisze o Kociele, ¿e Jezus nie wstydzi siê ich
braæmi nazywaæ, jak mówi proroctwo: opowiem imiê twoje
braciom moim, w porodku zgromadzenia piewaæ ci bêdê.
Dalej mówi: Oto ja i dzieci [Boga], które mi da³ Bóg. Oto
wielu synów, których Ojciec przywodzi do chwa³y pod przewodnictwem Wodza zbawienia ich, Chrystusa Jezusa; je¿eli
chodzi o Koció³, to znów czytamy, ¿e nasz Pan w swoim
zmartwychwstaniu by³ pierworodnym miêdzy wieloma braæmi (Rzym. 8:29; Hebr. 2:10-13).
To wielkie dzie³o dawania ¿ycia ca³emu wiatu jest od³o¿one do momentu, kiedy Cia³o Dawcy ¿ycia zostanie skompletowane, kiedy bracia wraz z ich Panem i Odkupicielem bêd¹
przyjêci jako synowie chwa³y i rozpoczn¹ dzie³o restytucji.
Nawet ci cz³onkowie rodzaju ludzkiego (staro¿ytni wiêci),
których wiara i lojalnoæ wobec Boskiej woli zosta³y ju¿ sprawdzone i potwierdzone, nie mog¹ otrzymaæ ¿ycia, dopóki pozafiguralny Moj¿esz (Koció³) nie zostanie skompletowany
(Dzieje Ap. 3:22,23), jak napisano: aby oni bez nas [zwyciêzców Wieku Ewangelii, Cia³a Pomazañca] nie stali siê doskona³ymi  nie odziedziczyli obiecanych im ziemskich dóbr
(Hebr. 11:39,40).
Patrz¹c z punktu widzenia odkupienia, które jest w Chrystusie Jezusie i pamiêtaj¹c o w³adzy, czyli panowaniu utraconym przez Adama, a odkupionym w ten sposób przez Chrystusa, przez jego drogocenn¹ krew, rozumiemy prawo Chrystusa do urzêdu Dawcy ¿ycia i Ojca wszystkich potomków
Adama, którzy przyjm¹ b³ogos³awieñstwa restytucji na warunkach Nowego Przymierza; tylko takie spojrzenie pozwala
nam zrozumieæ, w jaki sposób nasz Pan Jezus móg³ byæ jednoczenie Korzeniem i Latorol¹ Dawida, Synem, Ojcem i
Panem Dawida.
W zwi¹zku z tym nale¿a³oby zadaæ pytanie: w jaki sposób
Koció³ obecnego Wieku Ewangelii  czêæ wiata, dzieci
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gniewu jako i drudzy (Efezj. 2:3), tak samo, jak inni potrzebuj¹cy przebaczenia grzechów przez zas³ugê wielkiego pojednania  mo¿e byæ w jakimkolwiek sprawiedliwym sensie
oddzielony i od³¹czony od wiata i nazwany synami Bo¿ymi, podczas gdy wiat jest nazwany synami Dawcy ¿ycia,
Chrystusa [G³owy i Cia³a  przyp. t³um.]?
Ró¿nica polega na tym, ¿e Pan Jezus wykupi³ prawo do
¿ycia, a co wiêcej, pos³uszni cz³onkowie rodzaju ludzkiego
otrzymaj¹ ponownie wykupione ¿ycie przez Niego, podczas
stopniowych procesów w³aciwych dla Wieku Tysi¹clecia. W
przeciwieñstwie do tego cz³onkowie Kocio³a nie otrzymuj¹
restytucji ¿ycia na poziomie ludzkim, wykupionego dla nich
przez Pana. Restytucyjne ¿ycie jest jedynie przypisane wierz¹cym obecnego Wieku Ewangelii przez to, ¿e s¹ oni usprawiedliwieni (czyli uczynieni doskona³ymi, odrodzonymi jako
istoty ludzkie) przez wiarê  a nie w rzeczywistoci. Ta przypisana z wiary ludzka doskona³oæ ma swój cel: aby ludzie ci
mogli powiêciæ w s³u¿bie Bo¿ej to przypisane im ¿ycie na
poziomie ludzkim wraz z jego prawami i przywilejami, a w
zamian za nie otrzymaæ nadziejê udzia³u w boskiej naturze.
Ziemskie ¿ycie i ziemskie b³ogos³awieñstwa zosta³y utracone przez Adama; dok³adnie to samo ¿ycie i te same b³ogos³awieñstwa zosta³y wykupione dla ludzi przez naszego Pana
i one w³anie bêd¹ przezeñ wylane w czasach restytucji. Jednak Koció³  Cia³o, Oblubienica Chrystusowa  zosta³ powo³any na pocz¹tku sporód ludzkoci jako specjalna klasa
wybranych, powo³ana niebiañskim powo³aniem, wysokim powo³aniem  aby jej cz³onkowie stali siê wspó³dziedzicami z Jezusem Chrystusem, ich Panem i Odkupicielem.
Jezus z³o¿y³ sw¹ doskona³¹ ofiarê, cz³owieka Chrystusa Jezusa i zosta³ nagrodzony bosk¹ natur¹; podobnie wierz¹cym
obecnego Wieku Ewangelii dozwolono z³o¿yæ w ofierze ich
niedoskona³e jestestwa (usprawiedliwione, czyli uznane za doskona³e przez zas³ugê drogocennej krwi Jezusa) na Boskim
o³tarzu; czyni¹c to, s¹ oni sp³odzeni z ducha, aby stali siê No-
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wymi Stworzeniami, synami Najwy¿szego, uznanymi za
braci Chrystusa  cz³onkami Królewskiego Kap³añstwa, którego On sam jest Najwy¿szym Kap³anem.
S¹ oni poci¹gniêci przez Ojca, a nie przez Syna, jak wiat w
Tysi¹cleciu (por. Jan 6:44 i 12:32). Ci, których Ojciec poci¹ga do Chrystusa, s¹ przez Niego przyjêci jako bracia; Pan
pomaga im iæ w swoje lady w¹sk¹ drog¹ samopowiêcenia
a¿ na mieræ. W ten sposób mog¹ staæ siê umarli wraz z Nim
i zostaæ uznani za wspó³ofiarników wraz z Nim, a zatem uznani
tak¿e za godnych wspó³dziedziczenia wraz z Nim w Królestwie i dziele, którego celem jest b³ogos³awienie wiata i danie wiecznego ¿ycia wszystkim, którzy bêd¹ chcieli je przyj¹æ. Oni w³anie, jak wyranie mówi Pismo wiête, maj¹ dope³niaæ ostatków ucisków Chrystusowych  cierpieæ, abymy z nim te¿ królowali (Kol. 1:24; 2 Tym. 2:12). W ten
sposób pozycja Kocio³a staje siê zupe³nie inna ni¿ pozycja
ca³ego wiata; ich powo³anie to powo³anie wysokie, niebiañskie, a nagrod¹ jest boska natura (2 Piotra 1:4).
Jest to wielka tajemnica, czyli sekret  jak mówi aposto³,
klucz, bez którego niemo¿liwe jest zrozumienie obietnic i proroctw Boskiego S³owa (Kol. 1:26). Niebiañski Ojciec postanowi³ stworzyæ rodzaj ludzki ma³o mniejszy od anio³ów, z
ziemi ziemski i przystosowany do ¿ycia w raju na ziemi; Bóg
jednak przewidzia³ tak¿e skutek upadku i mo¿liwoæ okazania Boskiej sprawiedliwoci, Boskiej mi³oci, Boskiej m¹droci i Boskiej mocy. Zaplanowa³ On tak¿e, i¿ Jego Jednorodzony Syn, Logos, bêdzie móg³ okazaæ swoj¹ wiernoæ Ojcu i
zasadom sprawiedliwoci przez to, ¿e stanie siê Odkupicielem cz³owieka, a dziêki temu Dziedzicem wszelkiego bogactwa Boskiej ³aski i W³adc¹ wszystkiego, nastêpnym po Ojcu,
aby mia³ zwierzchnoæ nad wszystkim. Bóg przewidzia³ równie¿, ¿e zanim ca³y wiat zostanie podniesiony przez swojego
Odkupiciela, wybierze On  na podstawie osobistego charakteru i wiernoci  Maluczkie Stadko, którego cz³onkowie
stan¹ siê wspó³dziedzicami z Jednorodzonym i uczestnikami
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Królestwa, wywy¿szonymi daleko ponad anio³ów, zwierzchnoci i moce, i wszelkie imiê, które siê mianuje.
Stosownie do tego aposto³ stwierdza, ¿e jestemy wybrani
wed³ug przejrzenia Boga Ojca przez powiêcenie Ducha
(1 Piotra 1:2). Aposto³ Pawe³ potwierdza tê myl, mówi¹c:
Które te¿ przejrza³, te te¿ przeznaczy³, aby byli przypodobani obrazowi Syna jego, ¿eby on by³ pierworodnym miêdzy wieloma braæmi. Dalej wyra¿a pragnienie, aby oczy naszego zrozumienia zosta³y owiecone, abymy wiedzieli, która jest nadzieja powo³ania jego, i które jest bogactwo chwa³y dziedzictwa jego w wiêtych; i która jest ona przewy¿szaj¹ca wielkoæ
mocy jego przeciwko nam, którzy wierzymy. Stwierdza on,
¿e Jego mi³osierdzie zosta³o nam okazane bez ¿adnej zas³ugi
z naszej strony; Bóg, gdymy byli umar³ymi w grzechach,
o¿ywi³ nas pospo³u z Chrystusem (...) i pospo³u z nim wzbudzi³, i pospo³u z nim posadzi³ na niebiesiech w Chrystusie
Jezusie, aby okaza³ w przysz³ych wiekach ono nader obfite
bogactwo ³aski swojej, z dobrotliwoci swojej przeciwko nam
w Chrystusie Jezusie. (...) Albowiem czynem jego jestemy,
stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym (Efezj.
1:17-19).

148

Porednik pojednania

DAJ SI£Ê, B£OGI ZBAWICIELU
Dzi nie prosimy, Panie, o jêzyki ognia,
Ni o mistyczne moce, aby leczyæ rany;
Dzi chcemy g³osiæ Twoj¹ Ewangeliê,
Jak balsam na ból przez grzech ludziom zadany.
Tchnij na nas Panie, daj nam zrozumienie
Tych wszystkich cudów na biblijnych kartach,
Gdzie kryje siê niebiañskich krain piêkno,
Gdzie dla nas wszystkich prawda jest zawarta.
Daj umiejêtnoæ wyra¿enia w s³owach
Tych wiêtych nauk, które daj¹ ¿ycie,
Jak wtedy, kiedy apostolskiej mowy
T³umy s³ucha³y w zdumieniu, w zachwycie.
Daj wiarê, prowadz¹c¹ przez wzburzone wody,
Gdy z dala g³os Twój rozbrzmiewa wród sztormu;
Gorliwoæ daj, co pokonuje góry
I przyprowadzi wêdrowca do domu.
Daj, wielki Zbawco, wiat³o w naszych sercach,
Daj si³ê, by nam s³u¿y³a w potrzebie,
Bymy  zmienieni na Twe podobieñstwo 
Ucz¹c, kochali i ¿yli dla Ciebie.

WYK£AD VII
POREDNIK POJEDNANIA
SYN CZ£OWIECZY
CZEGO TEN TYTU£ NIE OZNACZA  CO TEN TYTU£ OZNACZA  NIEZAPRZECZALNY
ZASZCZYT, DO KTÓREGO NIKT INNY NIE MA PRAWA  SYN CZ£OWIECZY W OCZACH
WIATA  POGL¥DY PI£ATA, R OUSSEAU I NAPOLEONA  ZNACZENIE S£ÓW NIE
MAJ¥CY PIÊKNOCI, CZEMU¯BYMY GO ¯¥DAÆ MIELI ORAZ  OBLICZE JEGO BY£O
ZESZPECONE  NAJPIÊKNIEJSZY MIÊDZY TYSI¥CAMI  WSZYSTKO W NIM
ROZKOSZNE.

PORÓD wielu tytu³ów stosowanych do naszego Pana znajduje siê Syn Cz³owieczy  jedno z imion, których Pan najczêciej u¿ywa³ mówi¹c o sobie. Niektórzy uwa¿aj¹ to za dowód, ¿e w ten sposób nasz Pan akceptowa³ fakt, i¿ by³ synem
Józefa: takie stwierdzenie jest jednak ca³kowicie b³êdne, nigdy bowiem nasz Pan nie uzna³ Józefa za swojego ojca. Wrêcz
przeciwnie: przedstawimy dowody, ¿e ten tytu³, który On sam
stosowa³ do siebie, odnosi siê nie tylko do Jego ziemskiego
¿ycia, ale tak¿e do Jego obecnego stanu i chwa³y. Ten fakt, z
kolei, sta³ siê dla niektórych podstaw¹ do zupe³nie innego,
aczkolwiek równie ekstremalnego wniosku, ¿e nasz Pan jest
teraz cz³owiekiem w niebie  ¿e nadal pozostaje w ludzkiej
naturze. Bêdziemy starali siê wykazaæ, ¿e ta myl nie ma ¿adnego uzasadnienia i ¿e jest b³êdn¹ interpretacj¹ tytu³u Syn
Cz³owieczy. Na razie jednak zauwa¿my, i¿ taki pogl¹d jest
ca³kowicie niezgodny z kierunkiem ca³ej nauki Pisma wiêtego. Biblia jasno wskazuje, ¿e uni¿enie naszego Pana do poziomu natury ludzkiej nie mia³o trwaæ wiecznie, lecz jedynie
czasowo, w celu odkupienia cz³owieka, zap³acenia jego kary,
a zarazem udowodnienia wiernoci naszego Pana wobec Ojca.
Na tej w³anie podstawie zosta³ On wkrótce potem wielce
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wywy¿szony nie tylko do chwa³y, któr¹ mia³ u Ojca przed za³o¿eniem wiata, lecz do chwa³y jeszcze wspanialszej, daleko
ponad anio³y, zwierzchnoci i moce  do boskiej natury, do
miejsca po prawicy, do miejsca ³aski, majestatu na wysokociach.
Przeczytajmy uwa¿nie kilka wersetów, w których nasz Pan
u¿ywa tego tytu³u:
Pole Syn cz³owieczy Anio³y swoje w czasie ¿niwa Wieku Ewangelii (Mat. 13:41).
Tak bêdzie i przyjcie [obecnoæ] Syna cz³owieczego 
podczas ¿niwa, przy koñcu obecnego wieku (Mat. 24:27,37).
A gdy przyjdzie Syn cz³owieczy w chwale swojej, i wszyscy wiêci Anio³owie z nim (Mat. 25:31).
Syn cz³owieczy wstydziæ siê zañ bêdzie, gdy przyjdzie w
chwale Ojca swego (Mat. 8:38).
Có¿, gdybycie ujrzeli Syna cz³owieczego wstêpuj¹cego,
gdzie by³ pierwej? (Jan 6:62).
Który zst¹pi³ z nieba, Syn cz³owieczy (Jan 3:13).*
Powy¿sze wersety wskazuj¹, ¿e Syn Cz³owieczy to Pan
chwa³y, a tak¿e cz³owiek Chrystus Jezus, który da³ samego
siebie oraz Logos w przedludzkiej egzystencji, który zst¹pi³ z
nieba i sta³ siê cia³em. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e ¯ydzi nie interpretowali tytu³u Syn Cz³owieczy jako syn Józefa, czyli  w
potocznym znaczeniu  syn cz³owieka, syn, który otrzyma³
¿ycie od ojca  cz³owieka. Potwierdzeniem tego jest zadane
przez nich pytanie: Mymy s³yszeli z zakonu, i¿ Chrystus
trwa na wieki; a jako¿ ty mówisz, ¿e musi byæ podwy¿szony
Syn cz³owieczy? i który¿ to jest Syn cz³owieczy?  Jan 12:34.
Wyra¿enie Syn cz³owieczy oznacza³o dla ¯ydów d³ugo
wyczekiwanego przez nich Mesjasza; swoje nadzieje opierali
oni na s³owach Daniela (7:13,14): Widzia³em te¿ w widzeniu nocnem, a oto przychodzi³ w ob³okach niebieskich podobny synowi cz³owieczemu, a przyszed³ a¿ do Starodawnego, i przywiedziono go przed oblicznoæ jego. I da³ mu w³a*

W najstarszych manuskryptach nie ma który jest w niebie.
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dzê i czeæ, i królestwo, aby mu wszyscy ludzie, narody i jêzyki s³u¿yli; w³adza jego w³adza wieczna, która nie bêdzie
odjêta, a królestwo jego, które nie bêdzie ska¿one. Nasz Pan
przyrówna³ siebie do tego opisu w swoim Objawieniu (14:14),
gdzie przedstawia siebie jako podobnego Synowi cz³owieczemu, który mia³ na g³owie swojej koronê z³ot¹, a w rêce
swojej sierp ostry  jako ¿eñcê ¿niwa Wieku Ewangelii.
Jestemy ca³kowicie przekonani, ¿e tytu³ Syn Cz³owieczy
w ¿adnym razie nie oznacza syna Józefa; wiemy, i¿ ludzka
natura, przyjêta przez naszego Pana w okrelonym celu, zosta³a ofiarowana na wieki, a teraz jest On duchem o¿ywiaj¹cym najwy¿szej natury (Hebr. 2:9,16; 1 Piotra 3:18; Jan 6:51;
Filip. 2:9). Nadal jednak pozostaje pytanie: Dlaczego nasz Pan
wybra³ takie w³anie imiê, taki tytu³? Mamy powody przypuszczaæ, ¿e musia³a istnieæ jaka szczególna przyczyna, gdy¿
w przeciwnym wypadku taki tytu³ nie zosta³by u¿yty; ka¿de z
imion naszego Pana ma odmienne znaczenie, jeli je prawid³owo zrozumiemy.
Istnieje pewien bardzo wa¿ny powód u¿ycia tego tytu³u. Jest
to tytu³ wielce zaszczytny, poniewa¿ nieustannie przypomina
o Jego wielkim zwyciêstwie  o Jego wiernym, pokornym
pos³uszeñstwie wzglêdem wszystkich szczegó³ów planu Niebiañskiego Ojca, a¿ do mierci i to do mierci krzy¿owej, która zapewni³a Mu prawo do wszelkiej teraniejszej i przysz³ej
czci i chwa³y, godnoci i mocy oraz boskiej natury. Tytu³ Syn
Cz³owieczy przypomina tak anio³om, jak i ludziom o wspania³ym przyk³adzie pokory ze strony Jednorodzonego Syna
Ojca oraz o podstawowej zasadzie Boskich rz¹dów  kto siê
wywy¿sza, bêdzie poni¿ony, a kto siê poni¿a, bêdzie wywy¿szony. W ten sposób ka¿de u¿ycie tego imienia staje siê cenn¹
nauk¹ dla wszystkich, którzy maj¹ byæ wyuczeni od Boga i
którzy pragn¹ Go czciæ, czyni¹c to, co jest przyjemne w Jego
oczach.
W taki sam sposób, jak nasz Pan sta³ siê nasieniem Dawida oraz nasieniem Abrahama, Izaaka i Jakuba, by³ On równie¿ nasieniem Adama przez matkê Ewê  jednak nasieniem
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niepokalanym, od³¹czonym od grzeszników. Nasienie niewiasty jest przedstawione jako przeciwieñstwo nasienia wê¿a,
nie ma jednak wzmianki o tym, ¿e Ewa mia³a jakiekolwiek
inne nasienie oprócz tego, które pochodzi³o od jej mê¿a, Adama. Jeli uznajemy, ¿e myl o naszym Panu jako nasieniu
Dawida jest w³aciwa, to równie w³aciwe jest stwierdzenie,
i¿ nasz Pan to nasienie Adama, przez Ewê. Wierzymy, i¿ tak
w³anie nale¿y rozumieæ Jego tytu³ Syn Cz³owieczy.
Adam, jako g³owa rodu i dawca ¿ycia, z powodu swojego
niepos³uszeñstwa nie zdo³a³ przekazaæ potomstwu trwa³ego
¿ycia. Niemniej jednak Boska obietnica wskazywa³a na czas,
kiedy identyfikuj¹cy siê z rodzajem ludzkim Mesjasz mia³
odkupiæ Adama i ca³e jego potomstwo. Adam by³ cz³owiekiem góruj¹cym nad innymi, poniewa¿ by³ g³ow¹ rodzaju ludzkiego, mia³ prawo do ziemi i do panowania nad ni¹. Zwróæmy
uwagê na prorocze s³owa mówi¹ce o Adamie: Có¿ jest cz³owiek, i¿ nañ pamiêtasz? albo Syn cz³owieczy, i¿ go nawiedzasz? Albowiem ma³o mniejszym uczyni³e go od Anio³ów,
chwa³¹ i czci¹ ukoronowa³e go. Da³e mu opanowaæ sprawy
r¹k twoich, wszystko podda³ pod nogi jego. Owce i wo³y
wszystkie, nadto i zwierzêta polne. Ptastwo niebieskie, i ryby
morskie, i cokolwiek chodzi po cie¿kach morskich  Psalm
8:5-9.
To ziemskie prawo, królestwo, panowanie uleg³o rozpadowi, zosta³o utracone na skutek upadku, ale by³o niezaprzeczaln¹ czêci¹ tego, co odkupi³a wielka ofiara za grzech, jak
proroczo napisano o naszym Panu: Wie¿o trzody! (...) do ciebie przyjdzie, przyjdzie mówiê, pierwsze pañstwo  Mich.
4:8. Rozumiemy wiêc, ¿e zgodnie z Boskim planem nadzieja
ludzkoci spoczywa³a w przyjciu wielkiego Syna i Dziedzica Adama, wielkiego syna Abrahama, wielkiego syna Dawida, wielkiego Syna Marii. Nie oznacza to jednak, ¿e ¿ycie tego
Syna mia³o byæ wywiedzione od Adama, Abrahama, Dawida
lub Marii. Jak ju¿ widzielimy, wed³ug Boskiego zarz¹dzenia
ziêæ jest zaliczany do rodziny i ma prawo wykupiæ i przej¹æ
utracon¹ w³asnoæ. Wykazalimy niezbicie, ¿e w przypadku
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naszego Pana jedynie cielesny organizm, a nie ¿ycie, pochodzi³ z ziemskiego rodu; ¿ycie wysz³o i przysz³o od Boga. Na
pocz¹tku nasz Pan by³ nazywany Logosem.
Im g³êbiej analizujemy to zagadnienie, tym janiejsze staje
siê powy¿sze rozumowanie; kto, kto zna jêzyk grecki, bez
trudu zauwa¿y, i¿ we wszystkich przypadkach, kiedy nasz Pan
wypowiada³ s³owa Syn cz³owieczy, u¿ywa³ akcentowanej
formy, która nie ma odpowiednika w jêzyku angielskim [czy
te¿ w jêz. polskim  przyp. t³um.]. Musielibymy dodaæ dwa
s³owa: szczególny syn szczególnego cz³owieka. Nasz Pan
ma niezaprzeczalne prawo do tego tytu³u. Jedynie Adam by³
doskona³y, a wszyscy cz³onkowie jego rodu upadli, z wyj¹tkiem tego jedynego Syna, który przy³¹czy³ siê do rodziny
Adama, aby móg³ staæ siê Odkupicielem ca³ej utraconej przezeñ w³asnoci; tak wiêc, kiedy nasz Pan dokonywa³ aktu odkupienia ludzkoci spod przekleñstwa, czyli wyroku mierci,
tytu³ Syn Cz³owieczy sta³ siê prawnie i niezaprzeczalnie Jego
w³asnoci¹.
Tytu³ ten odnosi³ siê do naszego Pana nie tylko wtedy, gdy
sk³ada³ On wielki okup za wszystkich, ale dotyczy Go tak¿e
w czasie obecnego Wieku Ewangelii, kiedy to odbywa siê wybór Jego wspó³pracowników we wspania³ym procesie restytucji. Imiê to bêdzie jeszcze bardziej w³asnoci¹ naszego Pana
podczas Jego tysi¹cletniego Królestwa, kiedy jako (wielce wywy¿szony i przemieniony) Syn szczególnego cz³owieka (Adama) przeprowadzi dzie³o restytucji, wykupienie [wybawienie] nabytej w³asnoci (Efezj. 1:4; Ruty 4:1-10).
Cz³owiek Chrystus Jezus w oczach niewierz¹cych
M¹droæ i wdziêk naszego Pana zosta³y dostrze¿one nie
tylko przez Jego powiêconych naladowców, którzy zauwa¿yli tak¿e, i¿ nape³niony by³ wszelak¹ zupe³noci¹ Bo¿¹;
równie¿ Jego przeciwnicy wiedzieli, ¿e by³ kim daleko wiêkszym ni¿ zwyk³y cz³onek rodzaju ludzkiego. Czytamy: I wszyscy mu dawali wiadectwo i dziwowali siê wdziêcznoci onych
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s³ów, które pochodzi³y z ust jego  £uk. 4:22. Inni stwierdzali: Nigdy tak nie mówi³ cz³owiek, jako ten cz³owiek 
Jan 7:46. Pi³at wzdraga³ siê wydaæ na mieræ najszlachetniejszego ¯yda, jakiego kiedykolwiek spotka³, próbowa³ ostatecznego rodka, aby uspokoiæ rozz³oszczony t³um, gdy¿ zdawa³
sobie sprawê, ¿e stoj¹ za tym nauczeni w Pimie i faryzeusze,
zawistni i zazdroni o popularnoæ naszego Pana. Na koniec
Pi³at wezwa³ Jezusa przed tych, którzy Go oskar¿ali, s¹dz¹c
zapewne, i¿ spojrzenie na Jego szlachetne rysy powstrzyma
ich z³oæ i nienawiæ. Przedstawiaj¹c Go, Pi³at zawo³a³: Oto
cz³owiek!, u¿ywaj¹c akcentowanych s³ów, których nie ma w
angielskim [ani polskim  przyp. t³um.] przek³adzie; musielibymy dodaæ wyraz: Oto szczególny cz³owiek!, jak gdyby
Pi³at powiedzia³: ¯¹dacie, abym ukrzy¿owa³ nie tylko szczególnego ¯yda, przewy¿szajacego wszystkich ¯ydów, ale tak¿e szczególnego cz³owieka, przewy¿szaj¹cego wszystkich innych ludzi. To w³anie o cz³owieczeñstwie naszego Pana Jan
napisa³: Logos cia³em siê sta³o (...) i widzielimy chwa³ê jego,
chwa³ê jako jednorodzonego od Ojca, pe³ne ³aski i prawdy 
Jan 1:14; 19:5.
W zwi¹zku z tym przypomnijmy czêsto cytowan¹ i dobrze
znan¹ pochwa³ê Syna Cz³owieczego oraz Jego nauk, której
autorem jest s³awny Francuz, Rousseau:
Jak¹¿ marnoci¹ s¹ ksi¹¿ki filozofów z ca³¹ swoj¹ okaza³oci¹ w porównaniu z Ewangeliami! Czy mo¿liwe, aby tak
proste, a zarazem wznios³e pisma by³y dzie³em cz³owieka?
Czy ten, którego one opisuj¹, mo¿e byæ jedynie cz³owiekiem?
Czy w Jego charakterze mo¿emy siê dopatrzyæ entuzjasty albo
ambitnego sekciarza? Jak¹¿ s³odycz i czystoæ widzimy w Jego
postêpowaniu, jaki¿ wdziêk w Jego nauce! Jak¿e wznios³e s¹
Jego myli i jaka g³êboka m¹droæ w Jego s³owach! Jaka b³yskotliwoæ umys³u, delikatnoæ i takt w Jego odpowiedziach!
Jakie wielkie panowanie nad uczuciami! Gdzie znaleæ cz³owieka, gdzie znaleæ mêdrca, który wiedzia³by, jak ¿yæ, cierpieæ i umrzeæ bez s³aboci, bez zwracania na siebie uwagi?
Moi przyjaciele, ludzie nie zachowuj¹ siê w taki sposób; fakty
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dotycz¹ce Sokratesa, co do których nikt nie ma w¹tpliwoci,
nie s¹ tak dobrze udokumentowane, jak ¿ycie Jezusa. ¯ydzi
nigdy nie mogliby siê zdobyæ na tak¹ wznios³oæ myli i taki
stopieñ moralnoci. Ewangelie s¹ za tak prawdziwe, tak wspania³e, tak uderzaj¹ce i zdumiewaj¹co niepowtarzalne, ¿e ich
autorzy musieliby byæ jeszcze bardziej cudowni ni¿ Ten, którego opisuj¹.
S³ynny Napoleon Bonaparte wyg³osi³ nastêpuj¹c¹ pochwa³ê szczególnego Syna szczególnego Cz³owieka:
Od pocz¹tku do koñca Jezus jest taki sam: zawsze taki
sam  majestatyczny i prosty, bezgranicznie srogi i bezgranicznie ³agodny. W ci¹gu ca³ego swojego ¿ycia, wnikliwie
obserwowanego przez otoczenie, nigdy nie post¹pi³ tak, by
mo¿na Mu by³o co zarzuciæ. Ostro¿noæ w Jego zachowaniu
zmusza nas do wyra¿enia podziwu dla tego po³¹czenia si³y i
delikatnoci. Tak w s³owie, jak i w uczynku jest wiat³y, konsekwentny i spokojny. Mówi¹, ¿e wznios³oæ jest atrybutem
boskoci: jakie¿ wiêc imiê powinnimy nadaæ Temu, który w
swoim charakterze po³¹czy³ wszystkie elementy wznios³oci?
Znam siê na ludziach i powiadam wam, ¿e Jezus nie by³
cz³owiekiem. Wszystko, co w Nim widzê, napawa mnie zdumieniem. Nie da siê Go porównaæ z ¿adn¹ inn¹ istot¹ na wiecie. Jest rzeczywicie istnieniem samym w sobie. Jego idee i
uczucia, prawda, któr¹ g³osi, sposób prowadzenia rozmów 
wszystko to przewy¿sza ludzki, cielesny porz¹dek rzeczy. Jego
narodziny i historia Jego ¿ycia; g³êbokoæ Jego doktryny, która przezwyciê¿a wszelkie trudnoci i jest najpe³niejszym ich
rozwi¹zaniem; Jego Ewangelia; wyj¹tkowoæ tej tajemniczej
Istoty i jej wygl¹d; Jego w³adza i potêga przez wszystkie stulecia i królestwa; wszystko to jest dla mnie cudem i niewyobra¿aln¹ tajemnic¹. Nie widzê tu nic ludzkiego. Na ile mogê
siê do Niego zbli¿yæ, na ile mogê Go zrozumieæ  jest wielki
wielkoci¹, która mnie przygniata. Na pró¿no rozmylam 
wszystko pozostaje niewyt³umaczalne! Nie umiem pokazaæ
innego ¿ycia takiego, jak ¿ycie Chrystusa.
Zaiste, prawda jest bardziej zadziwiaj¹ca ni¿ fikcja, a do-
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skona³y cz³owiek Chrystus Jezus, pomazany duchem Najwy¿szego, tak bardzo wyró¿nia³ siê sporód niedoskona³ej rasy,
któr¹ posiad³, aby j¹ odkupiæ, ¿e nie mo¿na siê dziwiæ, i¿ wiat
zastanawia siê, czy nie by³ On kim wiêcej ni¿ zwyczajnym
cz³owiekiem. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e tak; przewy¿sza³ ludzi,
zwyczajnych ludzi  grzesznych ludzi: by³ od³¹czony od grzeszników i jako doskona³y cz³owiek by³ obrazem i podobieñstwem
niewidzialnego Boga.
Nie maj¹c piêknoci (...) czemubymy go ¿¹daæ mieli
Wyrós³ bowiem przed nim jako latorol i jako korzeñ z suchej ziemi. Nie
mia³ postawy ani urody, które by poci¹ga³y nasze oczy, i nie by³ to wygl¹d,
który by nam siê móg³ podobaæ. Wzgardzony by³ i opuszczony przez ludzi, m¹¿ boleci, dowiadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa siê twarz  Izaj. 53:2,3 NB.

Niektórzy sugeruj¹, ¿e powy¿szy tekst wiadczy o tym, i¿
wygl¹d naszego Pana ustêpowa³ wygl¹dowi innych ludzi, co
z kolei prowadzi do wniosku, ¿e nie by³ On od³¹czony od
grzeszników, lecz sta³ siê uczestnikiem grzechu i kary zañ 
kary degeneracji. Nie zgadzamy siê z t¹ myl¹, gdy¿ przeczy
ona ca³emu biblijnemu wiadectwu; staramy siê raczej pogodziæ te s³owa z ogóln¹ nauk¹ Pisma wiêtego na ten temat, o
ile mo¿na to uczyniæ bez naruszenia w³aciwych zasad interpretacji; jak wkrótce wyka¿emy, jest to ca³kowicie mo¿liwe.
Istniej¹ ró¿ne rodzaje zacnoci i piêkna oraz wdziêku  idea³y ró¿nych narodów s¹ krañcowo odmienne i zale¿ne od okolicznoci. Idea³ piêkna wyznawany przez prymitywne plemiona
by³by odpychaj¹cy dla ludów bardziej cywilizowanych. Umys³
niektórych dzikich uzna³by, ¿e piêknym cz³owiekiem jest indiañski wojownik  pomalowany na czerwono i ¿ó³to, ozdobiony muszelkami, barwionymi piórami i krwawymi skalpami. Niektórzy twierdz¹, ¿e przygotowani do walki zapanicy
na ringu s¹ idea³em mêskich kszta³tów, odpowiednich do mêskiej sztuki. Jeszcze inni widz¹ wspania³y idea³ w bogato
ubranym matadorze, czyli cz³owieku walcz¹cym z bykami,
wzbudzaj¹cym podziw i aplauz t³umów. Tak wiêc idea³y ró¿-
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ni¹ siê miêdzy sob¹ w zale¿noci od czasów, okolicznoci i
warunków. Poniewa¿ zacytowany powy¿ej werset odnosi siê
do naszego Pana Jezusa przy Jego pierwszym przyjciu, rozumiemy, i¿ nie spe³nia³ On warunków, by staæ siê idea³em dla
¯ydów. Jest to znakomicie widoczne w sytuacji, gdy Pi³at mówi
o Nim Oto cz³owiek, a rozjuszeni ¯ydzi wo³aj¹: Ukrzy¿uj
go! Ukrzy¿uj go! Nie mamy króla, tylko cesarza!
Musimy pamiêtaæ, ¿e w czasie Jego pierwszego przyjcia
naród ¿ydowski by³ pod okupacj¹, pod rzymskim jarzmem i
¿e by³ deptany od pogan od ponad szeciuset lat. Nie powinnimy te¿ zapominaæ o nadziejach Izraela, poczêtych z
Boskich obietnic danych Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi,
powtarzanych przez wszystkich proroków; wed³ug ich s³ów
we w³aciwym czasie Bóg mia³ zes³aæ im Pomazañca, Prawodawcê wiêkszego ni¿ Moj¿esz, Wodza wiêkszego ni¿ Jozue,
Króla wiêkszego ni¿ Dawid czy Salomon. Powinnimy pamiêtaæ, ¿e w tamtym czasie Izrael spodziewa³ siê Mesjasza
odpowiadaj¹cego ¿ydowskiemu idea³owi: jak zosta³o zapisane, wszyscy oczekiwali Mesjasza. Kiedy jednak Jezus zosta³
og³oszony tym spodziewanym Mesjaszem, Jego pojawienie
siê by³o tak ró¿ne od wszystkiego, na co czekali, ¿e ich dumne
serca wstydzi³y siê Go; w pewnym sensie odwracali od niego
swoje twarze  odwracali siê ty³em  szczególnie przywódcy
i zacniejsi cz³onkowie tego narodu; za ich przyk³adem posz³a
reszta pospólstwa (£uk. 3:15).
Oczekiwali oni wielkiego wodza, wielkiego króla i wielkiego prawodawcy w jednej osobie, pe³nego godnoci, wynios³oci, ambicji, dumy, w³asnej woli  pysznego i przewodz¹cego tak w s³owie, jak i w uczynku. Taki by³ ich idea³,
je¿eli chodzi o niezbêdne cechy króla, który podbi³by wiat i
uczyni³ Izrael narodem panuj¹cym. ¯ydzi widzieli dumê, wynios³oæ i arogancjê Heroda, wyznaczonego przez rzymskiego cesarza, aby by³ ich królem; obserwowali rzymskich genera³ów, zarz¹dców, setników itd., wyobra¿aj¹c sobie, ¿e cesarz
rzymski musi byæ jeszcze wspanialszym uosobieniem tych
cech, co pozwoli³o mu obj¹æ panowanie nad ca³ym imperium.
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Na takiej w³anie podstawie ¯ydzi s¹dzili, ¿e Mesjasz bêdzie
posiada³ te same cechy w jeszcze znaczniejszym stopniu, jako
¿e mia³ reprezentowaæ jeszcze wiêksz¹ godnoæ, czeæ i chwa³ê
niebiañskiego dworu i jego w³adzy, przeniesionej na ziemiê.
Trudno siê wiêc dziwiæ, ¿e maj¹c takie oczekiwania nie byli
przygotowani na przyjêcie pokornego i skromnego Nazarejczyka, który zaprasza³ do swojego towarzystwa celników i
grzeszników i którego jedyn¹ broni¹ w podbijaniu wiata by³o
s³owo ust jego. Nic dziwnego, ¿e wskazanie na Niego jako
na nadziejê Izraela, na króla ¯ydów, Mesjasza, spowodowa³o,
i¿ odwrócili siê od Niego. Nic dziwnego, ¿e doznali srogiego
zawodu, skoro przez tak d³ugi czas pielêgnowali w sobie fa³szywe nadzieje. Nic dziwnego, ¿e wstydzili siê uznaæ Jezusa, króla ¿ydowskiego i mówili: To nie jest piêkno, czeæ i
godnoæ, której pragniemy; to nie jest nasz idea³ ¿o³nierza,
mê¿a stanu i króla, który odpowiada³by potrzebom naszego
narodu i który móg³by wype³niæ z dawna podtrzymywane nadzieje. O tak! Dzi mamy do czynienia z podobn¹ klas¹, która oczekuje wtórego przyjcia Mesjasza, uznaj¹c za oczywiste swoje nadzieje, oparte na tradycji ojców, i zaniedbuj¹c
uczciwego i szczerego badania Pisma, co uczyni³oby ich m¹drymi ku zbawieniu.
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e prorok pisa³ o takim w³anie braku
piêknoci i o takiej czci, której oczekiwali ¯ydzi. T³umaczenie i interpretacja proroctwa niezgodnie z faktami historycznymi, stanowi¹cymi wype³nienie tego proroctwa, oznacza³yby brak konsekwencji w rozumowaniu. Brakowa³oby równie¿
logicznej zgodnoci z wielokrotnie powtarzanymi wiadectwami o czystoci naszego Pana jako Baranka Bo¿ego, który g³adzi grzechy wiata  wiêtego, niewinnego, niepokalanego,
od³¹czonego od grzeszników.
Przemierz³a jest nad innych ludzi osoba jego
 Izaj. 52:14,15 
Jest to kolejny werset, w którym niew³aciwy przek³ad da³
pocz¹tek b³êdnym przypuszczeniom co do naszego Pana: na-
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wet bowiem bezmylny czytelnik, któremu zdarzy³o siê widzieæ twarze zeszpecone na skutek rozpusty lub choroby czy
wypadku, dochodzi do wniosku, i¿ niemo¿liwe jest, by przemierz³a by³a nad innych ludzi osoba jego, a kszta³t jego nad
synów ludzkich. Niew¹tpliwie w takim stwierdzeniu co siê
nie zgadza, poniewa¿ Pi³at nie przedstawia³by kogo takiego
ludowi, mówi¹c: Oto [szczególny] cz³owiek! Pospolity lud
nie uzna³by kogo takiego za syna Dawida i nie przymusza³by
go do objêcia w³adzy królewskiej. Czy¿ nie mamy oprócz tego
wiadectwa, ¿e koæ Jego nie by³a z³amana? Te prorocze s³owa staj¹ siê jednak daleko janiejsze i bardziej zgodne z faktami z biblijnej historii i z logicznymi wnioskami o Jego wiêtoci i czystoci, je¿eli przet³umaczymy je w nastêpuj¹cy sposób:
Jak zdumiewa³o siê nad nim wielu (tak zeszpecony by³
przez ludzi Jego wygl¹d, a kszta³t Jego przez synów ludzkich),
tak on wprawi w zdumienie wiele narodów. Kiedy ¿y³ na ziemi, ludzie dziwili siê, ¿e nasz Pan poddawa³ siê z³emu traktowaniu ze strony tych, którzy w³o¿yli Mu na skronie cierniow¹
koronê, którzy Go bili, plwali Nañ, ukrzy¿owali Go i przebili
Jego bok; podobnie wszystkie narody, teraz i w przysz³oci,
s³ysz¹c o tym, jak znosi³ On takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie (Hebr. 12:3), zdumiewa³y siê i bêd¹
siê zdumiewaæ nad tak¹ cierpliwoci¹ i pokor¹.
Królowie przed nim zatul¹ usta swe, przeto, ¿e czego im
nie powiadano [o innych], to ogl¹daj¹ [pokazane w Nim], a
to, o czem nie s³yszeli, wyrozumiej¹. Wielcy tego wiata nigdy nie s³yszeli o ¿adnym królu, który dobrowolnie przyjmowa³by tak¹ hañbê z r¹k swoich poddanych po to, aby wywiadczyæ im dobro. Zaprawdê, Jego mi³oæ przewy¿sza mi³oæ
bratersk¹. Nic dziwnego, ¿e w s³usznym czasie wszyscy
bêd¹ siê zdumiewaæ.
Z pewnoci¹ twarz naszego drogiego Zbawiciela nosi³a równie¿ znamiona smutku, gdy¿ jak widzielimy, Jego g³êboko
wspó³czuj¹ce serce by³o poruszone z powodu naszych s³aboci; niew¹tpliwie znamiona te pog³êbia³y siê a¿ do zakoñcze-

160

Porednik pojednania

nia Jego poselstwa na Kalwarii. Musimy pamiêtaæ, ¿e im delikatniejszy i bardziej wra¿liwy jest dany organizm, tym mocniej odczuwa ból. Nietrudno jest zrozumieæ, ¿e cz³owiek doskona³y  wiêty, niewinny, niepokalany i od³¹czony od
grzeszników  wielokrotnie silniej reagowa³by na sceny cierpienia, choroby, bólu i upadku ni¿ my, którzy jestemy do nich
niemal przyzwyczajeni przez nasz w³asny udzia³ w upadku i
poprzez ci¹g³y kontakt z ludzkim nieszczêciem.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e my sami dowiadczamy niekiedy
podobnego zjawiska: ci, którzy s¹ stosunkowo wra¿liwi, przyzwyczajeni do luksusu, wyrafinowanego piêkna i sprzyjaj¹cej
sytuacji, zwiedzaj¹c ubogie dzielnice wielkich miast i widz¹c
ich upadek oraz niekorzystne warunki  smród, kakofoniê
dwiêków i odpychaj¹cy brud, z pewnoci¹ poczuj¹ to w swoich sercach; mimowolnie ich twarz siê zmienia i pojawia siê
myl: jak¿e okropne by³oby ¿ycie w takich warunkach i jakim
b³ogos³awieñstwem by³aby mieræ! Rozmylaj¹c w ten sposób, ludzie ci patrz¹ dooko³a i widz¹ weso³o bawi¹ce siê dzieci, praczkê piewaj¹c¹ przy pracy, mê¿czyznê spokojnie czytaj¹cego gazetê albo ch³opca, próbuj¹cego wydobyæ melodiê
ze starego instrumentu. Wszystko wskazuje na to, ¿e ci, którzy przywykli do takich widoków, dwiêków, zapachów i warunków, przejmuj¹ siê nimi znacznie mniej ni¿ ci, którzy od
dzieciñstwa przyzwyczajeni s¹ do piêkna.
Ta lekcja w niewielkim zaledwie stopniu pokazuje ró¿nice
pomiêdzy naszym a naszego Pana sposobem patrzenia na
grzeszny i nêdzny stan wiata. Jako doskona³a istota, która
opuci³a przybytki niebiañskiej chwa³y i uni¿y³a siê a¿ do
uczestnictwa w ludzkiej nêdzy, wspó³czucia cz³owiekowi i
odkupienia go, nasz Pan z pewnoci¹ odczuwa³ znacznie g³êbiej cierpienia wzdychaj¹cego stworzenia. Nic wiêc dziwnego, ¿e ciê¿ar naszych smutków rzuci³ cieñ na chwalebne
piêkno Jego doskona³ej twarzy! Nic dziwnego, ¿e kontakt z
ziemskimi k³opotami i dobrowolne przyjêcie na siebie udzia³u w ludzkich s³abociach i chorobach (przy koñcu Jego w³a-
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snego ¿ycia, Jego w³asnej ¿ywotnoci, jak ju¿ widzielimy)
zostawi³y g³êbokie znaki na twarzy i ciele szczególnego Syna
szczególnego cz³owieka! Niemniej jednak ani przez chwilê
nie mo¿emy w¹tpiæ w to, ¿e Jego jednoæ z Ojcem, Jego spo³ecznoæ wiêtego ducha i spokój w³asnego sumienia oraz fakt,
¿e zawsze czyni³ to, co by³o przyjemne w oczach Bo¿ych,
musia³y nadawaæ twarzy naszego Pana wyraz spokoju, co w
rezultacie sprawia³o, ¿e by³a ona po³¹czeniem radoci i smutku, cierpienia i pokoju. Znajomoæ planu Niebiañskiego Ojca
z pewnoci¹ pozwala³a Mu radowaæ siê w cierpieniu, jakie
znosi³, gdy¿ zdawa³ sobie sprawê, ¿e to wszystko przyniesie
wkrótce b³ogos³awieñstwo nie tylko dla Niego, ale tak¿e zbawienie a¿ po krañce ziemi. Je¿eli wiêc ludzki smutek k³ad³
siê cieniem na Jego twarzy, to mo¿emy byæ pewni, ¿e Jego
wiara i nadzieja równie¿ znajdowa³y odbicie na Jego obliczu,
¿e pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki rozum, strzeg³ Jego
serca i pozwala³ Mu zawsze siê radowaæ, nawet poród najwiêkszego sprzeciwu ze strony grzeszników.
Zacniejszy nad innych dziesiêæ tysiêcy
Dla grzesznego, zazdrosnego, pe³nego nienawici serca
upad³ej natury wszystko, co ³¹czy siê z piêknem, dobroci¹,
mi³oci¹ i prawd¹ jest pozbawione smaku i piêkna, jest czym
niepo¿¹danym  zarzutem, wymówk¹. Nasz Pan z ca³¹ moc¹
wyrazi³ tê sam¹ myl s³owami: Ka¿dy bowiem, kto le czyni, nienawidzi wiat³oci i nie idzie na wiat³oæ, aby nie by³y
zganione uczynki jego  Jan 3:19,20. Istnieje wiele innych
ilustracji faktu, ¿e z³e serce mo¿e czasem nienawidziæ i otaczaæ pogard¹ chwalebny i rozjaniony mi³oci¹ wyraz twarzy:
na przyk³ad nasz drogi Zbawiciel by³ w ten sposób wzgardzony przez tych, którzy krzyczeli: Ukrzy¿uj go! Zwróæmy
uwagê na liczne opisy mêczeñstwa dla Prawdy i zauwa¿my,
jak niewielki wp³yw wywiera³y twarze tych, którzy byli w stanie wznieæ siê ponad swoje cierpienia i modliæ siê za swoich
przeladowców. wiadectwo o pierwszym chrzecijañskim
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mêczenniku, Szczepanie, sugeruje, ¿e jego twarz by³a tak promienna i piêkna, ¿e mo¿na j¹ by³o porównaæ nawet do twarzy
anio³a: a patrz¹c nañ pilnie oni wszyscy, którzy siedzieli w
radzie, widzieli oblicze jego jako oblicze anielskie  Dzieje
Ap. 6:15. Mieli jednak tak zatwardzia³e serca, tak dalekie od
mi³oci dla jego anielskiej twarzy, która musia³a byæ o wiele
mniej anielska ni¿ oblicze naszego Mistrza  ¿e zamiast s³uchaæ cudownych s³ów Szczepana, które by³y o wiele mniej
cudowne ni¿ s³owa Wielkiego Nauczyciela, rzucili siê nañ
jednomylnie (...) i kamionowali Szczepana, podobnie jak
wo³ali do Pi³ata, by ukrzy¿owa³ Pana chwa³y.
Wszystko w nim rozkoszne.
* * *
Niebiosa chwa³ê Tw¹ opowiadaj¹, Panie;
Nie przemierzona przestrzeñ tam, na wysokoci.
Umys³ cz³owieka mo¿e wznieæ siê nad ob³oki,
Ujrzeæ potêgê Boskiej mocy i m¹droci.
Ty, Panie, jest Autorem cudnych praw natury,
Ty jej chwalebne piêkno przy stwarzaniu nada³;
Dzi uwielbiamy Ciê, wielkiego Stworzyciela
I chcemy drogi Twoje znaæ, Tw¹ m¹droæ badaæ.
Dzi wiar¹ ogl¹damy majestat Twej chwa³y,
M¹droæ Tw¹, mi³oæ, ³askê w czêci poznajemy
I oddajemy pok³on, czeæ i uwielbienie,
W przysz³oci za Tw¹ twarz w niebie widzieæ pragniemy.
Kiedy w Chrystusie wszystko bêdzie dokonane,
Na ziemi wszystkie rzeczy i wszystko w niebiesiech,
Niebo wraz z ziemi¹ jednym, wiecznie brzmi¹cym g³osem
Na Twoj¹ chwa³ê, Panie, hymn dziêkczynny wzniesie.

WYK£AD VIII
DROGA POJEDNANIA
WIÊTY DUCH BO¯Y
DZIA£ANIE DUCHA WIÊTEGO  TERAZ I W WIEKU TYSI¥CLECIA  RÓ¯NE IMIONA
OPISUJ¥CE DUCHA WIÊTEGO : DUCH MI£OCI, DUCH PRAWDY ITD.  PRZE CIWSTAWIONE DUCHOWI NIEPOBO¯NEMU, DUCHOWI B£ÊDU , DUCHOWI BOJANI ITD.  ZASTOSOWANIE ZAIMKA OSOBOWEGO  ZNACZENIE S£OWA DUCH  
BÓG JEST DUCHEM  JESZCZE NIE BY£ DANY DUCH WIÊTY  DARY DUCHA
 PRZEMIENIAJ¥CA MOC DUCHA WIÊTEGO  DUCH POD MIAR¥ I NIE POD
MIAR¥  DUCH WIATA, ANTYCHRYST  WALKA POMIÊDZY NIM A DUCHEM
WIÊTYM  DUCHOWE ZMAGANIA WEWNÊTRZNE I ZEWNÊTRZNE WIÊTYCH 
DUCH, KTÓRY PO¯¥DA KU ZAZDROCI  WYUCZENI PRZEZ DUCHA  PARAKLETOS, POCIESZYCIEL  WPROWADZI WAS WE WSZELK¥ PRAWDÊ I ZUPE£NOÆ
POJEDNANIA  KIEROWNICTWO DUCHA POMIMO USTANIA CUDOWNYCH DARÓW.
Bo którzykolwiek Duchem Bo¿ym prowadzeni bywaj¹, ci s¹ synami Bo¿ymi (...) alecie wziêli Ducha przysposobienia synowskiego, przez którego wo³amy: Abba, to jest Ojcze! Ten¿e duch powiadcza duchowi naszemu, i¿emy dzieæmi Bo¿ymi  Rzym. 8:14-16
A potem wylejê Ducha mego na wszelkie cia³o  Joel 2:28.

WIELKIE dzie³o pojednania nie mo¿e byæ prawid³owo zrozumiane, je¿eli przeoczy siê lub pominie dzie³o ducha wiêtego z nim zwi¹zane. Duch wiêty spe³nia wa¿n¹ rolê w przedstawieniu pojednania  w zaprezentowaniu wierz¹cemu Boskiego przebaczenia oraz wprowadzeniu go w pe³ne pojednanie serca z Bogiem. To w³anie sp³adzaj¹cy wp³yw ducha wiêtego, otrzymanego przy chrzcie na pocz¹tku s³u¿by, umo¿liwi³ powiêconemu sercu naszego Pana jasne i wyrane zrozumienie woli Ojca, w³aciwej drogi, w¹skiej drogi powiêcenia, a tak¿e docenienie wielkich i kosztownych obietnic, których spe³nienie mia³o nast¹piæ po poni¿eniu, hañbie i mierci
na Kalwarii. Nasz Odkupiciel móg³ wiêc poprzez ducha wiê163
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tego wype³niæ swe wielkie dzie³o i by³ przez niego prowadzony do czynienia tego, co by³o przyjemne Ojcu i mo¿liwe do
przyjêcia, a zarazem stanowi³o okup za ca³¹ ludzkoæ. Podobnie dzieje siê w przypadku Kocio³a: pomocy ducha wiêtego
potrzebowali  i otrzymywali j¹  wszyscy, którzy przyjêli
zas³ugê wielkiej ofiary za grzech, którzy przyszli do Ojca przez
zas³ugê ofiary Syna, którzy stawili samych siebie ofiar¹ ¿yw¹
zgodnie z wysokim powo³aniem do boskiej natury, skierowanym do nich podczas Wieku Ewangelii. W zale¿noci od miary przyjêtego wiêtego ducha Bo¿ego mog¹ oni wejæ do w³aciwej spo³ecznoci z Ojcem i Synem, aby dowiadczyli, która
jest wola Bo¿a dobra, przyjemna i doskona³a i wykonywali
j¹. Tylko duch wiêty wprowadza nas poza literê Boskiego
wiadectwa, w prawdziwe docenienie g³êbokich rzeczy Bo¿ych i wszystkiego tego, co Bóg przygotowa³ dla tych, którzy Go mi³uj¹; czego oko nie widzia³o, czego ucho nie s³ysza³o, a czego serce ludzkie nie zdo³a³o przyj¹æ, zrozumieæ i doceniæ (1 Kor. 2:9,10).
Funkcja ducha wiêtego bêdzie równie wa¿na podczas Wieku Tysi¹clecia  w przyprowadzeniu wiata ludzkoci do stanu harmonii z Bogiem na warunkach Nowego Przymierza i
przez zas³ugi ofiary naszego drogiego Odkupiciela. Zgodnie z
t¹ myl¹, Pan zwraca nasz¹ uwagê na ten fakt przez s³owa
proroka Joela (2:28,29), wskazuj¹c, ¿e podczas obecnego
Wieku Ewangelii wyleje swojego ducha tylko na swoje s³ugi i
s³u¿ebnice. Jednak potem Jego wiêty duch zostanie wylany na ca³¹ ludzkoæ, na wszelkie cia³o.* Tak wiêc w Wieku
Tysi¹clecia postêp ludzkoci bêdzie mia³ miejsce w zupe³nej
zgodzie z duchem wiêtym; proporcjonalnie do osi¹gania tej
zgodnoci ludzie bêd¹ uzyskiwali prawo do wiecznego ¿ycia,
radoci i b³ogos³awieñstwa po Tysi¹cleciu. Nasz Pan równie¿
potwierdza fakt, i¿ duch wiêty bêdzie wspó³dzia³a³ z uwiel* Kolejnoæ tych b³ogos³awieñstw jest w proroctwie odwrócona, najprawdopodobniej po to, aby zakryæ rzeczywiste znaczenie a¿ do s³usznego czasu i w ten
sposób czêciowo zas³oniæ d³ugoæ, szerokoæ, wysokoæ i g³êbokoæ Boskiego
planu a¿ do chwili, gdy nadejdzie s³uszny czas na jego poznanie i docenienie.
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bionym Kocio³em w b³ogos³awieniu wszystkich rodzajów
ziemi. Przedstawiwszy nam ca³¹ chwa³ê Tysi¹clecia i obfitoæ
Prawdy jako potê¿n¹ rzekê kryszta³owo czystej wody ¿ycia,
Pan wypowiada s³owa: A Duch i oblubienica mówi¹: Przyjd!
(...) A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze
wodê ¿ywota darmo  Obj. 22:17.
Niemniej jednak zagadnienie ducha wiêtego, jego funkcji
i dzia³alnoci, by³o przez wiele stuleci mylnie pojmowane przez
licznych sporód ludu Bo¿ego. Dopiero w wietle wschodz¹cego S³oñca Sprawiedliwoci  wietle parousii Syna Cz³owieczego  przedmiot ten sta³ siê ca³kowicie jasny i logiczny
 tak jak to niew¹tpliwie mia³o miejsce w pierwotnym Kociele  pozostaj¹c w zgodzie z odnosz¹cymi siê do niego
wiadectwami Pisma wiêtego. Doktryna trójcy, która, jak
widzielimy, zosta³a zapocz¹tkowana w drugim stuleciu, a
rozwinê³a siê znacznie w czwartym, jest w du¿ym stopniu
odpowiedzialna za ciemnoæ, która miesza siê z prawd¹ o tym
zagadnieniu w wielu chrzecijañskich umys³ach, powoduj¹c
w nich wielkie szkody  zamieszanie i zaciemnienie wszystkich przekonañ religijnych.
Jak ju¿ wykazalimy, Pismo wiête konsekwentnie uczy, i¿
pomiêdzy Ojcem a Synem panuje pe³na zgodnoæ i jednoæ
celu i dzia³ania. Równie konsekwentna jest biblijna nauka o
duchu wiêtym  ¿e nie jest to jeszcze jeden Bóg, lecz duch,
wp³yw czy te¿ moc, jak¹ pos³uguj¹ siê jedyny Bóg, nasz Ojciec oraz Jego Jednorodzony Syn  zatem pozostaje on w absolutnej jednoci tak z Ojcem, jak i z Synem, którzy tak¿e
s¹ jednym, czyli zupe³n¹ zgodnoci¹. Jak¿e ró¿na jest ta jednoæ Ojca, Syna i ducha wiêtego od tej, której naucza siê pod
nazw¹ doktryny trójcy, a która wed³ug katechizmu (pytania 5
i 6) brzmi nastêpuj¹co: s¹ trzy osoby w jednym Bogu  Ojciec, Syn i Duch wiêty: ci trzej s¹ jednym Bogiem, t¹ sam¹
istot¹, równ¹ w mocy i chwale. Taki pogl¹d znakomicie odpowiada³ ciemnym wiekom, do których ciemnoci zreszt¹
siê przyczyni³. Czasy, kiedy czczono tajemnice zamiast je
wyjaniaæ, uzna³y doktrynê trójcy  tyle¿ niebiblijn¹, co nie-
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logiczn¹  za wyborn¹ naukê. W jaki sposób trzy osoby mog¹
stanowiæ jednoæ w osobie, w istocie? Je¿eli s¹ jedn¹ istot¹,
jak mog¹ byæ równe? Ka¿da inteligentna osoba wie, ¿e jeli
Bóg jest jedn¹ istot¹ to nie mo¿e byæ trzema; ¿e jeli s¹ trzy
osoby, to mog¹ one stanowiæ jednoæ wy³¹cznie w znaczeniu
nie jednoci osoby, ale celu, zamiaru, woli i wspó³dzia³ania.
Nikt nie powiêci³by doktrynie trójcy ani chwili rozmylañ,
gdyby nie fakt, ¿e ta bezsensowna teoria jest nam wpajana od
najwczeniejszego dzieciñstwa, ¿e z ca³¹ powag¹ nauczaj¹ jej
w seminariach teologicznych siwow³osi profesorowie, wykazuj¹cy m¹droæ w wielu innych dziedzinach. Trudno wyjaniæ, w jaki sposób wielki Przeciwnik zdo³a³ z takim powodzeniem omamiæ lud Pañski, aby wprowadziæ zamieszanie i
nieporz¹dek, a przy tym pozbawiæ znaczenia S³owo Bo¿e; jest
to rzeczywicie tajemnica, której rozwi¹zania nie bêdziemy
znali, a¿ nadejdzie czas, gdy poznamy tak, jak jestemy poznani, w chwale.
Uwa¿ny czytelnik poprzednich rozdzia³ów znalaz³ ju¿ obfite wiadectwo Biblii o tym, ¿e istnieje tylko jeden Wszechmog¹cy Bóg  Jahwe; wywy¿szy³ On wielce swojego Pierworodnego, Jednorodzonego Syna do swojej natury i tronu
Wszechwiata; nastêpny pod wzglêdem godnoci bêdzie uwielbiony Koció³, Oblubienica, Ma³¿onka Barankowa, a zarazem
Jego wspó³dziedzice, nazywani równie¿ Jego braæmi. Bêd¹
oni razem z Nim w chwale, podobnie jak w obecnym wieku
maj¹ razem z Nim cierpieæ. Zapewne czytelnicy zauwa¿yli
równie¿, i¿ wszystkie wersety s¹ ca³kowicie zgodne co do
powy¿szego wiadectwa; co wiêcej, nie ma wersetów, które
porednio lub bezporednio, rzeczywicie lub pozornie zaprzecza³yby tym mylom. Powstaje wiêc pytanie: kim, gdzie i czym
jest duch wiêty?
Spróbujmy znaleæ odpowied na to pytanie w taki sam
sposób, jak czynilimy to poprzednio. Poszukajmy informacji
w prawie i wiadectwie Bo¿ym. Nie zwracajmy siê do ludzi.
Nie akceptujmy w¹tpliwoci i spekulacji dobrych ludzi, którzy ju¿ umarli albo jeszcze ¿yj¹, ani te¿ naszych w³asnych.
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Pamiêtajmy o s³owach aposto³a, ¿e S³owo Pañskie zosta³o dane
w pewnym celu: aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, ku wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyæwiczony  2 Tym. 3:17.
Polegajmy ca³kowicie na Panu i starajmy siê zrozumieæ znaczenie tego, co On sam mówi o duchu wiêtym, znakomicie
godz¹c ze sob¹ wszystkie wiadectwa Pisma wiêtego. Z pewnoci¹ prawda i tylko prawda wytrzyma takie badawcze rozwa¿anie. Jeli uczynimy to z modlitw¹ i uwag¹, nasze wysi³ki
zostan¹ nagrodzone. Temu, który puka, zostan¹ otworzone
drzwi wiedzy; temu, który szuka, zostanie objawiona znajomoæ ducha wiêtego (Izaj. 8:20; Mat. 7:7,8).
Pismo wiête definiuje ducha wiêtego na ró¿ne sposoby;
aby w³aciwie zrozumieæ nasz przedmiot, musimy wszystkie
te definicje rozwa¿aæ jednoczenie i zauwa¿aæ ich wzajemne
siê uzupe³nianie. Zauwa¿my, ¿e duch wiêty jest okrelany
ró¿nymi wyra¿eniami: duch Bo¿y, duch Chrystusowy,
duch powiêcenia, duch prawdy, duch zdrowego zmys³u, duch wolnoci, duch Ojcowski, wiêty duch obietnicy, duch pokory, duch wyrozumienia, duch m¹droci, duch chwa³y, duch rady, duch ³aski, duch przysposobienia synowskiego, duch proroctwa.
Te ró¿ne nazwy, wielokrotnie powtarzane i u¿ywane zamiennie, daj¹ nam zupe³n¹ pewnoæ, ¿e odnosz¹ siê do tego samego ducha wiêtego  w rzeczywistoci czêsto ³¹cz¹ siê one ze
s³owem wiêty, jak na przyk³ad wiêty duch Bo¿y, wiêty duch obietnicy itd. Musimy szukaæ takiego zrozumienia
naszego przedmiotu, które obejmowa³oby wszystkie te przydomki, nie wykluczaj¹c ani jednego z nich. Pogodzenie tych
ró¿norodnych stwierdzeñ jest niemo¿liwe, je¿eli próbujemy
zastosowaæ je do pospolitej idei trzeciego Boga; nie ma jednak ¿adnego problemu, je¿eli rozumiemy, i¿ opisuj¹ one ducha, usposobienie i moc jedynego Boga, naszego Ojca, a tak¿e ducha, usposobienie i moc naszego Pana Jezusa Chrystusa,
poniewa¿ jest On jednoci¹ z Ojcem; w pewnym stopniu jest
to równie¿ duch, usposobienie i moc wszystkich, którzy s¹
prawdziwie Pañscy, czy to anio³ów, czy to ludzi, proporcjo-
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nalnie do tego, jak g³êboka jest ich jednoæ, czyli harmonia z
Bogiem.
Warto zauwa¿yæ, ¿e Pismo wiête wspomina innego, przeciwnego ducha: ducha bojani, ducha niewoli, ducha
wiata, ducha b³êdu, ducha wieszczego, ducha Antychrysta, ducha twardego snu. Choæ tych okreleñ jest tak
wiele, nikt nie wyci¹ga wniosku, ¿e jest dwóch lub wiêcej
Szatanów. Wszyscy w naturalny, a zarazem w³aciwy sposób
rozumiej¹, i¿ te okrelenia ogólnie oznaczaj¹ z³ego ducha 
ducha, usposobienie i moc, których najbardziej wyrazistym
przyk³adem jest Szatan; duch ten ujawnia siê we wszystkich,
którzy znajduj¹ siê w stanie harmonii z grzechem i Szatanem.
Nikt nie twierdzi, i s³usznie, ¿e s¹ to istoty duchowe. Tak samo
nikt nie mo¿e s¹dziæ, ¿e s³owo duch w pozytywnym znaczeniu oznacza ró¿ne istoty duchowe, ani te¿ ³¹cznie jeszcze
jednego Boga. Je¿eli po³¹czymy wszystkie te okrelenia, to
przedstawiaj¹ nam one ró¿ne cechy charakteru, usposobienia,
ducha naszego Boga, Jahwe, oraz  w odpowiednim stopniu 
ducha, czyli usposobienie wszystkich, którzy przyjêli Jego
ducha, stali siê uczestnikami Jego usposobienia i znaleli siê
w harmonii z Boskim umys³em.
Niektóre niebiblijne, a co za tym idzie, fa³szywe idee, zwi¹zane z duchem cz³owieka (rozwa¿ymy je w nastêpnym rozdziale) zosta³y zbudowane w podobny sposób, jak niebiblijny
i fa³szywy, lecz tak dzisiaj popularny pogl¹d o duchu wiêtym. B³êdne myli wzglêdem ducha Bo¿ego i ducha cz³owieka zosta³y wzmocnione i pog³êbione przez fakt, i¿ t³umacze
Powszechnego Przek³adu Biblii Angielskiej [Common Version] 92 razy u¿yli wyra¿enia Holy Ghost [wym. holi goust,
duch wiêty w znaczeniu ducha  zjawy  przyp. t³um.], nie
maj¹c ku temu ¿adnych podstaw, gdy¿ w oryginale greckim
znajduje siê wyraz pneuma  duch [ang. spirit  przyp. t³um.].
Duch  ghost  dla kogo niewykszta³conego ma bardzo
nieokrelone znaczenie, które jest jednak bardzo mocno identyfikowane z pewn¹ osobowoci¹. Warto zauwa¿yæ, ¿e w Poprawionym Przek³adzie [Revised Version] angielskiego No-
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wego Testamentu w 21 miejscach zmieniono s³owo ghost
na s³owo spirit. Co wiêcej, amerykañski Komitet Rewizyjny
opublikowa³ swój protest przeciwko u¿yciu s³owa ghost w
pozosta³ych 71 przypadkach. Sta³o siê tak, pomimo ¿e zarówno angielski, jak i amerykañski komitet sk³ada³ siê z gor¹cych
zwolenników istnienia trójcy.
Nie ma absolutnie ¿adnych powodów, aby uwa¿aæ, ¿e duch
wiêty to jeszcze jeden Bóg, istota odmienna od Ojca i Syna.
Wrêcz przeciwnie: zwróæmy uwagê, ¿e to w³anie duch Ojca
zosta³ przekazany naszemu Panu Jezusowi, jak czytamy: Duch
Pañski nade mn¹; przeto miê pomaza³, abym opowiada³ Ewangeliê  £uk. 4:18. W proroctwie, z którego pochodzi ten cytat, znajdujemy s³owa, napisane pierwotnie w jêzyku hebrajskim: Duch Panuj¹cego Jahwe jest nade mn¹; przeto miê
pomaza³ Jahwe, abym opowiada³ Ewangeliê cichym  Izaj.
61:1. W innym miejscu znajdujemy podobne proroctwo: I
odpocznie na nim Duch Jahwe, Duch m¹droci i rozumu, Duch
rady i mocy, Duch umiejêtnoci i bojani Jahwe  Izaj. 11:2,3.
Ten sam duch w Chrystusie nazywany jest duchem Chrystusowym, usposobieniem Chrystusowym: Takiego b¹dcie
wzglêdem siebie usposobienia, jakie by³o w Chrystusie Jezusie  Filip. 2:5 NB.
Niektórzy uparcie twierdz¹, ¿e odniesienie naszego Pana
do ducha wiêtego, jakie zosta³o zapisane w Ewangelii w.
Jana 14:26, stanowi dowód, i¿ duch wiêty to osoba, poniewa¿ werset ten zosta³ przet³umaczony nastêpuj¹co: Lecz pocieszyciel on, Duch wiêty, którego1 pole Ojciec w imieniu
mojem, onci [ang. forma osobowa  przyp. t³um.] was nauczy
1

Paragrafy do koñca obecnego podrozdzia³u omawiaj¹ zagadnienie angielskiego t³umaczenia zaimków odnosz¹cych siê do ducha wiêtego. Czytelnik t³umaczeñ angielskich staje tu
w obliczu kilku trudnoci, których nie znajdujmy w jêzyku polskim. Po pierwsze zaimek
wzglêdny który musi mieæ w angielskim osobow¹ i nieosobow¹ formê (tak jak zaimek
pytaj¹cy kto? lub co? w jêzyku polskim). Powszechna wersja Biblii angielskiej u¿ywa formy osobowej, choæ inne, jak wykazuje autor na podstawie Diaglottu, stosuj¹ formê nieosobow¹. Po drugie, zastosowanie zaimka rzeczownikowego on w odniesieniu do ducha wiêtego od razu sugeruje osobowoæ, bowiem rzeczowniki nieosobowe w jêzyku angielskim s¹
tylko rodzaju nijakiego. Autor znowu przedstawia t³umaczenie Diaglottu, w którym o du-
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wszystkiego, i przypomni wam wszystko, comkolwiek wam
powiedzia³. Wystarczy jednak spojrzeæ na grecki tekst, aby
zauwa¿yæ, ¿e t³umacze kierowali siê swoimi uprzedzeniami
wzglêdem tego przedmiotu, gdy¿ orygina³ nie daje ¿adnych
podstaw do u¿ycia s³ów kogo i on. Diaglott oddaje ten
werset nastêpuj¹co: Ale pomocnik, wiêty duch, którego [ang.
forma nieosobowa  przyp. t³um.] Ojciec pole w moim imieniu, nauczy was wszystkiego i przypomni wam te rzeczy, które wam mówi³em.
Podobn¹ sytuacjê mamy w siedemnastym wersecie tego
samego rozdzia³u: Onego Ducha prawdy, którego wiat przyj¹æ nie mo¿e; bo go [formy osobowe w t³umaczeniu angielskim zaznaczono kursyw¹  przyp. t³um.] nie widzi, ani go
zna; lecz wy go znacie, gdy¿ u was mieszka i w was bêdzie.
Wyra¿enie duch prawdy bez w¹tpienia jest tutaj u¿yte jako
przeciwieñstwo ducha b³êdu. Ca³y ten fragment nie odnosi
siê w najmniejszym stopniu do osoby, lecz do wp³ywu Prawdy i jej owoców wród Pañskiego ludu. Przek³ad Diaglott brzmi
nastêpuj¹co: duch prawdy, którego wiat przyj¹æ nie mo¿e,
bo go nie widzi, ani nie zna, lecz wy go znacie, poniewa¿
dzia³a on w was i bêdzie w was. [W tym przek³adzie angielskim jest tu u¿yty zaimek rodzaju nijakiego, a wiêc w formie
nieosobowej  przyp. t³um.]
Spójrzmy na inny przyk³ad: Lecz gdy przyjdzie on Duch
prawdy, wprowadzi was we wszelk¹ prawdê; bo nie sam od
siebie [ang. rodzaj mêski, forma osobowa  przyp. t³um.]
mówiæ bêdzie, ale cokolwiek us³yszy, mówiæ bêdzie, i przysz³e rzeczy wam opowie. On miê uwielbi, bo z mego wemie
a opowie wam  Jan 16:13,14. W tym fragmencie greckie
s³owo heautou zosta³o oddane jako siebie; w innych miejscach odnosi siê ono do rodzaju mêskiego, ¿eñskiego i nijakiego, a tak¿e do liczby mnogiej. Przyk³adowo, w zacytowachu wiêtym mówi siê to, ono, a wiêc w formie nieosobowej. Po trzecie, zaimek zwrotny
siê, siebie jest w jêzyku angielskim cile zwi¹zany z rodzajem, a wiêc zawsze te¿ okrela
osobowoæ b¹d nieosobowoæ. Powszechne t³umaczenia oddaj¹ werset Jana 16:13,14 z
zaimkiem zwrotnym w rodzaju mêskim (a wiêc w formie osobowej), ale autor ukazuje inne
wersety, z których wynika, ¿e zaimek zwrotny w greckim oryginale, jest tak jak w jêzyku
polskim identyczny dla wszystkich rodzajów, a wiêc nie narzuca formy osobowej b¹d nieosobowej  przyp. t³um.
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nym powy¿ej tekcie wi¹¿e siê ono z rzeczownikiem rodzaju
mêskiego.* W 1 Licie do Koryntian 11:5 to samo s³owo jest
przet³umaczone na zaimek rodzaju ¿eñskiego: niewiasta (...)
szpeci g³owê swojê. Obj. 2:20: Przeciwko (...) Jezabeli, która
siê mieni byæ prorokini¹ oraz ponownie w 1 Kor. 13:5: mi³oæ nie szuka swoich rzeczy. W 1 Kor. 11:31 to samo greckie s³owo wi¹¿e siê z rzeczownikiem w liczbie mnogiej: gdybymy siê sami rozs¹dzali; podobny przyk³ad znajdujemy w
1 Kor. 16:15: sami siebie oddali, w £uk. 22:17: podzielcie
miêdzy siê oraz w Jan 6:53: nie macie ¿ywota w sobie. Oto
niektóre wersety, w których heautou wi¹¿e siê z rodzajem nijakim [w jêzyku angielskim, zob. przyp. t³um. na str. 169-170
 przyp. t³um.]:
Jutrzejszy dzieñ troskaæ siê bêdzie o swoje potrzeby 
Mat. 6:34.
Jeli¿e królestwo samo w sobie bêdzie rozdzielone  Mar.
3:24.
Dom sam przeciwko sobie rozdzielony  Mar. 3:25.
Latorol nie mo¿e przynosiæ owocu sama z siebie  Jan
15:4.
Nie masz nic przez siê nieczystego  Rzym. 14:14.
Wzrost cia³u nale¿¹cy bierze ku budowaniu samego siebie
w mi³oci  Efezj. 4:16.
Tak¿e i wiara, nie mali uczynków, martwa jest sama w sobie  Jak. 2:17
Podobnie s³owo ekinos, które w rozwa¿anym przez nas fragmencie zosta³o przet³umaczone on, równie poprawnie bywa
oddane jako ten, tamten, tamci, ten sam, ona, ono;
W angielskim przek³adzie Biblii pojawia siê w tych w³anie
formach czêciej ni¿ w rodzaju mêskim: on, jego, jemu.
Je¿eli kto ma w¹tpliwoci, to mo¿e siê o tym przekonaæ,
zwracaj¹c siê do grecko-angielskiej Konkordancji Nowego
Testamentu, która pokazuje ró¿ne t³umaczenia tych s³ów. My
podamy kilka miejsc, które ilustruj¹ odmienne zastosowania
s³owa ekinos:
* Pocieszyciel w jêzyku greckim jest rzeczownikiem rodzaju mêskiego, lecz nie
wi¹¿e siê to z rzeczywist¹ p³ci¹, podobnie jak w jêzyku niemieckim piec i stó³
s¹ rodzaju mêskiego, widelec  ¿eñskiego, a dziewczyna  nijakiego.
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Sodomie w on dzieñ l¿ej bêdzie, ni¿ onemu miastu  £uk.
10:12.
A ona mniemaj¹c, ¿e to by³ ogrodnik, rzek³a mu  Jan
20:15.
A to wiedzcie, ¿e gdyby wiedzia³ gospodarz  Mat. 24:43.
Nie za tym, mówiê, aby siê kto modli³  1 Jan 5:16.
I sta³o siê z onych dni dnia jednego  £uk. 20:1.
A by³ sabat onego dnia  Jan 5:9.
Uzdrowiony jest on m³odzieniec od onej¿e godziny  Mat.
17:18.
Nierzadko zdarza siê, ¿e cecha lub rodzaj posiadacza przypisywane s¹ posiadanej w³asnoci; poniewa¿ wiêc Niebiañski
Ojciec uwa¿any jest za istotê rodzaju mêskiego, Jego moc,
Jego duch, Jego wp³yw i Jego charakter powinny byæ równie¿
opisywane w formie mêskiej. Czêsto zdarza siê, ¿e obiekty,
które same w sobie s¹ rodzaju nijakiego [w jêzyku angielskim
 przyp. t³um.], okrelane s¹ jako mêskie lub ¿eñskie w zale¿noci od tego, czy s¹ silne i aktywne, czy te¿ bierne i delikatne. Dlatego w³anie [w jêzyku angielskim  przyp. t³um.] S³oñce jest traktowane jako obiekt rodzaju mêskiego, za Ksiê¿yc
 ¿eñskiego. Gdyby wiêc nie ogólne niezrozumienie przedmiotu i akceptowana przez wiêkszoæ myl, ¿e duch wiêty
jest osob¹, (a nie jedynie Boskim duchem, wp³ywem czy te¿
moc¹  duchem Ojca), to nie krytykowalibymy u¿ycia mêskich zaimków osobowych w odniesieniu do ducha wiêtego,
poniewa¿ Bóg jest uznawany równie¿ za istotê rodzaju mêskiego, jako Autor i ród³o ¿ycia i b³ogos³awieñstwa. Nie pomijajmy zatem faktu, ¿e u¿ycie zaimków osobowych nie wiadczy o tym, i¿ wiêty duch Bo¿y jest jeszcze jedn¹ istot¹ odrêbn¹ od Ojca i Syna  jeszcze jednym Bogiem. wiêty duch,
czyli wp³yw, jest duchem i wp³ywem Ojca, a tak¿e i Syna,
poniewa¿ s¹ Oni jednoci¹ pod wzglêdem celu i wp³ywu.
Znaczenie s³owa duch
Powstaje wiêc s³uszne pytanie: jaki sens czy te¿ znaczenie
wi¹¿e siê ze s³owami duch wiêty, u¿ywanymi w Biblii?
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Jakie cechy i w³aciwoci Boskiego charakteru zawarte s¹ w
s³owie duch? Najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi bêdzie przestudiowanie przede wszystkim bezporednich
znaczeñ s³owa duch, a potem  wszystkich mo¿liwych sposobów u¿ycia tego wyrazu w Pimie wiêtym.
(1) W Starym Testamencie s³owo duch jest t³umaczone z
hebrajskiego ruach, którego najbardziej bezporednim odpowiednikiem jest wiatr. Duch w Nowym Testamencie jest z
kolei t³umaczeniem greckiego wyrazu pneuma, który podobnie oznacza wiatr. Nie nale¿y jednak wyci¹gaæ zbyt popiesznego wniosku, i¿ zamierzamy tutaj udowodniæ, jakoby duch
wiêty by³ wiêtym wiatrem; nic bardziej mylnego. Pragniemy jednak przedstawiæ ten trudny przedmiot w taki sposób,
aby pomóc w jego zrozumieniu zarówno umys³owi wykszta³conemu, jak i prostemu; dlatego w³anie zaczynamy nasz wywód od podstawowego znaczenia tych s³ów, abymy mogli
siê upewniæ, jak i dlaczego zosta³y u¿yte w tym kontekcie.
Poniewa¿ wiatr jest zarówno niewidzialny, jak i potê¿ny,
omawiane s³owa  ruach i pneuma  stopniowo nabiera³y coraz szerszego znaczenia, czego skutkiem jest fakt, i¿ okrelaj¹
one jak¹kolwiek niewidzialn¹ moc lub wp³yw, czy to dobry,
czy te¿ z³y. Boska moc dzia³a w taki sposób i przez takich
poredników, których ludzkie oko nie jest w stanie dostrzec, a
zatem s³owo duch coraz czêciej stosowano do Pañskiego
dzia³ania. Naturalnie by³o ono równie¿ powszechnie u¿ywane w odniesieniu do niewidzialnego wp³ywu wywieranego
przez cz³owieka, na przyk³ad w kontekcie tchu ¿ywota, mocy,
która czyni mo¿liwym ¿ycie cz³owieka, sama pozostaj¹c niewidzialna: dlatego nazywana jest duchem czy te¿ dechem
¿ywota. Podobnie niewidzialna moc umys³u nazywana jest
duchem umys³u. ¯ycie samo w sobie jest potêg¹ i jest niewidzialne, wiêc staro¿ytni równie¿ nazywali je duchem. W
zrozumieniu znaczenia tego s³owa pomo¿e nam zapewne kilka przyk³adów ró¿nego u¿ycia hebrajskiego s³owa ruach i greckiego s³owa pneuma.
W Starym Testamencie ruach t³umaczone jest jako tchnie-
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nie, wonieæ, zawonieæ, wiatr. Za ka¿dym razem s³owo to niesie w sobie znaczenie niewidzialnej mocy lub wp³ywu. Oto kilka przyk³adów:
Tchnieniem nozdrzy twoich zebra³y siê wody  2 Moj¿.
15:8.
Wszelk¹ istotê pod niebem, w której jest tchnienie ¿ycia
 1 Moj¿. 6:17 BT; 7:15 BT, NB.
W jego rêku (...) tchnienie wszelkiej istoty ludzkiej  Ijoba 12:10 BP.
Wszyscy maj¹ to samo tchnienie. Cz³owiek nie ma ¿adnej
przewagi nad zwierzêciem  Kazn. 3:19 BT.
By³y one powodem trosk dla Izaaka i Rebeki  1 Moj¿.
26:35.
Zawonia³ Pan wonnoci wdziêcznej  1 Moj¿. 8:21.
Nozdrze maj¹, a nie woniej¹  Psalm 115:6.
Przywiód³ Bóg wiatr na ziemiê  1 Moj¿. 8:1.
Wion¹³e wiatrem twym  2 Moj¿. 15:10.
Wiatr gwa³towny, wykonywaj¹cy rozkaz jego  Psalm
148:8.
Jako siê poruszaj¹ drzewa lene od wiatru  Izaj. 7:2.
Pneuma w Nowym Testamencie t³umaczone jest jako
duch, a oprócz tego jako duchowny, wiatr, ¿ycie itp.
Tchn¹æ ¿ycie w pos¹g bestii  Obj. 13:15 (Kow).
Poniewa¿ siê usilnie staracie o dary duchowne  1 Kor.
14:12.
Wiatr, gdzie chce, wieje i g³os jego s³yszysz  Jan 3:8.
Nie zapominajmy, ¿e cytowane przek³ady s¹ dzie³em zwolenników trójcy. Nie krytykujemy tych t³umaczeñ  s¹ one jak
najbardziej w³aciwe. Zwracamy na nie uwagê jako na dowody tego, ¿e s³owa ruach i pneuma, choæ t³umaczone na duch,
nie oznaczaj¹ osoby, lecz niewidzialn¹ moc lub wp³yw.
Bóg jest duch
(2) Bóg jest duch oznacza, ¿e jest On potê¿n¹, lecz niewidzialn¹ istot¹; podobnie anio³owie nazywani s¹ duchami,
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bo oni równie¿  w swoim naturalnym stanie  s¹ niewidzialni dla ludzi, chyba ¿e objawiaj¹ siê, u¿ywaj¹c cudownej mocy.
Przebywaj¹c na ziemi, nasz Pan nie by³ istot¹ duchow¹, lecz o
Jego stanie po wywy¿szeniu napisano: Aleæ Pan jest tym
Duchem  jest teraz potê¿n¹ i niewidzialn¹ istot¹. Kocio³owi obecnego Wieku Ewangelii obiecano zmianê natury na
podobieñstwo jego Pana, jak napisano: [my] podobni mu
bêdziemy; albowiem ujrzymy go tak, jako jest. Koció³ ma
byæ duchowy, na ile bêdzie w harmonii z Panem; ma byæ na
nowo sp³odzony z ducha do nowej natury, natury duchowej, z
zapewnieniem, ¿e ka¿dy, kto jest sp³odzony z woli ducha, bêdzie przy zmartwychwstaniu narodzony z ducha. To u¿ycie
s³owa duch odnosi siê do osobowoci  do istot duchowych
(2 Kor. 3:17; 1 Jana 3:2; Jan 3:6).
(3) Wyraz duch jest równie¿ u¿ywany w znaczeniu si³y
twórczej, p³odnoci, na przyk³ad w 1 Moj¿. 1:2 czytamy: Duch
Bo¿y unasza³ siê nad wodami  moc Bo¿a, przenosz¹ca Jego
energiê, uczyni³a wody p³odnymi, przynosz¹cymi owoc, roj¹cymi siê od ¿ywych stworzeñ. Aposto³ Piotr pisze podobnie:
od Ducha wiêtego pêdzeni bêd¹c, mówili wiêci Bo¿y ludzie  2 Piotra 1:21. wiêty wp³yw, czyli moc Bo¿a pobudza³a ich umys³y, powoduj¹c, ¿e przekazywali takie myli, jakie ¿yczy³ sobie Bóg. Utalentowani rzemielnicy, wybrani
przez Moj¿esza do wykonania sprzêtów Przybytku, równie¿
dzia³ali pod wp³ywem Boskiej mocy, która dodawa³a im energii i pobudza³a ich naturalne zdolnoci, nie wp³ywaj¹c na ich
moralnoæ, podobnie jak Boska moc unosz¹ca siê nad g³êbi¹
wód nie mia³a ¿adnego wp³ywu na jej moralnoæ. Czytamy:
Wezwa³ Pan z imienia Besaleela (...) i nape³ni³ go Duchem
Bo¿ym, m¹droci¹, rozumem i umiejêtnoci¹ wszelakiego rzemios³a; i ku dowcipnemu wymylaniu, cokolwiek mo¿e byæ
urobione ze z³ota, i z srebra, i z miedzi; do rzezania kamienia
ku osadzeniu, i na wyrobienie drzewa, do czynienia wszelakiej roboty zmylnej. Da³ nadto do serca jego, aby uczyæ móg³
innych, on i Acholijab. Nape³ni³ je m¹droci¹ serca, aby robili
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wszelkie rzemios³o ciesielskie, i hafciarskie  2 Moj¿. 35:3035; 28:3; 31:3,4.
Biblia mówi równie¿, ¿e Bóg Jahwe zla³ swego ducha na
Moj¿esza i starszych Izraela, daj¹c im szczególn¹ moc rozs¹dzania spraw w narodzie, utrzymywania porz¹dku itp. (4 Moj¿.
11:7-26). W ten sam sposób Bo¿y duch przebywa³ z królami
izraelskimi  dopóki byli wobec Niego lojalni. Zwróæmy uwagê
na historiê Saula (1 Sam. 11:6): ten duch m¹droci, czyli s¹du,
zwi¹zany z rz¹dzeniem Izraelem odst¹pi³ od Saula i zosta³ dany
Dawidowi, którego, jak napisano, cechowa³a odt¹d szczególna roztropnoæ (1 Sam. 16:13,14). Od tego czasu, zamiast ducha m¹droci, odwagi i ufnoci jako s³uga Bo¿y, Saul mia³
z³ego ducha  ducha smutku, przygnêbienia i braku zaufania,
rodz¹cego siê ze wiadomoci, ¿e nie jest ju¿ Bo¿ym przedstawicielem na tronie. Czytamy, ¿e ten duch przygnêbienia,
którego rezultatem by³o wiele nieszczêæ, pochodzi³ od Boga
 prawdopodobnie w takim sensie, ¿e Bóg pozbawi³ Saula
swojej aprobaty, swej mocy i kierownictwa w rz¹dzeniu Izraelem.
Jeszcze nie by³ dany Duch wiêty
¯adne z objawieñ ducha Bo¿ego przed pierwszym przyjciem naszego Pana Jezusa nie by³o dok³adnie takie samo, jak
objawienie i dzia³anie Pañskiego ducha w naszym Panu Jezusie od momentu Jego chrztu a¿ do ukrzy¿owania, a tak¿e w
Kociele Chrystusowym od Piêædziesi¹tnicy do dnia dzisiejszego  do samego koñca obecnego Wieku Ewangelii i zakoñczenia drogi Kocio³a przy pierwszym zmartwychwstaniu.
W zwi¹zku z tym czytamy: Albowiem nie by³ jeszcze dany
Duch wiêty [nikomu poza naszym Panem Jezusem], przeto
¿e Jezus nie by³ jeszcze uwielbiony  Jan 7:39.
Dzia³anie ducha Bo¿ego podczas Wieku Ewangelii ró¿ni
siê znacznie od jego dzia³ania we wczeniejszym czasie; ró¿nicê tê wyra¿aj¹ nastêpuj¹ce okrelenia: duch przysposobienia synowskiego, duch synostwa, duch powiêcenia,
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duch prawdy itp. Jak ju¿ widzielimy, pomiêdzy upadkiem
Adama a pierwszym przyjciem naszego Pana ¿aden cz³owiek
nie zosta³ uznany przez Boga za syna; Abraham, ojciec wszystkich wierz¹cych, otrzyma³ najwy¿szy tytu³, gdy¿ przyjacielem Bo¿ym nazwany jest. Niemniej jednak, jak wyjania aposto³ Jan, kiedy Logos sta³ siê cia³em, okaza³ siê swojemu narodowi, Izraelowi i wszystkim, którzy Go przyjêli (wtedy i
póniej), da³ moc (przywilej, mo¿liwoæ) stania siê synami
Bo¿ymi; ci, jak mówi, zostali sp³odzeni przez Boga  sp³odzeni z ducha, poniewa¿ co siê narodzi³o z Ducha, duch jest
(Jan 1:12,13; 3:3-8).
W takim znaczeniu duch wiêty jest zagwarantowany tylko
domowi synów; dom synów nie by³ znany, dopóki umi³owany
Syn nie zosta³ objawiony w ciele i dopóki nie odkupi³ wiata,
zapewniaj¹c tym, którzy Go przyjm¹, przysposobienie synowskie (Gal. 4:5; Efezj. 1:5). Przysposobienie to, jak uczy nas
aposto³, pierwotnie stanowi³o dziedzictwo Izraela; poniewa¿
jednak w Izraelu nie znalaz³a siê wystarczaj¹ca liczba ludzi,
którzy dope³niliby wyznaczon¹ liczbê przysposobionych, po
przyjêciu ostatków Izraela Bóg (...) wejrza³ na pogany, aby
z nich wzi¹³ lud imieniowi swemu, aby stali siê synami Boga,
wspó³dziedzicami z Chrystusem, jak by³o wiadome i przepowiedziane przez proroków (Rzym. 9:4,29-33; Dzieje Ap.
15:14).
W jaki sposób to objawienie Boskiej mocy, wp³ywu ducha
podczas obecnego Wieku Ewangelii ró¿ni siê od jego objawienia w przesz³oci? Odpowied na to pytanie daj¹ s³owa
aposto³a Piotra; zapewnia nas on, ¿e staro¿ytni wiêci, choæ
bardzo cenieni przez Boga i kierowani jego wiêtym duchem,
mówili i pisali rzeczy, których nie rozumieli. Bóg u¿ywa³ ich
jako swoich s³ug, aby zapisywali s³owa, których oni sami nie
mieli rozumieæ, lecz mia³y one byæ objawione nam  domowi
synów, przez dzia³anie tego samego wiêtego ducha, czyli
wiêtej mocy Bo¿ej w tych, którzy s¹ sp³odzeni z Jego ducha;
w przesz³oci duch dzia³a³ g³ównie mechanicznie; jego dzia-
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³anie wobec nas polega na wyjanianiu, wspó³czuciu, t³umaczeniu Boskiego planu przez aposto³ów i nauczycieli celowo
postanowionych we zborze od czasu do czasu; ich zadaniem jest dopomaganie synom, aby mogli docign¹æ ze
wszystkimi wiêtymi, która jest szerokoæ, i d³ugoæ, i g³êbokoæ, i wysokoæ Boskiej m¹droci i dobroci, okazanej w
Boskim planie i jego objawieniu. Rzeczywicie, ze s³ów aposto³a jasno wynika, ¿e nawet anio³om (których Pan niekiedy
u¿ywa³ jako rodka porozumiewania siê z prorokami, przekazuj¹cymi jego wiêtego ducha) nie by³o dane zrozumienie przekazywanego pos³annictwa, podobnie jak w przypadku proroków, zapisuj¹cych te objawienia dla naszego po¿ytku. Zwróæmy uwagê na s³owa aposto³a:
O którem zbawieniu wywiadywali siê i badali siê prorocy,
którzy o tej ³asce, która na was przyjæ mia³a, prorokowali.
badaj¹c siê, na który [czas] albo na jaki czas [w znaczeniu
literalnym lub symbolicznym] objawia³ Duch Chrystusowy,
który w nich by³, wiadcz¹c pierwej o utrapieniach, które mia³y
przyjæ na Chrystusa, i o wielkiej zatem chwale. Którym objawione jest, i¿ nie samym sobie, ale nam tem us³ugiwali, co
wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangeliê przez Ducha wiêtego z nieba zes³anego, na które rzeczy pragn¹ patrzyæ Anio³owie  1 Piotra 1:10-12; 2 Piotra
1:21.
Dary tego samego ducha, ten sam Pan, ten sam Bóg
A ró¿ne s¹ dary ³aski, lecz Duch ten sam. I ró¿ne s¹ pos³ugi, lecz Pan ten sam. I ró¿ne s¹ sposoby dzia³ania, lecz ten
sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w ka¿dym [w Kociele] ró¿nie przejawia siê Duch ku wspólnemu
po¿ytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowê m¹droci, drugi przez tego samego Ducha mowê wiedzy, inny
wiarê w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozró¿niania duchów, inny ró¿ne rodzaje jê-
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zyków, inny wreszcie dar wyk³adania jêzyków. Wszystko to
za sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielaj¹c ka¿demu poszczególnie, jak chce (1 Kor. 12:4-1 NB).
Aposto³ wymienia tutaj niektóre dary, udzielane przez ducha wiêtego Kocio³owi. Musimy jednak pamiêtaæ o wyranej ró¿nicy pomiêdzy duchem wiêtym jako takim, a tymi darami czy te¿ zewnêtrznymi znakami, jakie by³y udzia³em pierwotnego Kocio³a. Nie nale¿y s¹dziæ, ¿e ró¿ne dary wiadcz¹
o tym, ¿e w poszczególnych cz³onkach Kocio³a dzia³a³y ró¿ne duchy, albo dary te by³y dane przez innego Pana; wszystkie
one stanowi³y ten sam, jedyny wiêty wp³yw, pochodz¹cy od
tego samego Pana, przedstawiciela jedynego i najwy¿szego
Boga Jahwe; nale¿y je rozumieæ jako ró¿ne pos³ugi lub ró¿ne sposoby dzia³ania. Co wiêcej, duch Bo¿y, duch wiêty,
zmienia swoje dzia³anie wród cz³onków Kocio³a: tak wiêc
wymienione dary by³y powszechnym zjawiskiem w pierwotnym Kociele, ale przyszed³ dzieñ, kiedy  jak mówi aposto³  proroctwa zniszcza³y, jêzyki usta³y, a otrzymana w cudowny sposób umiejêtnoæ wniwecz siê obróci³a (1 Kor. 13:8).
Wszystkie te dary by³y bez w¹tpienia konieczne na pocz¹tku
rozwoju Kocio³a, u progu nowego wieku, lecz sta³y siê zbêdne po tym, jak za³o¿ono podwaliny Kocio³a i ukoñczono kanon natchnionych pism. Jak pisze aposto³, s¹ one wystarczaj¹ce, aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, ku wszelkiej sprawie
dobrej dostatecznie wyæwiczony (2 Tym. 3:17).
Prawd¹ jest, ¿e nie wszystkie te dary znik³y, czy usta³y; wiemy tak¿e, i¿ ustanie niektórych z nich nie stanowi dowodu, ¿e
nasz Pan ma obecnie mniejsz¹ moc ni¿ osiemnacie stuleci
temu, ani te¿, ¿e obecnie lud Bo¿y jest mniej godny lub cieszy
siê mniejsz¹ ³ask¹ Bo¿¹ ni¿ poprzednio. Wrêcz przeciwnie:
wskazuj¹ one na ró¿norodnoæ objawieñ i na fakt, ¿e dzieci
Bo¿e nie potrzebuj¹ ju¿ tych najbardziej oczywistych sposobów pouczania i dowodów przyjêcia przez Boga. Obecnie
zamiast zlewanych w cudowny sposób darów dzia³alnoæ
Bo¿ego ducha, czyli mocy, jest widoczna w ka¿dym z powiêconych cz³onków  po czêci proporcjonalnie do ich wrodzo-
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nych zdolnoci, a po czêci wed³ug ich gorliwoci w Jego s³u¿bie. Dlatego tutaj i w innych listach czytamy, ¿e aposto³ zachêca Koció³ do rozwijania duchowych darów, mocy, umiejêtnoci w s³u¿bie Panu, jego ludowi i Jego Prawdzie.
Osobicie rozwijane dary mog¹ byæ cenione wy¿ej, ni¿ dary
dane w cudowny sposób; dlatego aposto³ pisze: ja wam jeszcze zacniejsz¹ drogê uka¿ê i naladujcie mi³oci, starajcie
siê usilnie o [rozwijajcie] dary duchowne; lecz najwiêcej, abycie prorokowali [wyjaniali publicznie]  1 Kor. 12:31; 14:1.
Aposto³ wskazuje, ¿e mówienie jêzykami to jedynie znak
maj¹cy na celu zwrócenie uwagi niewierz¹cych na Koció³ i
jego sposób postêpowania (1 Kor. 14:22). Dlatego ten dar,
wielce ceniony przez niektórych Koryntian, aposto³ nazywa
jednym z najmniej duchownych  mniej zwi¹zanym z rozwojem duchowego Kocio³a, a raczej u¿ytecznym w kontaktach
z niewiernym wiatem. Ten dar i jemu podobne szybko usta³y
po tym, jak zosta³y za³o¿one podstawy Kocio³a i wiat dowiedzia³ siê o jego istnieniu.
Zamiast wymienionych darów aposto³ zachêca do rozwijania owoców ducha wiêtego, aby mog³y przynieæ pe³ny,
doskona³y plon mi³oci do Boga, jednych do drugich oraz
mi³oci i wspó³czucia wobec wiata. Do owoców ducha aposto³ zalicza: mi³oæ, wesele, pokój, nieskwapliwoæ, dobrotliwoæ, dobroæ, wiarê, cichoæ, wstrzemiêliwoæ  Gal.
5:22,23. Zauwa¿my, ¿e s³owo owoc niesie w sobie podwójne znaczenie: jest to dar, ale stopniowo rozwijaj¹cy siê i osi¹gaj¹cy dojrza³oæ, bêd¹cy rezultatem pewnej pracy. Tak w³anie dzieje siê w przypadku darów ducha: wszelki datek dobry, i wszelaki dar doskona³y z góry jest, zstêpuj¹cy od Ojca,
ale takie owoce nie s¹ darami cudownymi, lecz stopniowo
rozwijanymi, porednimi, natchnionymi przez obietnice naszego Ojca i nauki naszego Pana, przekazane przez aposto³ów i proroków. S¹ one w nas wypracowywane proporcjonalnie do tego, na ile jestemy zgodni i pos³uszni  w myli, s³owie i uczynku  duchowi naszego Ojca, z którego jestemy
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sp³odzeni i przez którego  pod warunkiem pos³uszeñstwa 
rozwijaj¹ siê w nas owoce powiêcenia, czyli owoce wiêtego
ducha, usposobienia na podobieñstwo umi³owanego Syna
Bo¿ego, a naszego Pana i Odkupiciela. W taki w³anie sposób, przez dzia³anie wiêtego ducha prawdy, wierni s¹ przygotowywani do narodzenia z ducha w pierwszym zmartwychwstaniu jako istoty duchowe; podobnie jak w momencie powiêcenia zostali sp³odzeni z ducha. Udoskonaleni jako
istoty duchowe cz³onkowie Kocio³a bêd¹ dziedzicami Bo¿ymi, wspó³dziedzicami z Jezusem Chrystusem, naszym Panem,
w zupe³nej jednoci i spo³ecznoci z Ojcem i Synem, zupe³ni
w Tym, który jest G³ow¹ wszystkich zwierzchnoci i mocy,
wspó³uczestnikiem Ojca w Królestwie i nape³nieni duchem
Ojca i Syna  duchem wiêtym.
Z powy¿szych ogólnych uwag wynika, ¿e ten sam duch,
czyli moc Niebiañskiego Ojca, Jahwe, który dzia³a³ przy stwarzaniu wiata, a potem w ró¿ny sposób przez Jego s³ug w przesz³oci, dzia³a równie¿ obecnie, podczas Wieku Ewangelii,
choæ w odmienny sposób: ku rozwojowi Kocio³a, przyprowadzeniu go do stanu harmonii z Bogiem, przystosowaniu i
przygotowaniu go jako Cia³a Chrystusowego do wspó³dziedziczenia w Królestwie. Ci¹gle ten sam wiêty duch, czyli
wp³yw Bo¿y bêdzie dzia³a³  w jeszcze inny sposób  podczas
Wieku Tysi¹clecia przez Chrystusa i uwielbiony Koció³; przyprowadz¹ oni wiat do stanu harmonii i jednoci z zasadami
sprawiedliwoci, a zarazem z Królem królów i Panem panów.
Nic, co wi¹¿e siê z tym dzie³em, nie wymaga istnienia jakiegokolwiek innego Boga. Wrêcz przeciwnie, mamy tu do czynienia z jednym Bogiem, dzia³aj¹cym w ró¿nych okolicznociach i warunkach oraz w ró¿ny sposób, lecz dla osi¹gniêcia
jednego celu; fakt ten daje nam jeszcze wiêksz¹ pewnoæ, ¿e
wszystkie Jego dobre plany zostan¹ spe³nione oraz ¿e  jak
sam mówi  s³owo moje, które wynijdzie z ust moich, nie
wróci siê do mnie pró¿no, ale uczyni to, co mi siê podoba, i
poszczêci mu siê w tem, na co je polê (Izaj. 55:11).
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Boska wola, wp³yw, moc, duch
Na podstawie naszego poprzedniego rozumowania wnioskujemy, ¿e szeroka definicja wyra¿eñ duch Bo¿y lub duch
wiêty obejmowa³aby Bosk¹ wolê, wp³yw lub moc, dzia³aj¹ce w ka¿dym miejscu i celu zgodnym z Bosk¹ wol¹; jest ona
wiêta, a zatem wszystkie kroki i dzia³ania ducha wiêtego s¹
w harmonii ze wiêtoci¹. Bóg u¿ywa swojego ducha, czyli
energii, na wiele sposobów, stosuj¹c ró¿nych poredników i
rodki do osi¹gniêcia ró¿nych celów. Wszystko, co Bóg czyni
za pomoc¹ mechanicznych rodków lub wiadomych poredników, jest Jego dzie³em tak samo, jak gdyby On sam by³ bezporednim sprawc¹, poniewa¿ wszystko to jest Jego stworzeniem. Podobnie dzieje siê wród ludzi: kierownik budowy nie
wykonuje osobicie ka¿dej jej czêci, ale ka¿dy robotnik jest
jego przedstawicielem i pozostaje pod jego kontrol¹; budowa
jako ca³oæ uwa¿ana jest za dzie³o kierownika, nawet jeli
osobicie nie po³o¿y³ on ani jednej ceg³y. Wykona³ pracê, u¿ywaj¹c swoich materia³ów za porednictwem swoich przedstawicieli i poredników.
Czytamy wiêc przyk³adowo: Uczyni³ Bóg Jahwe ziemiê i
niebo  1 Moj¿. 2:4, ale nie powinnimy s¹dziæ, ¿e On sam
osobicie mia³ do czynienia z ¿ywio³ami. U¿ywa³ ró¿nych
poredników: On rzek³ i sta³o siê [wyda³ rozkazy, które zosta³y niezw³ocznie wykonane]; on rozkaza³, a stanê³o  Psalm
33:6,9. Stworzenie wiata nie odby³o siê w jednej chwili; czytamy, ¿e czas by³ tu Boskim narzêdziem  szeæ dni, czyli
epok. Biblia jasno uczy, ¿e wszystkie rzeczy s¹ od Ojca  z
Jego energii, Jego woli, Jego ducha; niemniej jednak Istot¹,
która wprowadzi³a tê energiê w czyn, by³ Jego Syn, Logos.
Przemieniaj¹ca moc Boskiego ducha wiêtego, dzia³aj¹cego podczas Wieku Ewangelii w celu przyprowadzenia Jego
ludu do pe³nego pojednania z Panem, jest zagadnieniem bardziej zawi³ym, trudniejszym do zrozumienia ni¿ u¿ycie Jego
mocy, o którym mówi 1 Moj¿. 1:2. Ma ona bowiem do czynienia z wy¿szym poziomem  z umys³em i woln¹ wol¹, a nie
bezwiedn¹ materi¹.
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W wietle Pisma wiêtego mo¿emy rozumieæ, ¿e duch wiêty to:
(a) Boska moc, stosowana w jakikolwiek mo¿liwy sposób,
ale zawsze zgodnie z zasadami sprawiedliwoci i mi³oci; dlatego jest bezustannie wiêta.
(b) Ta moc mo¿e byæ energi¹ ¿ycia, moc¹ stwarzaj¹c¹ lub
te¿ moc¹ myli, daj¹c¹ istnienie i natchnienie mylom i s³owom; moc¹ o¿ywiaj¹c¹, daj¹c¹ ¿ycie, na przyk³ad w przypadku zmartwychwstania naszego Pana. Bêdzie ona objawiona
ponownie w zmartwychwstaniu Kocio³a, Jego Cia³a.
(c) Sp³adzaj¹ca, czyli przemieniaj¹ca moc, wp³yw znajomoci Prawdy. W tym znaczeniu jest on nazywany duchem
prawdy. W swoim postêpowaniu Bóg kieruje siê prawd¹ i
sprawiedliwoci¹ i dlatego Boskie S³owo, objawienie Jego
postêpowania, nazywane jest Prawd¹  s³owo twoje jest prawd¹. Podobnie rzecz siê ma ze wszystkimi, którzy znajduj¹ siê
pod wp³ywem Boskiego planu prawdy i sprawiedliwoci:
mo¿na o nich powiedzieæ, ¿e s¹ pod wp³ywem ducha, czyli
usposobienia Prawdy; zostali sp³odzeni przez Prawdê do nowoci ¿ywota.
Bóg poci¹ga grzeszników do Chrystusa przez ogólne owiecenie umys³u, przekonanie o grzechu i o potrzebie Odkupiciela. Ci, którzy przyjmuj¹ Chrystusa jako swojego Zbawiciela i
Orêdownika i dochodz¹ do punktu zupe³nego powiêcenia siê
Bogu przez Chrystusa, nazywani s¹ sp³odzonymi z Boga, sp³odzonymi s³owem prawdy, sp³odzonymi z ducha Bo¿ego do
nowoci ¿ywota. Innymi s³owy, kiedy znajd¹ siê oni w stanie
harmonii z Boskimi warunkami i prawami, Bóg zaakceptuje
to powiêcone nastawienie i pomijaj¹c, czyli zakrywaj¹c, s³aboci cia³a szat¹ sprawiedliwoci Chrystusowej  usprawiedliwieniem z wiary, przyjmuje ich jako Nowe Stworzenia w
Chrystusie Jezusie, które pragn¹ byæ wprowadzone przez
ducha we wszelk¹ prawdê oraz kierowane tym wiêtym usposobieniem, czyli duchem, ku zupe³nemu pos³uszeñstwu a¿ do
ofiarowania samych siebie, a¿ na mieræ. O takich Pismo mówi,
¿e otrzymali ducha przysposobienia synowskiego, gdy¿ od
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tej chwili Bóg, przez Chrystusa, zawiera z nimi jako z synami
szczególne przymierze. Co wiêcej  Ojciec, przez Wodza ich
zbawienia, gwarantuje, ¿e je¿eli pozostan¹ w duchu prawdy,
to On sprawi, i¿ wszystkie sprawy i wydarzenia w ich ¿yciu
bêd¹ im dopomaga³y ku dobremu  tak, aby coraz pe³niej mogli
rozwijaæ w sobie ducha sprawiedliwoci, prawdy, pokoju i
radoci; bêd¹ oni otrzymywali coraz wiêcej wiêtego ducha w
miarê postêpów w pos³uszeñstwie wobec ducha prawdy. Dlatego w³anie s¹ oni napominani: b¹dcie nape³nieni Duchem;
Duchem postêpujcie; Duch Chrystusowy niechaj mieszka
w was obficie ze wszelk¹ m¹droci¹, albowiem gdy to bêdzie
przy was, a obficie bêdzie, nie pró¿nymi, ani niepo¿ytecznymi wystawi was. Ten wiêty duch, dzia³aj¹cy w wierz¹cym
od momentu jego zupe³nego powiêcenia siê Panu, jest tym
samym wiêtym duchem, czyli usposobieniem Ojcowskim,
które dzia³a³o w naszym Panu Jezusie Chrystusie i dlatego
jest równie¿ nazywane Duchem Chrystusowym, jak czytamy: jeli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego
 Rzym. 8:9.
Duch pod miar¹ i nie pod miar¹
Nasz Pan Jezus zosta³ sp³odzony z ducha wiêtego w momencie swojego chrztu, powiêcenia; podobnie dzieje siê w
przypadku cz³onków Jego Cia³a, Kocio³a: jak ju¿ widzielimy, s¹ oni sp³adzani w chwili chrztu w mieræ Jego, w
chwili ca³kowitego powiêcenia. Musimy jednak zawsze pamiêtaæ o pewnej ró¿nicy: nasz Pan Jezus, G³owa Kocio³a,
otrzyma³ ducha wiêtego nie pod miar¹, bez ograniczeñ (Jan
3:34), za Jego naladowcy otrzymuj¹ go wed³ug miary  pewna ograniczona miara ducha dana jest ka¿demu cz³owiekowi
(w Kociele) (1 Kor. 12:7; Rzym. 12:3). Przyczyna tego rozró¿nienia le¿y w fakcie, i¿ nasz Pan by³ cz³owiekiem doskona³ym, za my, Jego naladowcy, chocia¿ zostalimy przyjêci,
gdy¿ przypisano nam doskona³oæ (usprawiedliwienie z wiary), w rzeczywistoci jestemy bardzo niedoskonali. Dosko-
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na³y cz³owiek jako obraz Boga móg³ byæ w prawdziwie zupe³nej harmonii z Bogiem i z Jego duchem powiêcenia we
wszystkich, najdrobniejszych nawet szczegó³ach; nasza za
harmonia z Bogiem i Jego duchem powiêcenia zosta³a zachwiana proporcjonalnie do stopnia degradacji spowodowanej upadkiem. Niemniej jednak ka¿dy cz³owiek ma obowi¹zek i przywilej staraæ siê poznaæ i czyniæ Bo¿¹ wolê, pragn¹c
jednoczenie nie czyniæ nic przeciwko niej; z drugiej strony 
¿aden cz³onek upad³ego rodu nie jest w stanie otrzymaæ zupe³noci ducha wiêtego  znaleæ siê w stanie absolutnej harmonii z Bogiem w ka¿dym szczególe. Dlatego widzimy, ¿e
poszczególni wierz¹cy i powiêceni posiadaj¹ ró¿ne miary
wiêtego ducha przysposobienia synowskiego, zale¿nie od
tego, jak daleko odeszli od obrazu Boga oraz od ³aski i wiary,
jak¹ osi¹gnêlimy od chwili wejcia do Cia³a Chrystusowego.
Podobnie szybkoæ nabywania coraz wiêkszej miary ducha
wiêtego, wchodzenia w coraz pe³niejsz¹ znajomoæ i zgodnoæ z ka¿dym szczegó³em Boskiego planu, zale¿y w znacznym stopniu od zdania sobie sprawy z w³asnych niedoskona³oci i od g³êbokoci naszego powiêcenia siê Panu  szukania Jego woli w Jego S³owie i stosowania jej w praktyce w
sprawach naszego ¿ycia.
W zale¿noci od tego, jak bardzo powiêceni wierz¹cy poddaj¹ siê Panu, zapominaj¹c o w³asnej woli i upodobaniach, a
zamiast tego szukaj¹c Jego drogi, s¹ oni Duchem Bo¿ym prowadzeni, wyuczeni od Ducha i mog¹ Bogu s³u¿yæ w nowoci ducha. Aby nieustannie korzystaæ z tego kierownictwa i nauki, musz¹ oni posiadaæ ducha cichoci (Gal. 5:22,23;
6:1) tak, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec on
chwa³y móg³ im daæ Ducha m¹droci i objawienia ku poznaniu samego siebie; a¿eby owieci³ oczy myli waszej, abycie wiedzieli, która jest nadzieja powo³ania jego, i które jest
bogactwo chwa³y dziedzictwa jego w wiêtych (Efezj.
1:17,18.)
Wród wymienionych tutaj sposobów dzia³ania ducha wiêtego, a tak¿e wielu innych, na które badacze Biblii zwróc¹
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uwagê, nie znajdujemy niczego, co sugerowa³oby potrzebê
istnienia jeszcze jednego Boga. Wrêcz przeciwnie: prawid³owe zrozumienie jedynego Boga wskazuje, ¿e Jego nieograniczona moc i si³y s¹ w swojej obfitoci najzupe³niej wystarczaj¹ce; Ten, który powiedzia³ do Izraela: S³uchaj¿e Izraelu: Jahwe, Bóg wasz, Pan jeden jest, nie potrzebuje pomocy. Aby
zachowaæ konsekwencjê w rozumowaniu, ci, którzy sugeruj¹
potrzebê istnienia jeszcze jednego Boga, który zajmowa³by
siê tym, co Biblia nazywa dzia³alnoci¹ wiêtego ducha Bo¿ego, mogliby równie dobrze twierdziæ, ¿e istnieje wielu duchowych Bogów  duch przysposobienia synowskiego, duch cichoci, duch Chrystusowy, duch Ojca, duch mi³oci, duch
sprawiedliwoci, duch mi³osierdzia, duch powiêcenia, duch
prawdy, duch cierpliwoci, duch chwa³y, duch znajomoci,
duch ³aski  odrêbny Bóg dla ka¿dego dzia³u. Niemniej jednak, jak wyjania aposto³, wszystkie te rodzaje dzia³ania przynale¿¹ do jednego ducha jednego Wszechmog¹cego Jahwe.
Duch wiata  duch Antychrysta
Duch wiata jest przeciwieñstwem ducha Bo¿ego. Poniewa¿ ca³y wiat znajduje siê w stanie upadku, zalepiony i zwiedziony wp³ywami Przeciwnika, jego duch, czyli usposobienie, nieustannie stoi w sprzecznoci ze wiêtym, prawdziwym,
sprawiedliwym, mi³uj¹cym duchem, czyli usposobieniem
Bo¿ym, a co za tym idzie, jest on tak¿e w sprzecznoci ze
wiêtym duchem, jakiego otrzymuje lud Bo¿y poprzez Jego
S³owo, oraz z ca³ym Jego wiêtym wp³ywem, wywieranym
nañ na wiele ró¿nych sposobów. Szatañski duch samolubstwa,
nienawici, zazdroci i walki dzia³a w dzieciach tego wiata,
w znacznym stopniu pozostaj¹cych pod jego kontrol¹; podobnie duch Bo¿y  duch mi³oci, pokory, cierpliwoci, dobrotliwoci, braterskiej mi³oci  dzia³a w dzieciach Bo¿ych, które
z kolei znajduj¹ siê pod jego kontrol¹. Te dwa duchy, czyli
usposobienia  duch mi³oci i dobroci oraz duch samolubstwa
i z³a  pozostaj¹ w nieustaj¹cym, niemo¿liwym do rozwi¹zania konflikcie.
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Tego ducha, dzia³aj¹cego poród wiata w sprzecznoci z
duchem wiêtym, Biblia nazywa duchem Antychrysta 
duchem, czyli usposobieniem przeciwnym Chrystusowi. Po
pierwsze, pragnie on ca³kowicie Go ignorowaæ, podaj¹c w
w¹tpliwoæ fakt Jego przyjcia na wiat. Je¿eli mu siê to nie
uda, bêdzie twierdzi³, ¿e nasz Pan Jezus by³ jedynie cz³owiekiem, grzesznym cz³owiekiem; je¿eli i to mu siê nie powiedzie, bêdzie utrzymywa³, ¿e Pan i tak niczego nie osi¹gn¹³, ¿e
by³ jedynie przyk³adem do naladowania, a nie Odkupicielem.
Dlatego w³anie Pismo wiête zachêca nas, abymy wypróbowywali, dowiadczali duchy (doktryny, które do nas docieraj¹ i s¹ jakoby prawdziwe). Musimy je sprawdzaæ, zwracaj¹c
uwagê nie tylko na ich zewnêtrzny wygl¹d i powierzchowne
twierdzenia, lecz patrzeæ na nie poprzez S³owo Bo¿e. Najmilsi! nie ka¿demu duchowi wierzcie; ale dowiadczajcie duchów, jeli z Boga s¹. (...) Przez to poznajemy ducha prawdy i
ducha b³êdu (1 Jana 4:1,6).
Walka pomiêdzy dobrymi i z³ymi wp³ywami
Doskona³e cechy Boskiego charakteru s¹ wzorcem wiêtoci, sprawiedliwoci i prawdy dla wszystkich jego stworzeñ.
Ka¿da rzecz i ka¿da istota stoj¹ca w sprzecznoci z tym standardem lub nie pozostaj¹ca w pe³nej zgodzie z nim stanowi
przeciwieñstwo wiêtoci, prawdy i sprawiedliwoci. Te z³e
wp³ywy przypisuje siê niekiedy Szatanowi, poniewa¿ jest on
najwiêkszym nieprzyjacielem Bo¿ym, a tak¿e jako pierwszy
zbuntowa³ siê przeciwko sprawiedliwoci, staj¹c siê tym samym twórc¹ b³êdu, ojcem k³amstwa i zwodzenia. Musimy
jednak pamiêtaæ o ró¿nicy pomiêdzy z³ymi istotami duchowymi, a z³ymi wp³ywami duchowymi, podobnej do ró¿nicy
pomiêdzy wiêtymi istotami duchowymi a wiêtymi wp³ywami duchowymi. Wród uczonych neguj¹cych Pismo wiête
(m.in. tzw. wy¿szych krytyków) panuje tendencja oparta na
myli ewolucyjnej, polegaj¹ca na ignorowania osobowoci
Szatana i wspó³pracuj¹cych z nim z³ych duchów, które s¹
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wysoko (Efezj. 6:12). Twierdz¹ oni, i¿ nie istnieje z³y wp³yw
sam przez siê, cz³owiek za zmaga siê z w³asn¹ niewiedz¹ i
nieumiejêtnym kierowaniem w³asnymi dobrymi cechami. Inni,
jeszcze bardziej zaawansowani (w b³êdzie), jeszcze wy¿ej
wykszta³ceni (w nieprawdzie) i jeszcze lepiej obeznani z filozofi¹ (fa³szyw¹), dochodz¹ do wniosku, ¿e nie ma Boga  istoty; istniej¹ jedynie wrodzone dobre wp³ywy, rozwijaj¹ce siê w
cz³owieku a¿ do osi¹gniêcia doskona³oci.
My jednak pilnie s³uchamy wyroczni Bo¿ej, Jego S³owa,
które  jak zapewnia nas aposto³  mo¿e nas uczyniæ m¹drymi ku zbawieniu. Widzielimy ju¿ bowiem, ¿e znajdujemy
w nim ród³o ¿ycia i wiat³a oraz wiêtego ducha prawdy, z
którym ¿adna ludzka teoria i ludzkie wiat³o nie mo¿e siê równaæ. Biblia uczy nas, ¿e Bóg jest wiêtym duchem (istot¹), a
Jego wiêty duch (wp³yw) zawsze dzia³a zgodnie z zasadami
sprawiedliwoci; wszyscy, którzy s¹ w stanie harmonii i pojednania z Bogiem, musz¹ posiadaæ Jego ducha powiêcenia:
Jednorodzony Syn, w którym mieszka zupe³noæ ducha Bo¿ego; wiêci anio³owie, dla których nie istnieje ¿adna inna wola
z wyj¹tkiem wiêtej woli, czyli ducha Ojca; Koció³ wybrany
sporód ludzi, posiadaj¹cy pewn¹ miarê zmys³u, czyli ducha
ich G³owy (w przeciwnym razie nie s¹ Jego), staraj¹cy siê o
coraz wiêksze nape³nienie tym duchem powiêcenia, pozbywaj¹cy siê jednoczenie z³ego usposobienia i kalaj¹cych wp³ywów. S³owo Bo¿e uczy równie¿, ¿e Szatan jest duchem (istot¹), posiadaj¹cym z³ego ducha, czyli wp³yw, zmys³, nastawienie; wywiera on ten z³y wp³yw poprzez ró¿nych poredników
i narzêdzia.* Upadli anio³owie, równie¿ istoty duchowe, znaleli siê w tym stanie na skutek utracenia swojego ducha wiêtobliwoci i powiêcenia Bogu oraz Jego wzorcom sprawiedliwoci. Obecnie maj¹ oni z³ego ducha, czyli z³e nastawienie, wywieraj¹c z³y wp³yw, czyli upowszechniaj¹c z³ego ducha, kiedy tylko nadarzy siê sposobnoæ.** Upadaj¹cy na skutek postêpku Adama ludzie stali siê s³ugami grzechu; jedni
grzesz¹ dobrowolnie dla przyjemnoci grzeszenia, a inni mi*

Zions Watch Tower, 1 sierpnia 1894.
Broszura Co Pismo wiête mówi o spirytyzmie?
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mowolnie; chocia¿ szukaj¹ Boga po omacku, zostali zalepieni i zwiedzeni przez Przeciwnika i s¹ ow³adniêci duchem
b³êdu.
Rodzaj ludzki  umys³y i serca ludzi  to pole bitwy, na
którym zmagaj¹ siê dwa duchy: wiêty duch wiat³a, mi³oci,
sprawiedliwoci, prawdy, powiêcenia, duch Jahwe i Jego
Syna, Odkupiciela cz³owieka oraz z³y duch Szatana, grzechu,
ciemnoci, nieprawdy, nienawici, zazdroci, z³oci itd. Zaprzedani grzechowi przez naszego pierwszego rodzica Adama, cz³onkowie jego rodu stali siê s³ugami grzechu poprzez
md³oci cia³a, na skutek odziedziczonych s³aboci (Rzym.
5:12,21; 6:16-23; 7:14; 8:20,21). Znalaz³szy siê w niewoli ludzie zostali zalepieni przez boga (w³adcê) teraniejszego z³ego
wiata (stanu), który z³o przedstawia ich umys³om jako dobro, a ciemnoæ jako wiat³oæ (2 Kor. 4:4; Efezj. 6:12; Izaj.
5:20). W ten sposób sprawi³ on zamieszanie w wiêkszoci
umys³ów, u³atwi³ czynienie z³a, utrudniaj¹c jednoczenie czynienie dobra; wszystkie korzyci obecnego wiata s¹ teraz po
stronie z³a i osi¹gniêcie ich sta³o siê niemo¿liwe bez podporz¹dkowania siê z³emu duchowi Szatana, duchowi wiata
tego. Dziêki temu rozci¹ga on swoje panowanie zarówno nad
masami ludzkimi  przez ich niewiadomoæ  jak i nad bardziej inteligentnymi jednostkami poprzez dumê, samolubstwo
itp.
Bitwa ta zaczê³a siê dopiero wraz z przyjciem naszego Pana,
bowiem duch prawdy zosta³ zlany najpierw na naszego Pana
Jezusa, a potem, w dniu Piêædziesi¹tnicy, na Jego Koció³;*
wiat tkwi³ w ciemnoci, kiedy pojawi³ siê nasz Pan Jezus,
pe³en ducha Bo¿ego, wiat³a Boskiej Prawdy, które uczyni³o
Go wiat³oci¹ wiata. Natychmiast rozpoczê³a siê ta bitwa:
prawdziwe wiat³o, duch wiêty, od dnia Piêædziesi¹tnicy jest
* Bitwa zakonu sprawiedliwoci by³a ograniczona do jednego tylko narodu, Izra-

ela, jednak zgodnie z Boskimi przewidywaniami niczego do doskona³oci nie
przywiód³ zakon: ¿aden cz³onek upad³ego rodu nie móg³ zwyciê¿yæ w tej walce i
nikt tego zwyciêstwa od niego nie oczekiwa³. Prawdziwym celem by³o wskazanie
na Chrystusa Jezusa  jedynego, który zachowa³ Zakon  jako na Porednika Boskiego mi³osierdzia; przy okazji Prawo mia³o wyæwiczyæ naród i przygotowaæ jego
ostatek do Wieku Ducha i jego trudnoci, wskazuj¹c im Chrystusa.
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reprezentowane nie przez nominalne kocio³y, lecz przez prawdziwych cz³onków Cia³a Chrystusa, posiadaj¹cych wiêtego
ducha ich G³owy. Bitwa nie mog³a rozpocz¹æ siê wczeniej,
poniewa¿ nikt sporód ludzi (wszyscy s¹ grzesznikami) nie
móg³ staæ siê narzêdziem ku przekazaniu Boskiego wiêtego
ducha, jego przedstawicielem, ambasadorem sprawiedliwoci i prawdy, ¿o³nierzem krzy¿a. Najpierw musia³o zostaæ dokonane pojednanie za grzech cz³owieka  zanim duch wiêty
móg³ rozpocz¹æ jak¹kolwiek dzia³alnoæ, zanim pojawi³ siê
cel walki. Ludzie zostali skazani na mieræ  na wieczne zniszczenie jako nieprzyjaciele sprawiedliwoci; dlaczego kto
mia³by walczyæ za os¹dzonych? Po co nawracaæ ich ku sprawiedliwoci, skoro nie ma nadziei, ¿e ich wysi³ki zostan¹ nagrodzone? Zgodnie z logik¹ najpierw zosta³ z³o¿ony okup;
rezultatem przyjêcia okupu przez Ojca by³o danie ducha wiêtego tym, którzy zostali przysposobieni do jego rodziny jako
synowie przez Chrystusa.
Niektórzy zapewne zauwa¿¹, ¿e od samego pocz¹tku wydaje siê, i¿ bitwa toczy siê przeciwko duchowi wiêtemu z
przewag¹ po stronie ducha z³ego  na skutek naturalnego wzrostu liczby ludnoci s³udzy grzechu s¹ dzi o wiele liczniejsi
ni¿ wtedy, kiedy bitwa dopiero siê rozpoczyna³a; rozwijaj¹ siê
o wiele szybciej ni¿ nominalne chrzecijañstwo, chocia¿ bitwa toczy siê od niemal dziewiêtnastu stuleci.
Co wiêcej, duch z³oci, nienawici i b³êdu zatriumfowa³ nad
duchem wiêtym, jaki by³ w naszym Panu, do tego stopnia, ¿e
zosta³ On ukrzy¿owany: podobne triumfy odnosi³ i odnosi nad
wszystkimi wiernymi cz³onkami Cia³a Chrystusa  przedstawiaj¹c ich w fa³szywym wietle, rzucaj¹c oszczerstwa i traktuj¹c ich w ró¿ny pod³y sposób zale¿nie od czasu, miejsca i
okolicznoci. Cel tych ataków z³ego ducha i jego s³ug przeciwko duchowi powiêcenia i jego wiernym s³ugom pozostaje wci¹¿ ten sam: os³abienie wp³ywu ducha prawdy, przedstawienie rzeczy wiêtych jako skalane, czystych i niesamolubnych jako nieczyste i samolubne, ciemnoci jako wiat³oci.
S³udzy z³ego nie zawsze zdaj¹ sobie sprawê z tego, co robi¹:
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przepojenie duchem z³ego, duchem nienawici, z³oci, zazdroci i walki zalepia ich tak, ¿e nie wiedz¹, co czyni¹ i czêsto, zapewne, mniemaj¹, ¿e Bogu pos³ugê czyni¹. Dlaczego
duch wiêtoci przegrywa? Czy zawsze tak bêdzie?
Odpowiadamy, ¿e owa przegrana ducha wiêtoci jest jedynie pozorna, nie za prawdziwa. W rzeczywistoci od samego
pocz¹tku bitwy to w³anie duch wiêtoci triumfuje. Podczas
Wieku Ewangelii nieustannie i z powodzeniem wype³nia siê
jego podwójne dzie³o:
(1) Duch Bo¿y mia³ przebywaæ w dzieciach Bo¿ych w zale¿noci od stopnia ich powiêcenia i gorliwoci wzglêdem
Boga i Jego sprawiedliwoci; przewaga i w³adza ducha z³a
wród otaczaj¹cego ich wiata mia³a staæ siê prób¹ ich charakteru, bowiem obecne warunki sprawiaj¹, ¿e ka¿dy, kto ¿yje
pobo¿nie, cierpi przeladowanie  musi byæ przygotowany na
to, ¿e inni bêd¹ mówiæ wszystko z³e przeciwko niemu, a on
ma to cierpliwie znosiæ tak samo, jak czyni³ to Mistrz, nieustannie i za wszelk¹ cenê pozostaj¹c wiernym Panu i Jego
sprawie  nie uwa¿aj¹c swojego ¿ycia za co drogiego (2 Tym.
3:12; Mat. 5:11; 1 Piotra 2:23; Dzieje Ap. 20:24).
(2) wiat³o ducha wiêtoci w ludzie Bo¿ym mia³o rzucaæ
taki blask na wiat, ¿eby przyci¹gnê³o wszystkich, którzy nie
zostali ca³kowicie zalepieni przez przewrotnego ducha Przeciwnika. Mia³o ono lniæ wród ciemnoci grzechu jako strofowanie  daj¹c wiadectwo wszelkiej niesprawiedliwoci,
budz¹c w ten sposób sumienia nawet tych zalepionych, aby
zwrócili uwagê na odpowiedzialnoæ przed Bogiem i na przysz³y dzieñ rozliczenia. Dlatego w³anie nasz Pan nakaza³ swoim naladowcom, aby po otrzymaniu ducha wiêtego dawali
wiadectwo Prawdzie poród wszystkich narodów  nie bacz¹c na to, czy ludzie s³uchaj¹ ich, czy nie.
Duch wiêty triumfalnie osi¹gn¹³ oba wymienione cele, dla
których zosta³ zes³any. Dokona³ wyboru Maluczkiego Stadka, czyli zwyciêzców, naladowców drogi sprawiedliwoci  Jezusa jako Wodza i wiernego oddzia³u ¿o³nierzy krzy¿a, z których wszyscy powiêcili siê a¿ do mierci; wkrótce
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otrzymaj¹ oni nagrodê Królestwa  kiedy ostatni cz³onek zostanie w pe³ni wypróbowany i udoskonalony przez cierpienia
dla sprawiedliwoci. Duch wiêty odniós³ tak¿e triumf, je¿eli
chodzi o danie wiadectwa wiatu. Nasz Pan przepowiedzia³,
¿e rezultatem tego wiadectwa bêdzie przekonanie wiata o
grzechu, sprawiedliwoci i nadchodz¹cym dniu sprawiedliwego wiata, kiedy to z³e uczynki w obecnym ¿yciu zostan¹ w
sprawiedliwy sposób pomszczone, zale¿nie od iloci wiat³a
otrzymanego przez danego grzesznika.
wiadectwo to zosta³o szeroko rozg³oszone i dzisiaj ca³y
wiat uznaje trzy rzeczy, wystawione przed nim przez ducha
powiêcenia w Kociele: grzech, sprawiedliwoæ i s¹d. Prawd¹ jest, ¿e wiat nie ma jasnego i w³aciwego pojêcia o sprawiedliwoci ani o grzechu, ani te¿ nie rozumie rodzaju i celu
nadchodz¹cego s¹du  ¿e bêdzie to tysi¹cletni dzieñ. wiat
nie rozumie tak¿e powo³ania Kocio³a podczas obecnego wieku, dziêki któremu jego cz³onkowie unikn¹ s¹du wraz z ca³ym wiatem, a tak¿e stan¹ siê sêdziami wiata w dniu s¹du
przez to, ¿e dobrowolnie powiêcaj¹ ziemskie korzyci dla
sprawiedliwoci  id¹ ladami Odkupiciela. wiat nie musi
znaæ tych wszystkich szczegó³ów  zreszt¹, nie zale¿y mu na
tym. S¹ to g³êbokie rzeczy Bo¿e, które mo¿na poznaæ jedynie przez pos³uszeñstwo Boskiemu powo³aniu ku sprawiedliwoci; powiêceni otrzymuj¹ Ojcowskiego ducha i jako synowie s¹ zapoznawani ze szczegó³ami Boskiego planu (1 Kor.
2:10,11).
Na pytanie: czy zawsze tak bêdzie? odpowiadamy: Nie.
Zmiana nast¹pi zaraz po tym, gdy warunki obecnego wieku
rozwin¹ w pe³ni Maluczkie Stadko, powo³ane do wspó³dziedziczenia z Chrystusem. Nastêpnym dzie³em wiêtego ducha,
czyli mocy Jahwe, bêdzie ustanowienie Królestwa; po tym
wydarzeniu dzia³alnoæ ducha wiêtego bêdzie znakomicie
odpowiada³a potrzebom Królestwa poprzez zaprowadzenie
s¹du i sprawiedliwoci na ziemi. Wykona on s¹d wed³ug sznuru, a sprawiedliwoæ wed³ug wagi, za fa³sz i wszelkiego rodzaju zwodzenie ust¹pi¹ miejsca jasnej znajomoci Prawdy.
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Zamiast dalszego wiadczenia wiatu o przysz³ym s¹dzie,
bêdzie on wiadczy³ o tym, ¿e s¹d ju¿ siê rozpocz¹³ i ka¿de
przestêpstwo zostanie niezw³ocznie sprawiedliwie ukarane.
Zamiast wiadczyæ Kocio³owi: Nie s¹dcie przed czasem,
bêdzie on wiadczyæ co przeciwnego: ¿e jako Boskie narzêdzia cz³onkowie Kocio³a zostali szczególnie naznaczeni, aby
s¹dziæ wiat sprawiedliwym s¹dem. Zamiast cierpieæ dla sprawiedliwoci, ci, którzy s¹ w stanie harmonii z Bogiem i posiadaj¹ Jego ducha sprawiedliwoci i prawdy, otrzymaj¹ korony
królów i kap³anów sprawiedliwoci oraz w³adzê nad ziemi¹
w dziele b³ogos³awienia i ponownego przyprowadzenia do
doskona³oci, sprawiedliwoci oraz odciêcia od ¿ycia i
wiecznego zatracenia wszystkich dobrowolnie odrzucaj¹cych mo¿liwoci b³ogos³awionego dnia s¹du, zagwarantowanego przez Bosk¹ mi³oæ drog¹ okupu, z³o¿onego przez naszego Pana Jezusa. W ten sposób wielki Jahwe, Jego duch
wiêtoci oraz wszyscy, którzy siê z Nim po³¹cz¹, odnios¹
ostatecznie triumf, za grzech, Szatan i duch z³a zostan¹ zg³adzeni na wieki i nie bêdzie wiêcej ¿adnego przeklêstwa (Izaj.
28:17; 1 Kor. 4:5; 6:2; Dzieje Ap. 3:23; 2 Tes. 1:9; Obj. 22:3).
Duchowe zmagania w wiêtych i poza nimi
Do tej pory omawialimy bitwê jako ca³oæ: przyjrzyjmy
siê teraz niektórym jej obecnym etapom. Mo¿na j¹ uwa¿aæ za
walkê ca³ego Kocio³a, ale jest to te¿ indywidualna walka z
grzechem. Koció³ bêdzie zwyciêzc¹  lecz zwyciêzc¹ sk³adaj¹cym siê z pojedynczych zwyciêzców. Zwyciêstwo Kocio³a
jest zwyciêstwem Boskiego wiêtego ducha, mocy, czyli wp³ywu, nad duchem z³a i niesprawiedliwoci; podobnie rzecz siê
ma w przypadku pojedynczych wiêtych.
Wiêkszoæ chrzecijan (nominalnych chrzecijan, nawet tzw.
duchowych zapaników, sanktyfikacjonistów itd.) niewiele wie o prawdziwych duchowych walkach i zwyciêstwach,
gdy¿ wiêkszoæ z nich nigdy siê prawdziwie nie powiêci³a i
nigdy nie otrzyma³a wiêtego ducha prawdy. Niektórzy po-
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wiêcili siê sekcie i otrzymali sekciarskiego ducha mi³oci
wzglêdem tej sekty, oddania siê sekcie, s³u¿enia jej i ofiarowania siê. Inni uznali za s³uszne jedn¹ lub kilka zasad moralnych i powiêcili siê postêpowaniu wed³ug nich: otrzymali
oni ducha zasad moralnych, ducha samozadowolenia i samosprawiedliwoci. Niektórzy wyró¿niaj¹ jedn¹ cnotê, która
czcz¹ i otrzymuj¹ jej ducha  na przyk³ad ducha cierpliwoci
 i czuj¹ siê w pe³ni zadowoleni, kiedy wypracuj¹ w sobie
odpowiedni¹ dozê cierpliwoci i jej ducha. Inni powiêcaj¹
siê pracy dla Jezusa i znajduj¹ satysfakcjê tylko w wirze
podniecaj¹cej aktywnoci. Rodzaj pracy nie ma dla nich zbyt
wielkiego znaczenia. Liczy siê tylko to, aby nie s³u¿yæ otwarcie Szatanowi, aby tej pracy by³o jak najwiêcej i aby zajmowali zaszczytne stanowisko. Nie zale¿y im na rezultacie tej
dzia³alnoci, wiêc czêsto ograniczaj¹ siê do czczej gadaniny,
maj¹c nadziejê, ¿e na koñcu oka¿e siê, i¿ nie wyrz¹dzili nikomu wiêkszej krzywdy. Powiêcanie czasu na studiowanie S³owa Bo¿ego i dowiadywanie siê, jakich robotników Bóg rzeczywicie potrzebuje i jakiego dzie³a ma dokonaæ, by³oby dla
nich pogwa³ceniem ich przymierza powiêcenia  powiêcili
siê bowiem pracy i ich serce znajduje zadowolenie tylko w
gor¹czkowym podnieceniu. Jeszcze inni  m¹drzejsi, lecz nie
prawdziwie m¹drzy  powiêcaj¹ siê jednemu rodzajowi s³u¿enia Bogu i cz³owiekowi  dzia³alnoci, która ich zdaniem
najbardziej ich potrzebuje. Jeli powiêcaj¹ siê abstynencji,
to otrzymuj¹ ducha tego dzie³a wraz z wszelkimi p³yn¹cymi
zeñ b³ogos³awieñstwami. Je¿eli za powiêcaj¹ siê pracy nad
reform¹ spo³eczn¹, to otrzymuj¹ ducha reformy spo³ecznej i
jej b³ogos³awieñstwa.
Wszystkie te rodzaje powiêcenia oraz wynikaj¹ce z nich
duchy czy te¿ nastawienia wywieraj¹ tak dobry, jak i z³y wp³yw.
Ka¿dy z nich jest daleko lepszy ni¿ powiêcenie siê z³u i duchowi z³a. Ka¿dy z nich jest tak¿e daleko lepszy ni¿ powiêcenie siê sobie i  towarzysz¹cemu takiemu rodzajowi powiêcenia  duchowi samolubstwa. Ka¿dy z nich jest nawet daleko lepszy od bezcelowego, niczemu nie powiêconego ¿ycia.
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Niemniej jednak ¿aden z nich nie mo¿e siê pod ¿adnym wzglêdem równaæ z powiêceniem, o jakim uczy Pismo wiête i
jakie zosta³o pokazane w naszym Panu Jezusie Chrystusie,
Odkupicielu wiata, przyk³adzie dla ca³ego Jego Cia³a, Kocio³a. Jedynie to prawdziwe powiêcenie wlewa w serce ducha wiêtego, ducha prawdy, którego wiat nie mo¿e otrzymaæ.
To prawdziwe powiêcenie ró¿ni siê od wszystkich pozosta³ych. Istnieje tylko jeden o³tarz, przed którym siê pok³oni:
pok³oni siê ono woli Jahwe, oddaj¹c siebie i swoj¹ wolê jako
¿yw¹ ofiarê na o³tarzu Pañskim, w rozumnej s³u¿bie. Nie stawia ono ¿adnych warunków ani ograniczeñ. S³owa Najwy¿szego Kap³ana s¹ te¿ s³owami wszystkich cz³onków Królewskiego Kap³añstwa: Bom zst¹pi³ z nieba, nie i¿bym czyni³
wolê mojê, ale wolê onego, który miê pos³a³. Oto idê (na
pocz¹tku ksi¹g napisano o mnie), abym czyni³, o Bo¿e! wolê
twojê. Tacy ludzie staj¹ siê uczestnikami ducha wiêtego.
O tych, którzy powiêcili swoj¹ wolê, bezwarunkowo przyjmuj¹c S³owo i wolê Boga przez Chrystusa, jest napisane w
Pimie wiêtym, i¿ maj¹ d¹¿noci niebiañskie, czyli duchowe. S¹ do takiego stopnia przemienieni, tak ró¿ni od tego, kim
byli w swoim ziemskim stanie, ¿e zostali nazwani Nowymi
Stworzeniami; imiê to by³oby w ich przypadku odpowiednie,
nawet gdyby oznacza³o tylko radykaln¹ zmianê serca, czyli
woli, jakiej te jednostki dowiadczy³y. Jego znaczenie jest jednak szersze: ci, którzy s¹ teraz wybierani sporód wiata przez
wiêtego ducha prawdy i którzy przybli¿aj¹ siê do Boga poprzez now¹, ¿yw¹ drogê, otwart¹ przez wielk¹ ofiarê za grzech,
s¹ w rzeczywistoci embrionami Nowych Stworzeñ, które
otrzymaj¹ doskona³oæ boskiej natury, gdy tylko zostan¹ przemienieni w zmartwychwstaniu. Dokona siê to na koñcu obecnego wieku i bêdzie zale¿ne ca³kowicie od ich wiernoci jako
Nowych Stworzeñ wobec kierownictwa ducha wiêtego.
To nowe  w umyle  stworzenie, czyli przemieniony
umys³, embrion Nowego Stworzenia, które w pe³ni zaistnieje
przy zmartwychwstaniu, nadal jest jednak uto¿samiane z ludz-

196

Droga pojednania

kim cia³em i dlatego aposto³ mówi o tej klasie: Mamy ten
skarb [nowy umys³, now¹ naturê] w naczyniu glinianem  2
Kor. 4:7. Maj¹c na myli tê sam¹ zmianê, aposto³ zapewnia
nas, ¿e kiedy naszego ziemskiego mieszkania namiot zburzony bêdzie  z³o¿ony na ofiarê, umar³y z Chrystusem 
otrzymamy budowanie od Boga, nowy dom, chwalebne cia³o, pod ka¿dym wzglêdem odpowiednie do zamieszkania w
nim nowego umys³u i jego ducha powiêcenia (2 Kor. 5:1),
je¿eli tylko znajdziemy siê wród zwyciêzców, którzy dojd¹
do samego koñca pielgrzymki w¹sk¹ drog¹, postêpuj¹c ladami naszego Wodza.
S³owo wiêty oznacza zupe³noæ; dlatego te¿ duch wiêty
jest zupe³nym, kompletnym duchem. Nie dziwimy siê wiêc
widz¹c, ¿e ci, którzy otrzymali znaczn¹ miarê wiêtego, czyli
zupe³nego, ducha, a przez to ukszta³towali swój charakter 
ich sposób rozumowania jest o wiele bardziej zrównowa¿ony
ni¿ przedtem  maj¹ ducha zdrowego zmys³u. Wrogi, zalepiony duch wiata mo¿e o nich mówiæ: Diabelstwo ma i
szaleje, gdy¿ ¿yj¹ dla rzeczy jeszcze niewidzialnych, wiecznie trwaj¹cych w niebie, pracuj¹ dla nich i z nich w³anie czerpi¹ radoæ (2 Tym. 1:7; Jan. 10:20; 6:27).
Je¿eli rozwa¿ymy poszczególne jednostki, to jednym z najpowa¿niejszych wrogów tych, którzy przez Boskie rady i obietnice zostali sp³odzeni do wiêtoci ducha, jest z³y duch bojani. Bêdzie on próbowa³ przekonaæ nas, ¿e prawdopodobnie
gdzie jest b³¹d: albo wielkie i kosztowne obietnice nie zosta³y natchnione przez Boga, albo nie s¹ one przeznaczone dla
nas, albo z jakiego powodu nigdy ich nie zdobêdziemy. Ca³y
lud Bo¿y wystawiony jest na ataki tego z³ego ducha w¹tpliwoci i bojani  jedni cz³onkowie czêciej, inni rzadziej.
Wszyscy musz¹ dzielnie walczyæ z tym z³ym duchem i zniszczyæ go, aby on nie zniszczy³ z kolei owoców ducha wiêtego,
nie zagasi³ go, a wreszcie  ca³kowicie go z nas nie usun¹³.
Niemniej jednak ten duch bojani nie jest duchowym bogiem ani duchowym diab³em, który dosta³ siê do naszych serc;
jest to po prostu umys³owy wp³yw, z natury obecny w ka¿dej
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upad³ej istocie ludzkiej o pokornym umyle. Rodzi siê on ze
wiadomoci osobistej niedoskona³oci i niezas³ugiwania na
Boskie ³aski. Lekarstwem na ducha bojani jest wiêty duch
prawdy oraz jego wskazówki, przyjmowane i przestrzegane
w zupe³nej pewnoci, wynikaj¹cej z wiary. Duch prawdy mówi
nam, ¿e istnia³y pewne powody pojawienia siê w nas ducha
bojani; teraz jednak powody te znik³y, gdy¿ weszlimy w
Chrystusa jako Nowe Stworzenia. Prowadzi nas on od naszej
mimowolnej s³aboci do wielkiego pojednania, dokonanego
przez naszego Pana Jezusa i przypomina nam s³owa natchnionego aposto³a:
Jeli Bóg za nami, któ¿ przeciwko nam? Który ani w³asnemu Synowi nie przepuci³, ale go za nas wszystkich wyda³
[na mieræ]; jako¿by wszystkiego [czego potrzebujemy] z nim
nie darowa³ nam? Któ¿ bêdzie skar¿y³ na wybrane Bo¿e? Bóg
jest, który usprawiedliwia. Któ¿ jest, coby je potêpi³? Chrystus jest, który umar³ [p³ac¹c ich karê  zakrywaj¹c ich s³aboci], owszem i [uwielbiony i wielce wywy¿szony Chrystus,
który] zmartwychwsta³, który te¿ jest na prawicy Bo¿ej, który
siê te¿ przyczynia za nimi  Rzym. 8:31-34.
Je¿eli duch wiary  jedna z faz czy te¿ rodzajów dzia³ania ducha powiêcenia, ducha prawdy  staje siê w ten
sposób widoczny, jest przyjêty i podtrzymywany przez Nowe
Stworzenie, duch bojani zostaje szybko pokonany. Zastêpuje go pokój i radoæ w wiêtym duchu wiary, mi³oci i ufnoci
w Bogu. Niemniej jednak bitwy te powtarzaj¹ siê co pewien
czas w ka¿dym dowiadczeniu chrzecijanina. W rzeczywistoci duch bojani mo¿e staæ siê cennym s³ug¹ Nowego
Stworzenia, lecz nie mo¿na go tolerowaæ jako pana ani te¿
jako przyjaciela i mieszkañca serca. Niech stanie siê psemstra¿nikiem, niech mieszka tu¿ przy drzwiach naszego serca,
by zwraca³ nasz¹ uwagê na z³odziei i rabusiów, skradaj¹cych
siê ku nam, by okraæ nas z naszych skarbów wiêtoci, radoci, pokoju, mi³oci i spo³ecznoci z Ojcem i z braæmi. Jak
napomina aposto³, bójmy¿ siê tedy ataków z zewn¹trz po
tym, jak pogodzilimy siê z Bogiem przez odrzucenie wszyst-
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kich przeciwnych wp³ywów i przez przyjêcie Jego ducha do
naszych serc. Bójmy¿ siê, abymy jako ci, którzy s¹ gotowi,
by o poranku pójæ za Oblubieñcem, nie zostali pokonani przez
ducha lenistwa, ducha niedbalstwa, ducha g³êbokiego snu i
abymy  jak g³upie panny  nie okazali siê nieprzygotowani do wielkiego wydarzenia, wesela, do którego czynilimy
tak wiele przygotowañ.
Pamiêtajmy wiêc, ¿e chocia¿ duch bojani mo¿e byæ u¿yteczny jako s³uga, to jednak nie jest z Boga i nie wolno go
nigdy wpuszczaæ do zamku chrzecijañskiego serca, zamieszka³ego przez cz³onków rodziny ducha wiêtego  przez mi³oæ, radoæ, pokój itd., poniewa¿ doskona³a mi³oæ precz odrzuca bojañ oraz resztê rodziny z³ego ducha: gniew, z³oæ,
nienawiæ, zazdroæ, bojañ, niezadowolenie, dumê, ziemskie
ambicje itd. Aposto³ pisze: Nie da³ nam Bóg Ducha bojani,
ale mocy i mi³oci i zdrowego zmys³u  2 Tym. 1:7.
Niekiedy atak nastêpuje od ty³u, a nie od przodu: bojañ o
przyjació³, bojañ o wiat  brak ufnoci w Bogu, je¿eli chodzi o innych, chocia¿ dana osoba chcia³aby ufaæ Mu w swoich
w³asnych sprawach. Jest to równie¿ powa¿na sprawa: w wielu przypadkach znika wtedy duch pokoju i radoci, a nasza
energia kieruje siê w niew³aciw¹ stronê. Duch bojani
mówi: mylenie, ¿e Chrystus umar³ za wszystkich, jest wielk¹
pomy³k¹; zuchwalstwem by³oby przypuszczaæ, ¿e w koñcu
wszyscy otrzymaj¹ b³ogos³awieñstwo mo¿liwoci ¿ycia w rezultacie z³o¿enia okupu. Je¿eli za duch bojani nie zdo³a nas
pokonaæ, to jego z³y towarzysz, duch b³êdu, bêdzie próbowa³ poprowadziæ nas w przeciwnym kierunku  ku przekonaniu o powszechnym zbawieniu do wiecznego ¿ycia  sugeruj¹c ambicjê Boga, która powstrzyma³aby Go od zniszczenia
dobrowolnie grzesz¹cych.
Duch b³êdu podaje siê za m¹drzejszego ni¿ S³owo Bo¿e i
podpowiada ludzkiemu rozs¹dkowi, ¿e powinien on s¹dziæ
Boga wed³ug swoich w³asnych pojêæ, a nie ulepszaæ swoje
pojêcia poprzez S³owo Boskiego objawienia. W ten sposób,
ró¿nymi drogami, duch b³êdu, duch bojani i duch niewoli 
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czêci ducha Przeciwnika, z³ego ducha  zadaj¹ k³am stwierdzeniom ducha prawdy, wed³ug których Chrystus Jezus z ³aski Bo¿ej za wszystkich mierci skosztowa³ i ¿e w odpowiednim czasie ka¿de stworzenie otrzyma b³ogos³awion¹ mo¿liwoæ powrotu do harmonii z Bogiem na warunkach Nowego
Przymierza. Kiedy ka¿dy dojdzie do znajomoci Prawdy, ka¿dy bêdzie przez ni¹ s¹dzony i obdarzony wiecznym ¿yciem
b¹d skazany na wieczne zniszczenie  wtór¹ mieræ. Przez
to poznajemy ducha prawdy i ducha b³êdu (1 Jana 4:5,6;
Dzieje Ap. 3:23).
Duch Bo¿y, duch powiêcenia, jest duchem radoci i pokoju we wszystkich, którzy go otrzymuj¹ proporcjonalnie do iloci tego ducha  na tyle, na ile osi¹gaj¹ stan jednoci z Niebiañskim Ojcem i Odkupicielem, który posiada ten sam zmys³,
czyli nastawienie. Duch Pañski prowadzi do wiary w Boskie
obietnice; duch b³êdu prowadzi w przeciwnym kierunku  do
braku wiary w te obietnice, do ludzkich spekulacji, do ³atwowiernoci i przes¹dów  do wiary w rzeczy nie pochodz¹ce od
Boga i zupe³nie nierozs¹dne w oczach tych, którzy posiadaj¹
ducha prawdy, ducha zdrowego zmys³u. Duch prawdy
prowadzi do aktywnoci i dzia³ania dla sprawy Bo¿ej, do doceniania przywileju wspó³pracy z Bogiem w jakimkolwiek
stopniu; duch b³êdu jest duchem g³êbokiego snu i braku
zainteresowania sprawami niebios, a przy tym starania o rzeczy ziemskie  brakiem zainteresowania prawdziwym Kocio³em i jego zwi¹zk¹ mi³oci, staraniem o ludzkie organizacje i
ich wiêzy doktrynalne (Rzym. 11:8).
Duch, który po¿¹da ku zazdroci
Jak ju¿ zauwa¿ylimy, powiêcone dzieci Bo¿e  sp³odzone z ducha Nowe Stworzenia  s¹ obecnie podwójnymi istotami: nowa istota nie jest jeszcze w pe³ni rozwiniêta, nie jest
narodzona i nie maj¹c odpowiedniego dla siebie cia³a przebywa w starym, ziemskim ciele uznanym za zmar³e  objêtym
w posiadanie przez odnowion¹ wolê ku jej s³u¿bie na czas jej
rozwoju. (Nie oznacza to jednak, ¿e chrzecijanin ma dwie

200

Droga pojednania

natury, poniewa¿ taka myl by³aby zupe³nie sprzeczna z nauk¹ Biblii.) Jedynie nowy duch, umys³ Chrystusowy, wiête
usposobienie, czyli wola, s¹ uznane przez Boga i tylko one
powinny byæ uznawane przez braci wiêtych, powo³ania niebieskiego uczestników. Niemniej jednak, pomiêdzy tym nowym usposobieniem, sp³odzonym przez S³owo Bo¿e, a star¹
wol¹, duchem, czyli usposobieniem upad³ego cia³a, toczy siê
nieustanna walka. Tê przeciwn¹ wolê, czyli usposobienie naszego cia³a Pismo wiête nazywa niekiedy naszym duchem,
na przyk³ad: Albo mniemacie, i¿ pró¿no Pismo mówi: Izali
ku zazdroci po¿¹da duch, który w nas mieszka? [Nie mieszka w ciele mojem dobre.]  Jak. 4:5.
Nowy duch, Nowe Stworzenie, sp³odzone ze wiêtego ducha mi³oci, nie zazdroci, jak napisano: Mi³oæ nie zajrzy,
nie nadyma siê   1 Kor. 13:4. Kiedy wiêc stwierdzamy, ¿e
nasze uczynki, s³owa lub myli kierowane s¹ duchem zazdroci, nienawici, walki lub pró¿nej chwa³y, to mo¿emy mieæ
pewnoæ, ¿e nasz stary, z³y duch zwyciê¿a rozwijaj¹ce siê w
nas Nowe Stworzenia. Proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu udaje siê nam go odrzuciæ i pozyskaæ cechy ducha wiêtego  dobroæ, ³agodnoæ, pokorê, bratersk¹ uprzejmoæ, mi³oæ
 wzrastamy w podobieñstwo Chrystusa, który jest obrazem
Ojca i zostajemy nape³nieni duchem wiêtym. Nie jestemy
nape³nieni duchow¹ osob¹, lecz nape³nieni duchem, wp³ywem
czy te¿ wol¹ osoby, naszego Ojca Jahwe  tym samym duchem, który by³ i nadal jest w Jego Jednorodzonym Synu.
Aposto³ Pawe³ równie¿ pisze o tej samej bitwie pomiêdzy
duchem, usposobieniem, czyli umys³em naszego cia³a, a nowym duchem, usposobieniem, czyli umys³em, do którego zostalimy odrodzeni. Patrzy on jednak na to zagadnienie z pozycji przypisania  jak gdyby nasze cia³a nie by³y ju¿ nami,
lecz naszymi wrogami, a my uznani za Nowe Stworzenia, za
duch wiêty za naszego jedynego ducha, czyli nastawienie.
Pisze on: A to mówiê: Duchem postêpujcie, a po¿¹dliwoci
[pragnieñ] cia³a nie wykonywajcie. Albowiem cia³o po¿¹da
[pragnie] przeciwko duchowi, a duch przeciwko cia³u; a te
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rzeczy s¹ sobie przeciwne, abycie nie to, co [jako Nowe Stworzenia] chcecie, czynili. Nieustanne sprzeciwianie siê i zwodzenie ze strony cia³a jest przeszkod¹ w czynieniu doskona³ych uczynków, chocia¿ dziêki Boskiej ³asce, nie stanowi przeszkody w przyjêciu nas przez Boga jako Nowe Stworzenia,
których, serca, duch i intencje s¹ wiête i przyjemne Ojcu w
Umi³owanym (Gal. 5:16,17).
Wyuczeni od Boga przez ducha
Rozwa¿ylimy ju¿ kilka aspektów ducha Pañskiego: jego
dzia³alnoæ w ludziach poprzez jego owiecaj¹cy wp³yw na
ich umys³, usuwanie b³êdów i objanianie S³owa  ród³a prawdy ¿ywej; teraz jestemy przygotowani do zrozumienia i docenienia s³ów aposto³a: Czego oko nie widzia³o i ucho nie
s³ysza³o i na serce ludzkie [ziemskiego cz³owieka] nie wst¹pi³o, co nagotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹. Ale nam to Bóg
objawi³ przez Ducha swojego; albowiem duch wszystkiego
siê bada, i g³êbokoci Bo¿ych  1 Kor. 2:9,10. Innymi s³owy,
podporz¹dkowawszy nasz¹ wolê Bogu, abymy mogli byæ
przezeñ wyuczeni i chodziæ Jego drogami, weszlimy do harmonii z Jego wol¹, umys³em, duchem; jestemy wiêc gotowi,
by z tego nowego punktu widzenia  z punktu widzenia nowego, poprawnie ukierunkowanego umys³u  zobaczyæ sprawy w nowym wietle  wszystkie rzeczy staj¹ siê dla nas nowe.
Nowy umys³, nowa wola sk³ania nas do zagl¹dania w g³êbokie rzeczy Bo¿e, do studiowania S³owa Bo¿ego, abymy poznali i czynili Jego wolê jako pos³uszni synowie. Maj¹c umys³,
czyli ducha naszego Ojca, bêdziemy s³uchali wszystkich szczegó³ów Jego wskazówek i starali siê zgodnie z nimi postêpowaæ. Bo któ¿ z ludzi wie, co [jaki umys³, wola, plan] jest w
cz³owieku, tylko duch [umys³] cz³owieczy, który w nim jest?
tak¿e te¿ i tego, co jest w Bogu, nikt nie wie, tylko Duch Bo¿y
(1 Kor. 2:11). Innymi s³owy, podobnie, jak ¿aden cz³owiek nie
mo¿e poznaæ umys³u i planu drugiego cz³owieka, chyba ¿e
zostan¹ mu objawione, tak i nikt nie mo¿e poj¹æ Boskiego
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umys³u i planu, je¿eli nie znajdzie siê w harmonii z Boskim
umys³em  otrzyma ducha wiêtego.
Alemy (...) przyjêli (...) Ducha [umys³, usposobienie, czyli
wolê], który jest z Boga, abymy wiedzieli, które rzeczy nam
s¹ od Boga darowane (...) Ale cielesny cz³owiek nie pojmuje
tych rzeczy, które s¹ Ducha Bo¿ego; albowiem mu s¹ g³upstwem, i nie mo¿e ich poznaæ, przeto, i¿ duchownie bywaj¹
rozs¹dzone. Mog¹ je poj¹æ tylko ci, którzy posiadaj¹ ducha,
czyli umys³ Bo¿y, ducha Jego planu, ducha prawdy. Ich usposobienie musi pozostawaæ w harmonii ze sprawiedliwoci¹ i
prawd¹ tak, aby zrozumieli te zasady; codziennie musz¹ siê
staraæ poznawaæ coraz g³êbiej umys³ Bo¿y i Bo¿¹ wolê, a tak¿e otrzymywaæ coraz wiêcej Jego ducha, usposobienia. Tacy
pos³uszni synowie s¹ coraz bardziej nape³niani duchem
prawdy i duchem pos³uszeñstwa wobec prawdy. Nie dochodz¹ jednak do tego stanu poprzez stosowanie duchowych rzeczy do spraw cielesnych, jak uczyni³by to cielesny cz³owiek,
lecz poprzez postêpowanie za rad¹ Bo¿¹, do duchownych
rzeczy duchowne stosuj¹c (1 Kor. 2:13). Aleæ duchowny
[ten, który otrzyma³ wiêty umys³, czyli ducha] rozs¹dza
wszystko [potrafi zrozumieæ i w³aciwie oceniæ tak ludzkie,
jak i duchowe sprawy w wietle Boskiego planu], lecz sam od
nikogo nie bywa rozs¹dzony ¯aden cielesny cz³owiek nie jest
w stanie zrozumieæ czy te¿ prawid³owo os¹dziæ motywów,
które powoduj¹, ¿e Nowe Stworzenie o duchowym umyle
dobrowolnie powiêca rzeczy cenne dla cielesnego cz³owieka
 powiêca je dla nadziei i wizji, które w oczach tego ostatniego s¹ nierzeczywiste i nierozs¹dne. Dlatego w³anie naladowcy Pana s¹ policzeni za g³upców przez tych, którzy maj¹
wiatowy umys³, którzy maj¹ ducha wiata (1 Kor. 2:12-16;
4:10).
Parakletos, Pocieszyciel
W Ewangelii w. Jana 14:16,26 Parakletos zosta³o przet³umaczone jako Pocieszyciel, lecz znaczenie, jakie zwykle ko-
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jarzy siê z tym s³owem (mianowicie uspokajaæ, ³agodziæ) nie
jest w tym miejscu poprawne. Prawid³owe znaczenie to pomoc, zachêta, dopomaganie, wzmocnienie. Dlatego w³anie
obietnica naszego Pana wskazywa³a, ¿e wiêty duch, którego
Ojciec pole w imieniu Jezusa jako Jego przedstawiciela, bêdzie blisko Jego naladowców, pomagaj¹c im w ka¿dej chwili, kiedy znajd¹ siê w potrzebie  bêdzie on wiêt¹ moc¹, przez
któr¹ poprowadzi i pokieruje swój lud, umo¿liwiaj¹c mu chodzenie przez wiarê, a nie przez widzenie. Rzeczywicie; nasz
Pan daje nam do zrozumienia, ¿e wszelkie us³ugi ducha s¹
Jego us³ugami, mówi¹c: Nie zostawiê was sierotami, przyjdê do was  werset 18. W ten sposób uto¿samia On ducha
wiêtego z sob¹. Jeli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten
nie jest jego  i nie ma parakletos, Boskiej pomocy.
Ta Boska moc przebywa z ca³ym Kocio³em, ale ka¿dy otrzymuje swój udzia³ Boskiego wp³ywu osobicie  poprzez indywidualne zwi¹zki z drogami dzia³ania ducha. Najwa¿niejsza
drog¹ dzia³ania ducha prawdy jest sama Prawda; jednak wszyscy, którzy s¹ blisko zwi¹zani z Prawd¹ i maj¹ jej ducha, zale¿nie od tego sami staj¹ siê drogami, przez które duch wspomaga innych i wywiera na nich wp³yw.
Moc Boga  czyli duch  jest niewidzialna dla ludzi; efekty
jej dzia³ania s¹ jednak dotykalne i widoczne. Mo¿na to zilustrowaæ na przyk³adzie pr¹du elektrycznego w miedzianym
drucie: pr¹d jako taki jest niewidzialny, ale je¿eli wyposa¿ony
w odpowiedni silnik pojazd dotknie drutu przewodnikiem 
pantografem, moc pr¹du oka¿e siê poprzez ruch tego pojazdu.
Ten sam pr¹d za porednictwem innego urz¹dzenia owietla
pojazd, ogrzewa go, a jeszcze inna maszyna umo¿liwia wykorzystanie go w komunikacji za pomoc¹ telegrafu czy telefonu.
W sprzyjaj¹cych warunkach dzia³anie pr¹du jest b³ogos³awieñstwem, ale mo¿e on te¿ byæ u¿yty do zadawania mierci, na
przyk³ad za pomoc¹ krzes³a elektrycznego. Tak wiêc duch
wiêty jest duchow¹ energi¹, czyli moc¹ Bo¿¹  porusza, owieca, ogrzewa i prowadzi wszystkich, którzy  znajduj¹c siê we
w³aciwym stanie  ³¹cz¹ siê z nim za pomoc¹ odpowiednich
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przekaników. Mo¿e on równie¿ przynieæ mieræ  wtór¹
mieræ, wszystkim dobrowolnie grzesz¹cym. Jak¿e niezbêdne jest zatem, aby ka¿dy sporód Pañskiego ludu posiada³ w³aciwe wyposa¿enie i odpowiednie po³¹czenie, aby móg³ zostaæ nape³niony duchem i poruszony ku dobrym uczynkom!
To odniesienie do wiêtego ducha jako jeszcze jednego pocieszyciela, czyli pomocnika i kogo, kto daje wzmocnienie,
w najmniejszym stopniu nie wskazuje, ¿e chodzi tu o jeszcze
jednego Boga lub jeszcze jedn¹ osobê w trójcy Bogów. Wrêcz
przeciwnie: pocieszaj¹cy i posilaj¹cy wiêty duch jest duchem
Ojca i duchem Syna. Wersety 18 i 23 okrelaj¹ Ojca i Syna
jako tych, którzy wzmacniaj¹, pocieszaj¹ i prowadz¹ Koció³
 czyni¹c to poprzez ducha. W ten sposób nasz Pan jeszcze
raz potwierdzi³: Jam jest z wami po wszystkie dni, a¿ do skoñczenia wiata  poprzez wiêtego ducha, a nie cia³em.
Powinnimy pamiêtaæ, ¿e s³owa [por. przyp. t³um. str. 169170  przyp. t³um.] on, jego, jemu itp. u¿ywane w odniesieniu
do parakletos, mog³yby równie dobrze zostaæ przet³umaczone ona, jej, ni¹ itd. lub ono. Heautou, t³umaczone w tym kontekcie jako jego, w angielskiej Powszechnej Wersji Biblii
dziewiêæ razy oddane jest jako ono. Ekinos, t³umaczone na
on, jest znacznie czêciej przek³adane jako tamten i tamci. W
1 Jana 5:16 ekinos jest przet³umaczone na ten: Nie za tym,
[grzech na mieræ] mówiê, aby siê kto modli³.
Wprowadzi was we wszelk¹ prawdê
Nasz Pan wskaza³ na drogê, przez któr¹ ta moc Bo¿a, duch
prawdy, mia³a przyjæ do Jego ludu, w nastêpuj¹cy sposób:
S³owa które ja wam mówiê, duch s¹ i ¿ywot s¹. Inaczej
mówi¹c: moje s³owa wyra¿aj¹ umys³, wolê, ducha Boga. Dlatego w³anie jako czynnoæ niezbêdn¹ do naszego zwyciêstwa
wystawilimy przed sob¹ nieustanne badanie S³owa Prawdy.
S³uchamy polecenia naszego Pana: Badajcie¿ siê Pism. S³uchamy s³ów aposto³a Paw³a, który chwali³ szlachetne postêpowanie Beriañczyków, gdy¿ na ka¿dy dzieñ rozs¹dzali Pi-
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sma. W innym miejscu powiada, ¿e musimy tem pilnej przestrzegaæ tego, comy s³yszeli; Tymoteusza napomina za, ¿e
Pismo od Boga jest po¿yteczne, aby cz³owiek Bo¿y by³ ku
wszelkiej sprawie dobrej dostatecznie wyæwiczony. Aposto³
Piotr tak¿e pisze, i¿ mamy mocniejsz¹ mowê prorock¹ [Boskiego objawienia], której pilnuj¹c dobrze czynimy (Jan 5:39;
Dzieje Ap. 17:11; Hebr. 2:1,2; 2 Tym. 3:17; 2 Piotra 1:19).
Obietnica nape³nienia duchem, czyli zmys³em Bo¿ym, nie
zosta³a dana tym, którzy tylko posiadaj¹ S³owo Bo¿e albo je
tylko czytaj¹, ale tym, którzy pilnie to S³owo badaj¹, szukaj¹c
jego zrozumienia, a rozumiej¹c je, pragn¹ ochoczo byæ mu
pos³uszni. Je¿eli chcemy byæ nape³nieni duchem Bo¿ym, to
musimy piæ z g³êbi ród³a Prawdy  Jego S³owa. Poniewa¿
nasze ziemskie naczynia s¹ niedoskona³e, przeciekaj¹ce, duchowe rzeczy ³atwo je opuszczaj¹ (Hebr. 2:1); w takim przypadku nieustannie otaczaj¹cy nas duch wiata pieszy, by wype³niæ puste miejsce. Duch wiata bez przerwy wywiera nacisk na lud Bo¿y, staraj¹c siê zaj¹æ miejsce nowego ducha,
nowego umys³u, ducha, czyli usposobienia powiêcenia. Dlatego wszystkie Pañskie Nowe Stworzenia powinny ¿yæ bardzo blisko ród³a Prawdy, Pana oraz bardzo blisko Jego S³owa, aby duch Bo¿y nie zosta³ zagaszony, a my  wype³nieni
duchem wiata.
Trzeba tu ostrzec niektórych, ¿e znajomoæ Prawdy, znajomoæ Pisma wiêtego jest bardzo wa¿na, a wrêcz niezbêdna
do posiadania ducha prawdy; niemniej jednak mo¿na posiadaæ du¿¹ znajomoæ S³owa Bo¿ego, a w ¿adnym stopniu nie
posiadaæ jego ducha. Otrzymanie ducha prawdy oznacza wejcie do harmonii z Prawd¹, do umys³owej zgodnoci z Bosk¹
wol¹, wyra¿on¹ w S³owie. Stan ten mo¿na osi¹gn¹æ w jeden
tylko sposób: po pierwsze, przez przyjêcie Pana Jezusa jako
Tego, który odkupi³ i usprawiedliwia; po drugie  bezwarunkowo powiêcaj¹c siê szukaniu i czynieniu Jego woli.
Ten duch prawdy, wiêty duch, czyli umys³ w harmonii
z Bogiem i Jego sprawiedliwoci¹, nie powinien byæ mylony
z darami ducha ani te¿ z owocami ducha, chocia¿ jego
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posiadanie zawsze prowadzi do spokojnych owoców sprawiedliwoci, pokory, cierpliwoci, ³agodnoci, braterskiej
uprzejmoci, mi³oci. Musimy posi¹æ ducha prawdy zanim
bêdzie móg³ przynieæ takie owoce w naszym codziennym
¿yciu. U niektórych okres rozwijania dojrza³ych owoców o
w³aciwej wielkoci i odpowiednim smaku bêdzie d³u¿szy ni¿
u innych; ka¿dy jednak powinien pamiêtaæ na s³owa Pana: W
tem bêdzie uwielbiony Ojciec mój, kiedy obfity owoc przyniesiecie, a bêdziecie moimi uczniami. Nie zapominajmy te¿
o Pañskiej przypowieci o krzewie winnym, w której latorole s¹ symbolem Jego powiêconych uczniów. Pan mówi o
nich: Ka¿d¹ latorol, która we mnie owocu nie przynosi, [Ojciec mój] odcina, a ka¿d¹, która przynosi owoc, oczyszcza
[przycina], aby obfitszy owoc przynosi³a  Jan 15:2.
Chrzecijanin jest tak¹ latorol¹ od momentu swojego powiêcenia; jest uczestnikiem p³yn¹cych z korzenia si³ ¿ywotnych, uczestnikiem wiêtego ducha, ale nie oczekuje siê od
niego, ¿e natychmiast przyniesie wszystkie owoce ducha, ani
te¿, ¿e jego owoce bêd¹ doskona³e. Pierwszymi dowodami
zwi¹zku z Kocio³em  krzewem winnym  bêdzie spo³ecznoæ z innymi latorolami, z korzeniem, a tak¿e dowody ¿ywotnoci. Potem poka¿¹ siê pêdy i ga³¹zki, szukaj¹ce mo¿liwoci wzrostu i rozwoju. Potem przyjdzie czas na licie, czyli
wyznanie wiary, potem bêdzie nale¿a³o spodziewaæ siê kwiatu, a na koniec owocu. Na pocz¹tku owoc jest jednak bardzo
ma³y, a do tego kwany; rozwiniêcie winogron o w³aciwej
wielkoci i smaku odpowiadaj¹cym wielkiemu Winiarzowi
wymaga czasu. Takich w³anie owoców ducha Chrystusowego oczekuje siê od ka¿dej latoroli winnego krzewu  od
ka¿dego cz³onka Cia³a Chrystusa, Kocio³a. Je¿eli w odpowiednim czasie nie pojawi¹ siê te owoce ducha  pokora, ³agodnoæ, braterska uprzejmoæ, wiara, nadzieja, mi³oæ  latorol przestanie byæ uwa¿ana za latorol i jako latorol nie
przynosz¹ca po¿ytku zostanie odciêta od dalszej spo³ecznoci i przywileju.
Widzielimy ju¿, ¿e dary ducha, dane na pocz¹tku Wieku
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Ewangelii dla ustanowienia Kocio³a, ró¿ni³y siê od owoców
ducha. Dary by³y przekazywane poprzez wk³adanie r¹k aposto³ów; pojawia³y siê niespodziewanie tylko w wyj¹tkowych
przypadkach (Dzieje Ap. 2:4; 10:45): Szymon Czarnoksiê¿nik by³ ochrzczony i otrzyma³ dar, którego sam móg³ u¿ywaæ,
ale nie by³ w stanie przekazywaæ tych darów innym i zosta³
zgromiony przez Piotra za proponowanie pieniêdzy w zamian
za otrzymanie tej mocy, danej jedynie aposto³om (Dzieje Ap.
8:13-21). Ten sam opis wyjania tak¿e, i¿ nawet Filip ewangelista, który sam móg³ czyniæ cuda i mocy wielkie, nie by³
w stanie przekazaæ darów ducha i musia³ pos³aæ po aposto³ów, by uczynili to dla nawróconych przezeñ ludzi. Wszystko
to jak najbardziej zgadza siê ze s³owami aposto³a Paw³a, przepowiadaj¹cego, ¿e wiele tych darów zniszczeje i ustanie.
Musia³o tak byæ, gdy umarli aposto³owie i ci, którym aposto³owie te dary przekazali. Dary wiary, nadziei i mi³oci, o
których aposto³ napisa³, ¿e bêd¹ trwa³y, nie by³y cudownymi
darami, lecz z nich wyros³y  w innym miejscu nazwa³ je owocami (1 Kor. 13:8; Jan 15:16).
Wród darów ducha aposto³ wyró¿nia: (1) apostolstwo, (2)
prorokowanie, (3) nauczanie. Nadal mamy wród nas apostolstwo, gdy¿ posiadamy naukê apostolsk¹ w Nowym Testamencie, przekazan¹ nam w takiej pe³ni, ¿e nie trzeba ju¿ nic dodawaæ. Dlatego wiêc aposto³owie nie mieli nastêpców  i nie
potrzebowali ich, gdy¿ istnieje jedynie dwunastu aposto³ów
Barankowych, stanowi¹cych dwanacie gwiazd, czyli koronê Kocio³a; s¹ oni tak¿e dwunastoma kamieniami wêgielnymi uwielbionego Kocio³a, Nowego Jeruzalem (Jan 6:70;
Obj. 12:1; 21:14). Nadal istniej¹ w Kociele prorocy, wyk³adaj¹cy, nauczyciele, s³udzy Boga i Jego Kocio³a, mówi¹cy
ró¿nymi jêzykami; duch wiêty nie udziela ju¿ jednak tych
darów w cudowny sposób, bez wykszta³cenia czy talentu, przez
w³o¿enie r¹k aposto³ów. Takie cuda nie s¹ ju¿ potrzebne ani
te¿ czynione  a przynajmniej nie w takim stopniu, jak niegdy. Zamiast tego Pan wybiera tych, którzy dziêki swoim
wrodzonym umiejêtnociom i wykszta³ceniu s¹ przygotowa-
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ni do Jego s³u¿by: niemniej jednak musimy pamiêtaæ, ¿e stan
serca jest w Pañskich oczach o wiele wa¿niejszy ni¿ wszystkie inne umiejêtnoci razem wziête; mo¿e On z powodzeniem
u¿yæ tych, których wybierze (poniewa¿ s¹ pe³ni Jego ducha),
by stali siê Jego s³ugami i ambasadorami; mo¿e przez swa
opatrznoæ zapewniæ im pomoc w taki sposób, jak bêdzie
chcia³: na przyk³ad swojemu szczególnemu s³udze, Moj¿eszowi, który by³ ciê¿kich ust, zapewni³ narzêdzie mówcze w
postaci Aarona.
Sposób rz¹dzenia uleg³ zmianie, ale lud Bo¿y nie mo¿e zapominaæ, ¿e to ten sam Pan za porednictwem tego samego
wiêtego ducha nadal zajmuje siê sprawami swojego Kocio³a  mniej widocznie, w sposób mniej dostrzegalny, ale nie
mniej prawdziwy, nie mniej troskliwy i nie pomijaj¹c ¿adnego szczegó³u. Wszyscy cz³onkowie Pañskiego Stadka, prowadzonego przez Jego ducha, musz¹ zwracaæ baczn¹ uwagê
na tych, którzy mieni¹ siê nauczycielami i ewangelistami.
Ludowi Bo¿emu nie wolno przyjmowaæ jako nauczycieli i
ewangelistów tych, którzy jedynie mówi¹, ¿e nimi s¹, lecz tylko tych, którzy w dostrzegalny sposób zostali przez Pana naznaczeni, i¿ posiadaj¹ te dary. Jednym ze sprawdzianów jest
ich wiernoæ wzglêdem S³owa Bo¿ego  ¿e nie g³osz¹ samych
siebie, lecz Jezusa Chrystusa, i to onego ukrzy¿owanego 
który jest moc¹ Bo¿¹ i m¹droci¹ Bo¿¹ ka¿demu wierz¹cemu.
Je¿eli ktokolwiek przyjdzie do nas z inn¹ ewangeli¹, mamy
szczegó³owe wskazówki, by nie przyjmowaæ go jako nauczyciela Prawdy, lecz uwa¿aæ takiego cz³owieka za s³ugê b³êdu,
postêpuj¹cego w ten sposób wiadomie lub na skutek niewiedzy.
W ten sposób duch, czyli wp³yw Bo¿y, wiêty duch, czyli
wp³yw Prawdy, naucza swój lud, prowadz¹c go (porednio lub
bezporednio) do znajomoci Boga. W ten sposób jest on drog¹ pojednania  teraz dla Kocio³a, a w nadchodz¹cym wieku
bêdzie podobn¹ drog¹ pojednania dla ca³ego wiata, gdy Duch
i oblubienica [uwielbiony Koció³] powiedz¹: Przyjd! Bierz
wodê ¿ycia darmo (Obj. 22:17).

WYK£AD IX
CHRZEST, WIADECTWO I PIECZÊÆ
DUCHA POJEDNANIA
DUCHOWY CHRZEST, TYLKO JEDEN  W TRZECH CZÊCIACH  ZNACZENIE TEGO
CHRZTU  K LUCZE KRÓLESTWA NIEBIESKIEGO  OBIETNICA INNEGO CHRZTU
DUCHA DLA WSZELKIEGO CIA£A  JEGO ZNACZENIE  M ODLITWA O DUCHA 
WIADECTWO DUCHA  JEGO ZNACZENIE  BEZ NIEGO POKÓJ Z BOGIEM JEST
NIEMO¯LIWY  NIEWIELU WIE, CZY JE MA, CZY NIE  TO W£ANIE PRAGNÊ
WIEDZIEÆ  JAK ROZPOZNAÆ WIADECTWO DUCHA  RÓ¯NICE W ROZRZ¥DZANIU   WIADCZENIE DUCHA  POWIÊCENI PRZEZ DUCHA  N APE£NIENI DUCHEM  PIECZÊÆ DUCHA  OBIETNICA , KTÓR¥ PIECZÊTUJE  A¯ DO DNIA
WYBAWIENIA  NAJWY¯SZE OSI¥GNIÊCIE, DO KTÓREGO NALE¯Y D¥¯YÆ  I UTRZYMAÆ JE.
A gdy przyszed³ dzieñ piêædziesi¹ty, byli wszyscy jednomylnie pospo³u.
Tedy siê sta³ z prêdka z nieba szum, jakoby przypadaj¹cego wiatru gwa³townego, i nape³ni³ wszystek dom, kêdy siedzieli. I ukaza³y siê im rozdzielone jêzyki na kszta³t ognia, który usiad³ na ka¿dym z nich. I nape³nieni s¹ wszyscy Duchem wiêtym, a poczêli mówiæ innymi jêzykami, jako
im Duch on dawa³ wymawiaæ  Dzieje Ap. 2:1-4.

PIÊÆDZIESI¥TNICA by³a najbardziej znamiennym dniem w
historii Kocio³a Ewangelicznego. Wskazywa³a ona, ¿e nasz
Pan ukaza³ siê w naszym imieniu przed obliczem Bo¿ym jako
nasz Najwy¿szy Kap³an; ¿e ofiarowa³ przed Ojcem zas³ugi
swojej ofiary, zakoñczonej piêædziesi¹t dni wczeniej na Kalwarii; ¿e Ojciec w zupe³noci tê ofiarê przyj¹³; w zwi¹zku z
tym aposto³owie i wierz¹cy, którzy przyjêli Jezusa i pragnêli
zbli¿yæ siê do Ojca, aby staæ siê synami Bo¿ymi (Jan 1:12),
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byli teraz za takowych uznani  wiêty duch powiadcza³ w
ten sposób ich przyjêcie. Dlatego jest on nazywany duchem
przysposobienia synowskiego do rodziny Bo¿ej. Tak wa¿ne
zagadnienie musia³o byæ odpowiednio zamanifestowane: nie
wystarczy³ fakt, i¿ aposto³owie i wierz¹cy przyjêli ducha wiêtego, ducha Boskiej ³aski do swoich serc; potrzebne by³o zewnêtrzne okazanie, ¿e tak jest  satysfakcjonuj¹cy dowód, nie
tylko dla nich samych, lecz tak¿e dla póniejszych wierz¹cych, ¿e Bóg w zupe³noci przyj¹³ Koció³ za swoich synów i
wspó³dziedziców z Chrystusem.
W tej historii nic nie sugeruje w najmniejszym stopniu koniecznoci istnienia osoby ducha wiêtego, odrêbnej od Ojca i
Syna. Wrêcz przeciwnie: sam fakt, ¿e otrzymali oni ducha
wiêtego, nasuwa wniosek, i¿ ten duch nie jest osob¹, lecz
wp³ywem, wywieranym przez osobê  moc¹, czyli wp³ywem
Bo¿ym oddzia³ywuj¹cym na nowo przyjête dzieci. Dalszy
dowód takiego w³anie stanu rzeczy znajdujemy w fakcie, i¿
ten wp³yw poruszy³, obudzi³ i rozwin¹³ ró¿ne moce i talenty
aposto³ów. Aposto³ wyjania, ¿e w³anie wtedy nasz Pan Jezus dawa³ dary ludziom  dary duchowe (Psalm 68:19; Efezj.
4:8). Wielki dar Jego w³asnego ¿ycia zosta³ ju¿ dany i stanowi³ cenê odkupienia za ca³y wiat  przy czym czêæ niezliczonego mnóstwa odkupionych, Maluczkie Stadko, zosta³a w
szczególny sposób powierzona Chrystusowi, aby jej cz³onkowie stali siê wraz z Nim wspó³dziedzicami i wspó³pracownikami w Królestwie. Poniewa¿ wybieranie tego Maluczkiego
Stadka  reprezentowanego przez tych, którzy czekali na b³ogos³awieñstwo Piêædziesi¹tnicy  ju¿ siê rozpoczê³o, nadszed³ w³aciwy czas na ich uznanie. Sam Ojciec uzna³ wtedy
Koció³ Chrystusowy, bowiem udzielenie Jego wiêtego ducha, czyli wp³ywu, mocy, oznacza³o pojednanie wierz¹cych,
tak ¿e nie byli ju¿ uwa¿ani za grzeszników i obcych, ani nawet za s³ug; teraz, jako synowie, stali siê uczestnikami daru
niebieskiego. Pismo uczy nas, ¿e ten wiêty duch, wiêty
wp³yw, wiêta moc, emanuj¹ca ze ród³a, jakim jest Ojciec,
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zosta³a wylana nie przez kogo innego, jak tylko przez dostojnego Przedstawiciela Boga, przez którego przysz³o i przyjdzie wszelkie b³ogos³awieñstwo, mianowicie przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana i G³owê.
Pod natchnionym wp³ywem ducha wiêtego aposto³ Piotr
wyjani³ nam, ¿e sta³o siê to od Ojca i przez Syna: Prawic¹
tedy Bo¿¹ bêd¹c wywy¿szony, a obietnicê Ducha wiêtego
wzi¹wszy od Ojca, wyla³ to, co wy teraz widzicie i s³yszycie
 Dzieje Ap. 2:33. Trudno wiêc by³oby przeceniæ znaczenie
tego chrztu wiêtego ducha, gdy¿ to w³anie on jest oznak¹
przyjêcia Kocio³a i bez niego nie mielibymy ¿adnego dowodu przyjêcia ofiary naszego Pana i naszego usprawiedliwienia.
Musimy jednak z ca³ym naciskiem wyraziæ nasz sprzeciw
wobec powszechnego, lecz b³êdnego i zupe³nie niebiblijnego
pogl¹du, panuj¹cego wród wielu szczerych chrzecijan, ¿e
nale¿y oczekiwaæ i pragn¹æ czêstych chrztów ducha wiêtego. Takie oczekiwania nie tylko nie znajduj¹ podstaw w obietnicach danych nam w S³owie Bo¿ym, ale by³yby ca³kowicie
sprzeczne z wy³o¿onymi tam Boskimi zamiarami. Musimy
pamiêtaæ, ¿e Pismo wiête wspomina jedynie trzy chrzty duchem wiêtym: wszystkie one  i tylko one  by³y konieczne i
jasno widaæ, ¿e s¹ czêciami jednego chrztu. (1) Chrzest naszego Pana Jezusa. (2) Chrzest w dniu Piêædziesi¹tnicy. (3)
Chrzest Korneliusza, pierwszego nawróconego poganina, przyjêtego za syna. Zastanówmy siê po kolei nad ka¿dym z tych
chrztów.
(1) Chrzest ducha wiêtego w przypadku naszego Pana by³
potrzebny nie tylko Jemu samemu, aby móg³ staæ siê uczestnikiem Boskiej mocy i Boskim Porednikiem, aby móg³ otrzymaæ zadatek swojego dziedzictwa i byæ sp³odzonym do Boskiej natury; potrzebna tak¿e by³a wyrana manifestacja, czyli
takie uznanie, aby inni mogli poznaæ Go jako Boskiego Pomazañca. Manifestacj¹ t¹ by³a go³êbica, która sfrunê³a i spoczê³a na naszym Panu. Nie nale¿y rozumieæ, ¿e ogó³ ludzi
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zobaczy³ to okazanie Boskiej ³aski; mo¿na raczej stwierdziæ,
¿e jedynie Jan Chrzciciel  dokonuj¹cy w tym czasie reformatorskiego dzie³a w Izraelu, uznany za proroka i s³ugê Pana 
by³ wiadkiem zst¹pienia ducha na naszego Pana i to w³anie
on przekaza³ wiadectwo o tym zdarzeniu. Oto s³owa Biblii:
I wiadczy³ Jan mówi¹c: Widzia³em Ducha zstêpuj¹cego jako
go³êbicê z nieba, i zosta³ na nim. A jam go nie zna³ [nie wiedzia³em, ¿e by³ Mesjaszem]; ale który miê pos³a³ chrzciæ wod¹,
ten mi rzek³: Na kogo by ujrza³ Ducha zstêpuj¹cego i zostaj¹cego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem wiêtym. A
jam widzia³ i wiadczy³, ¿e ten jest Syn Bo¿y  Jan 1:32-34.
(2) Chrzest Kocio³a w dniu Piêædziesi¹tnicy, jak wyjania
w powy¿szym wersecie Jan, mia³ byæ dokonany przez Chrystusa, który chrzci Duchem wiêtym. Jak ju¿ widzielimy,
potwierdza to Piotr, owiadczaj¹c, ¿e Chrystus wylewa³ swojego wiêtego ducha. On sam mo¿e udzielaæ chrztu, poniewa¿
odkupi³ wiat, wykupi³ wszystkich sw¹ drogocenn¹ krwi¹;
poniewa¿ nikt nie przychodzi do Ojca inaczej ni¿ przez Niego; poniewa¿ Ojciec nikogo nie s¹dzi, lecz wszystek s¹d odda³ Synowi; poniewa¿ wielce wywy¿szony Syn dzia³a jako
Przedstawiciel Ojca, wprowadzaj¹c w pe³niê spo³ecznoci z
Ojcem wszystkich tych, którzy przezeñ przychodz¹ do Ojca.
Widzielimy ju¿, ¿e ten chrzest Kocio³a duchem wiêtym by³
konieczny jako wiadectwo i jako wiadczenie, tak samo jak
chrzest ducha wiêtego w przypadku naszego Pana mia³ byæ
powiadczony i widziany.
Gwa³towny wiatr, który nape³ni³ dom, i rozdzielone jêzyki
na kszta³t ognia, które usiad³y na ka¿dym z nich (prawdopodobnie jedynie na jedenastu aposto³ach  naznaczaj¹c ich
jako szczególnych przedstawicieli Pana i narzêdzia mówcze
ducha wiêtego  zob. werset 14), nie by³y same w sobie duchem wiêtym, lecz jedynie dostrzegaln¹ dla zmys³ów manifestacj¹ tego, co niewidzialne. Podobnie i widziana przez Jana
go³êbica nie by³a duchem wiêtym, lecz manifestacj¹ dla jego
zmys³ów. Go³êbica, symbol pokoju i czystoci, znakomicie
przedstawia³a pe³niê ducha mi³oci Jahwe w Jezusie; rozdzielone jêzyki ognia by³y za odpowiednim symbolem przysz³ej
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misji aposto³ów  wydawania wiadectwa jako wiadkowie
pod natchnieniem ducha wiêtego (Dzieje Ap. 2:32; 3:15; 5:32;
10:39,41; 13:31).
(3) Szczególne objawienie Boskiej mocy w zwi¹zku z przyjêciem Korneliusza, pierwszego nawróconego poganina, by³o
równie¿ niezbêdne; do tej pory bowiem poganie byli odrzuceni, Bóg nie móg³ ich przyj¹æ nawet jako s³ug; dlatego wierz¹cy sporód ¯ydów nie mogliby zrozumieæ, ¿e poganie zostan¹
przyjêci do tak zaszczytnej pozycji synów Bo¿ych, gdyby nie
dano im jakiego oczywistego dowodu Boskiej ³aski.
Jak ju¿ wykazalimy, wed³ug Boskiego planu ¿aden poganin nie móg³ byæ przyjêty, dopóki nie zakoñczy³o siê siedemdziesi¹t tygodni szczególnej ³aski dla ¯ydów, co mia³o miejsce trzy i pó³ roku po Piêædziesi¹tnicy:* Dlatego w³anie fakt,
i¿ nawróceni sporód pogan mieli staæ siê wspó³dziedzicami
(na równych prawach) wraz z nawróconymi ¯ydami, nie móg³
byæ pokazany w chrzcie ducha w dniu Piêædziesi¹tnicy. Wobec g³êboko zakorzenionych uprzedzeñ aposto³ów i innych
¯ydów, jak najbardziej w³aciwym by³o, aby przyjêcie Korneliusza zosta³o objawione w sposób zauwa¿alny dla zmys³ów aposto³a i potwierdzone przez takie same wiadectwa,
jak podczas Piêædziesi¹tnicy. Nie musimy jednak twierdziæ,
¿e rozdwojone jêzyki ognia spoczê³y na Korneliuszu: podobnie jak nawróceni ¯ydzi, otrzyma³ zapewne niektóre z darów, jakie sta³y siê udzia³em wszystkich w dniu Piêædziesi¹tnicy.
W jaki inny sposób by³oby wiadomo, ¿e poganie zostali
przyjêci przez Pana? Gdyby chrzest ducha i b³ogos³awieñstwa
Piêædziesi¹tnicy sp³ynê³y jedynie na wierz¹cych z cielesnego
nasienia Abrahama, przez ca³y Wiek Ewangelii moglibymy
mieæ w¹tpliwoci wzglêdem pozycji tych cz³onków ludu Bo¿ego, którzy wywodz¹ siê sporód pogan. Jednak przez chrzest
ducha wiêtego, dany Korneliuszowi, nasz Pan jasno zamanifestowa³ fakt, i¿ nie istnieje ju¿ ¿adna ró¿nica miêdzy ¯y*

Zob. Wyk³ady Pisma wiêtego, Tom II, Rozdzia³ 7.
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dem a poganinem, miêdzy niewolnikiem a wolnym, mê¿czyzn¹ a kobiet¹, je¿eli chodzi o przyjêcie w Chrystusie. Nikt nie
mo¿e byæ przyjêty sam z siebie, w swojej w³asnej niesprawiedliwoci  dlatego tylko ci, którzy przychodz¹ do Ojca przez
Umi³owanego, s¹ przez Niego przyjmowani (1 Kor. 12:13).
Pismo wiête nie wspomina ¿adnego innego chrztu ducha
wiêtego oprócz tych trzech, a co za tym idzie, nie ma podstaw twierdzenie, podtrzymywane przez wielu sporód ludu
Pañskiego, jakoby mieli oczekiwaæ, staraæ siê i modliæ o jaki
jeszcze inny chrzest wiêtego ducha albo o powtarzanie tego
chrztu. Takie chrzty by³yby ca³kowicie zbêdne, poniewa¿
chrzest w dniu Piêædziesi¹tnicy wraz z chrztem Korneliusza
spe³niaj¹ wszystkie wymagania. Tamte chrzty nie by³y udzia³em jedynie tych jednostek, na które sp³ynê³y, lecz w symboliczny sposób stanowi³y chrzest Kocio³a, Cia³a Chrystusowego jako ca³oci. Fakt, i¿ to symboliczne dzie³o w stosunku
do Kocio³a zosta³o dokonane w dwóch czêciach  najpierw
dla pierwszych wierz¹cych sporód ¯ydów w dniu Piêædziesi¹tnicy, a potem dla pierwszych wierz¹cych sporód pogan w
domu Korneliusza  jest jak najbardziej zgodny ze s³owami,
które nasz Pan skierowa³ do Piotra jeszcze przed swym ukrzy¿owaniem: Tobie dam klucze królestwa niebieskiego  Mat.
16:19. Klucz oznacza moc otwierania; klucze w liczbie mnogiej sugeruj¹, ¿e mia³y s³u¿yæ do otwarcia wiêcej ni¿ jednych
drzwi. W rzeczywistoci by³o tylko dwoje drzwi i tylko dwa
klucze; aposto³ Piotr u¿y³ obu kluczy  zgodnie z Pañsk¹ przepowiedni¹, dokonuj¹c otwarcia tak dla ¯ydów, jak i dla pogan. Pierwszy klucz zastosowa³ w dniu Piêædziesi¹tnicy, kiedy by³ pierwszym, najwa¿niejszym, naczelnym mówc¹, przedstawiaj¹cym now¹ epokê ducha trzem tysi¹com ludzi, którzy
kiedy uwierzyli i weszli przez te drzwi (Dzieje Ap. 2:37-41).
Kiedy za nadszed³ w³aciwy czas, by Ewangelia by³a kazana
poganom, zgodnie ze swoim wczeniejszym wyborem Pan
pos³a³ do tej pracy Piotra, rozkazuj¹c mu pójæ do Korneliusza i w³anie jemu oraz jego domownikom opowiadaæ s³owa
Ewangelii. Przy tej okazji Piotr u¿y³ drugiego klucza, otwieraj¹c drzwi Ewangelii poganom; Bóg powiadczy³ to wyda-
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rzenie cudownymi objawieniami swojego wiêtego ducha w
Korneliuszu i towarzysz¹cym mu powiêconym wierz¹cym
sporód pogan.
W³aciwa interpretacja chrztu ducha wiêtego to rozumienie go jako wylanie, zlanie, pomazanie, które jest jednak tak
zupe³ne (okrywaj¹ce ka¿dego cz³onka Cia³a), ¿e zosta³o nazwane zanurzeniem, czyli chrztem. To samo pomazanie,
czyli chrzest, jest udzia³em Kocio³a przez ca³y Wiek  okrywaj¹c, nape³niaj¹c, uwiêcaj¹c, b³ogos³awi¹c, pomazuj¹c od
tamtej pierwszej chwili a¿ dot¹d ka¿dego, kto wchodzi w sk³ad
pomazanego Cia³a. Bêdzie to trwa³o a¿ do chwili, gdy ostatni
cz³onek zostanie przyjêty i w pe³ni pomazany. Aposto³ Jan
pisze o tym chrzcie, nazywaj¹c go pomazaniem: To pomazanie, którecie wy wziêli od niego, zostaje w was  1 Jana
2:27; Psalm 133:2. Nie mówi: liczne pomazania, którecie
wziêli, lecz jedno pomazanie, jedyne pomazanie, gdy¿ dalsze pomazania by³yby zbêdne i niezgodne z Boskimi zarz¹dzeniami.
Z Boskiego punktu widzenia ca³y Koció³ jest uznawany za
jednoæ  za ca³oæ, poniewa¿ jako cia³o jedno jest, a cz³onków ma wiele, (...) tak i Chrystus. (...) Lecz wy jestecie cia³em Chrystusowem, i cz³onkami, ka¿dy z osobna (1 Kor.
12:12,27). Ca³kowicie zgodny z tym biblijnym przedstawieniem zagadnienia jest fakt, ¿e nasz Pan uwa¿a nas za jednostki i w wielu sprawach traktuje nas indywidualnie, ale przed
Ojcem ka¿dy z nas stoi nie jako jednostka, lecz raczej jako
cz³onek, czyli czêæ jednoci, któr¹ to jednoci¹ jest Chrystus,
G³owa i Cia³o. Dlatego jestemy pouczeni, ¿e po uwierzeniu
naszym nastêpnym krokiem powinno byæ wejcie do Cia³a
Chrystusowego  ochrzczenie w Jego Cia³o.
Nie bêdziemy tutaj zajmowaæ siê wyjanianiem ogólnego
pojêcia chrztu, pozostawiaj¹c to zagadnienie póniejszym rozwa¿aniom. Zwracamy jednak uwagê na fakt, ¿e wierz¹cy s¹
zaproszeni do chrzczenia siê w Chrystusa, aby mogli zostaæ
objêci Jego chrztem ducha wiêtego. Poniewa¿ duch wiêty
nie jest osob¹, lecz wiêtym duchem czy te¿ moc¹ pozostaj¹c¹ w posiadaniu Kocio³a, wszyscy, którzy chc¹ otrzymaæ to
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b³ogos³awieñstwo, musz¹ wejæ do spo³ecznoci z tym Kocio³em, Cia³em Chrystusa. W inny sposób nie da siê tego osi¹gn¹æ. Nie mamy tu na myli cz³onkostwa w jakim ziemskim
kociele  kociele metodystów, prezbiterian, luteran, rzymskich katolików czy jakiejkolwiek innej ludzkiej organizacji.
Mówimy o cz³onkostwie w ekklesia  zborze, którego cz³onków mo¿na bez w¹tpienia rozpoznaæ jedynie przez to, ¿e posiadaj¹ wiêtego ducha mi³oci, potwierdzonego przez ró¿ne
owoce i powiadczonego tak, jak wczeniej widzielimy.
Ktokolwiek prawdziwie ³¹czy siê z Chrystusem, a zarazem
prawdziwie ³¹czy siê ze wszystkimi cz³onkami Cia³a Chrystusowego, nie musi siê modliæ o przysz³e lub teraniejsze
b³ogos³awieñstwa Piêædziesi¹tnicy, lecz mo¿e z radoci¹ i ufnoci¹ patrzeæ w przesz³oæ na tamto pierwsze b³ogos³awieñstwo Piêædziesi¹tnicy i b³ogos³awieñstwo, jakie sp³ynê³o na
Korneliusza i uznawaæ te b³ogos³awieñstwa za dowody przyjêcia Kocio³a jako ca³oci, jakie Ojciec da³ poprzez Chrystusa. Takie Boskie zarz¹dzenie powinno byæ dla wszystkich zupe³nie wystarczaj¹ce. Nie mówimy, ¿e nasz Pan pa³a gniewem
wobec tych, którzy na skutek swoich b³êdnych myli prosz¹ o
niezgodne z Jego wol¹ powtarzanie Piêædziesi¹tnicy; przypuszczamy raczej, ¿e wybaczy im niewiadomoæ i niew³aciwe
mod³y, bez zmieniania swoich planów i zarz¹dzeñ, zsy³aj¹c
im b³ogos³awieñstwo  takie b³ogos³awieñstwo, na jakie pozwol¹ ich b³êdne oczekiwania i zaniedbanie Jego S³owa 
przyjmuj¹c wzdychanie ich ducha do niebiañskiej wspólnoty.
Dziwne, ¿e ci drodzy przyjaciele, nieustannie modl¹cy siê
o chrzty ducha wiêtego, nie zwrócili nigdy uwagi na fakt, ¿e
aposto³owie nie modlili siê o przysz³e Piêædziesi¹tnice ani te¿
nie zalecili takich modlitw Kocio³owi. Czy ci przyjaciele
uwa¿aj¹ samych siebie za m¹drzejszych od natchnionych aposto³ów, bardziej od nich wiêtych albo te¿ bardziej pragn¹cych nape³nienia duchem? Ufamy, ¿e nie s¹ oni powodowani
tak samolubnymi i zarozumia³ymi wyobra¿eniami i ¿e ich
uczucia s¹ jedynie jak uczucia niewiadomych dzieci, które
bezmylnie ¿¹daj¹ od pob³a¿liwych rodziców, niekiedy ku ich
zdenerwowaniu, zbêdnych i nigdy nie obiecywanych b³ogos³awieñstw i ³ask, które nie mog¹ im byæ dane.
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Ogólny chrzest ducha
A potem wylejê Ducha mego na wszelkie cia³o  Joel 2:28.

wiêty duch ma byæ drog¹ pojednania pomiêdzy Wszechmog¹cym a grzesznym rodzajem, odkupionym drogocennym
¿yciem Chrystusa. Celem ofiary Chrystusa by³o otworzenie
drogi, dziêki której Bóg mo¿e byæ sprawiedliwym i jednoczenie usprawiedliwiaj¹cym wszystkich Weñ wierz¹cych, którzy pragn¹ przyjæ do Ojca przez Chrystusa. Tak wiêc Jego
dzie³o  dzie³o uwielbionego Porednika  polega na przywróceniu do pe³nej spo³ecznoci z Bogiem tylu cz³onków odkupionego rodzaju, ilu bêdzie chcia³o w ten sposób powróciæ,
otrzymawszy pe³niê wiedzy i mo¿liwoci. Wykazalimy ju¿,
¿e to dzie³o przywracania cz³onków upad³ego rodu do harmonii z Bogiem sk³ada siê z dwóch czêci: (1) Kocio³a obecnego Wieku Ewangelii i (2) wszystkich chêtnych sporód pozosta³ej ludzkoci podczas nadchodz¹cego Wieku Tysi¹clecia.
Przekonalimy siê ju¿, ¿e harmonia ta nie jest oparta na
Boskim przebaczeniu i zapomnieniu grzechu oraz Jego przyzwoleniu, bymy powrócili do Jego ³aski jako grzesznicy;
grzesznicy musz¹ odrzuciæ swoje grzechy, z ca³ego serca przyj¹æ Boski wzorzec sprawiedliwoci i powróciæ do stanu pe³nej harmonii z Bogiem tak, aby mogli szukaæ i zdobyæ  poprzez wyznaczone drogi i pod przewodnictwem Chrystusa 
wiêtego ducha, umys³, wolê, usposobienie Niebiañskiego
Ojca, przyjmuj¹c je jako swój w³asny umys³, wolê czy nastawienie i w ten sposób odnowiæ swoje umys³y. Widzielimy
ju¿, ¿e jest to Boski plan wzglêdem Kocio³a, a tak¿e  przez
Chrystusa  plan pojednania z Nim ca³ego wiata podczas przysz³ego wieku. Ani jedna jota Boskiego prawa nie ulegnie zmianie: grzech i niedoskona³oæ nie bêd¹ wybaczane ani te¿ traktowane jako doskona³oæ i sprawiedliwoæ.
Ludzkoæ bêdzie w rêkach Chrystusa [G³owy i Cia³a  przyp.
t³um.], by mog³a zostaæ zreformowana i odrodzona na podobieñstwo Bo¿e, podobieñstwo utracone na skutek przestêpstwa ojca Adama. Jednym ze rodków, maj¹cych na celu przywrócenie wiata do harmonii z Bogiem, bêdzie zlikwidowanie wp³ywu Szatana, który obecnie tak bardzo zniewala i za-
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lepia ca³y wiat (2 Kor. 4:4; Obj. 20:2). Wtedy, zamiast pod
wp³ywem ducha zwodzenia, b³êdu, niewiedzy i przes¹dów,
wiat znajdzie siê pod wp³ywem ducha prawdy, sprawiedliwoci i mi³oci. Zewnêtrzne wp³ywy, wywieraj¹ce nacisk na
ludzkie serca, nape³niaj¹ce je gniewem, z³oci¹, nienawici¹,
walk¹ i samolubstwem, zostan¹ ograniczone i wreszcie zniszczone, a na ich miejscu rozwinie siê przeciwny im wp³yw ducha sprawiedliwoci, dobroci, mi³osierdzia, wspó³czucia i
mi³oci. W ten sposób, przez Chrystusa, wiêty duch Bo¿y
zostanie wylany na wiat ludzkoci  najpierw owiecaj¹c ich,
a potem zapewniaj¹c pomoc, wsparcie i si³ê do przezwyciê¿enia ich w³asnych, odziedziczonych sk³onnoci; po trzecie, duch
ten bêdzie dawa³ im wskazówki i prowadzi³ z powrotem do
obrazu i podobieñstwa Bo¿ego, utraconego na skutek niepos³uszeñstwa Adama.
Te przyobiecane przywileje i b³ogos³awieñstwa dla wiata
s¹ chwalebne i nape³niaj¹ nasze serca radoci¹ przewy¿szaj¹c¹ wszystko, co lud Bo¿y ogl¹da³ w przesz³oci; niemniej jednak, nie stanowi¹ one ¿adnego pocieszenia dla Pañskich wrogów ani te¿ dla tych, którzy pomimo oferowanej wtedy mo¿liwoci odmówi¹ przyjêcia ducha wiêtego i nie zechc¹ byæ
nim nape³nieni. Zostanie on wylany na wszelkie cia³o, ale ci,
którzy zapragn¹ siê nim radowaæ i skorzystaæ zeñ, bêd¹ musieli pozyskaæ jego przywileje: tak samo wierz¹cy Wieku
Ewangelii, którzy chc¹ skorzystaæ z b³ogos³awieñstw ducha
wiêtego, musz¹ siê o niego staraæ: powiêciæ siê i uczyniæ
prawdê swoim pokarmem, aby mogli posi¹æ ducha prawdy. Kiedy wielki Prorok i ¯yciodawca, wielki Kap³an wed³ug porz¹dku Melchizedekowego (kompletny Chrystus, G³owa i Cia³o) stanie, by b³ogos³awiæ wszystkich, bêdzie to oznacza³o b³ogos³awieñstwo dla wszystkich, którzy przyjm¹ s³owa tego Proroka, zastosuj¹ siê do nich i otrzymaj¹ b³ogos³awieñstwo wiecznego ¿ycia; zarazem bêdzie to oznacza³o zniszczenie we wtórej mierci wszystkich, którzy nie bêd¹ Go s³uchali, jako napisano: Ka¿da dusza, która by nie s³ucha³a [nie
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by³a pos³uszna] tego proroka, bêdzie wyg³adzona z ludu 
Dzieje Ap. 3:23.
Zwrócimy uwagê na fakt, ¿e kolejnoæ elementów w proroctwie Joela jest odwrotna do kolejnoci ich wype³niania,
bowiem najpierw czytamy o b³ogos³awieñstwie dla wszelkiego cia³a, a na koñcu o b³ogos³awieñstwie dla Kocio³a.
Niew¹tpliwie taka w³anie kolejnoæ by³a Boskim zamierzeniem, by zakryæ niektóre chwalebne aspekty tej wspania³ej
obietnicy a¿ do chwili, gdy nadejdzie w³aciwy czas ich wyrozumienia (Dan. 12:9,10). Chocia¿ s³owa te czytano przez
wiele stuleci, nie mog³y one ujawniæ ca³ego swojego bogactwa a¿ do Boskiego czasu s³usznego. Podczas obecnego
Wieku Ewangelii nasz Pan wylewa swego ducha tylko na swoich s³ug i s³u¿ebnice; jak¿e b³ogos³awieni byli wszyscy ci, którzy go otrzymali  wszyscy zanurzeni w Cia³o Chrystusowe,
uczestnicy Jego pomazania jako synowie. W³anie o tym mówi³ aposto³ Piotr w swoim wyk³adzie w dniu Piêædziesi¹tnicy.
Zacytowa³ obie czêci proroctwa, ale  pod kierownictwem
ducha wiêtego  nie wyjani³, nie wy³o¿y³ pierwszej czêci,
poniewa¿ nie nadszed³ jeszcze czas zrozumienia tych s³ów.
Dlatego zamiast wyt³umaczenia ró¿nicy pomiêdzy zlaniem
ducha wiêtego na s³ugi i s³u¿ebnice podczas Wieku Ewangelii (w one¿ dni), a zlaniem go na wszelkie cia³o potem, w
nastêpnym wieku, aposto³ wspomina jedynie o duchu wylanym na niego i innych wspó³wierz¹cych: To jest ono, co przepowiedziano przez proroka Joela  czêæ, pocz¹tek tego, co
przepowiedziano. Ca³kowite wype³nienie ca³ego proroctwa
bêdzie mieæ miejsce, gdy duch zostanie wylany na wszelkie
cia³o, co jeszcze nie nast¹pi³o. Co wiêcej, prorok wspomina i
inne rzeczy, równie¿ jeszcze nie spe³nione. Mówi o zaciemnieniu s³oñca i ksiê¿yca, o nadejciu wielkiego i znacznego
dnia Pañskiego, którego wydarzenia s¹ ju¿ bardzo bliskie; o
wielkim dniu gniewu, który przychodzi, zaznaczaj¹c rozdzia³
pomiêdzy wylewaniem ducha wiêtego na Koció³, s³ugi i
s³u¿ebnice w one¿ dni, a wylewaniem go potem na wszelkie cia³o.
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Jak widaæ, nie bêdzie ró¿nicy pomiêdzy duchem Bo¿ym
zes³anym na wiat w przysz³ym wieku, a duchem Bo¿ym,
wylewanym na Koció³ obecnie, poniewa¿ jest to ten sam duch
prawdy, duch sprawiedliwoci, duch powiêcenia, duch uwiêcenia, duch harmonii z Bogiem  duch, czyli wp³yw, jaki Bóg
bêdzie wywiera³ wspieraj¹c sprawiedliwoæ, dobroæ i prawdê. Niemniej jednak nie pod ka¿dym wzglêdem bêdzie to dok³adnie to samo, co dzisiaj. Otrzymanie wiêtego ducha Bo¿ego w obecnym czasie i ¿ycie zgodnie z nim oznacza zawsze
konflikt z duchem wiata, otaczaj¹cym nas ze wszystkich stron.
Dlatego w³anie ci, którzy otrzymuj¹ dzi tego wiêtego ducha i zgodnie z nim ¿yj¹, zostali pouczeni, ¿e mog¹ siê spodziewaæ przeladowañ i przeciwnoci ze strony wszystkich,
którzy nie maj¹ ducha, stanowi¹cych ogromn¹ wiêkszoæ.
Otrzymanie ducha wiêtego w przysz³oci nie bêdzie oznacza³o przeladowañ, poniewa¿ porz¹dek, rz¹d i w³adza przysz³ego wieku bêdzie zupe³nie ró¿na od obecnego: ksiêciem
tego wiata jest Szatan, ksiêciem przysz³ego wieku, czyli wiata, bêdzie Chrystus; wiêkszoæ ludzkoci, chc¹c lub nie chc¹c,
wiadomie lub niewiadomie, znajduje siê obecnie pod wp³ywem Szatana, za w przysz³ym wieku ca³y wiat bêdzie pod
wp³ywem Chrystusa i Jego sprawiedliwego rz¹du. Prawda stanie siê dostêpna i powszechna wród wszystkich, od najmniejszego do najwiêkszego. Poniewa¿ prawo przysz³ego wieku
bêdzie prawem sprawiedliwoci, prawdy i dobra i bêdzie panowa³o jako Królestwo Bo¿e, wszyscy, którzy znajd¹ siê w
harmonii z tym rz¹dem i jego prawem oraz posi¹d¹ ducha
prawdy, nie bêd¹ w rezultacie cierpieli przeladowañ, lecz przeciwnie, otrzymaj¹ udzia³ w ³askach i b³ogos³awieñstwach, rozwijaj¹c siê proporcjonalnie do otrzymywanego ducha powiêcenia.
Posiadanie ducha wiêtego w Wieku Tysi¹clecia, inaczej
ni¿ obecnie, nie bêdzie oznacza³o sp³odzenia z ducha do duchowej natury ani te¿ przyjêcia do wspó³dziedzictwa z Chrystusem w Królestwie. Ta obietnica nale¿y jedynie do Wieku
Ewangelii, do klasy s³ug i s³u¿ebnic, otrzymuj¹cych wiêtego

Chrzest, wiadectwo i pieczêæ

221

ducha i dzia³aj¹cych pod jego wp³ywem w obecnym czasie,
kiedy to  na skutek przewagi z³ego  musz¹ cierpieæ dla sprawiedliwoci; dlatego Duch chwa³y a Duch Bo¿y odpoczywa
na nich (1 Piotra 4:14).
Posiadanie ducha wiêtego w Wieku Tysi¹clecia bêdzie po
prostu oznacza³o, ¿e otrzymuj¹cy go wszed³ do stanu harmonii z Chrystusem, Porednikiem i w takim samym stopniu znajduje siê równie¿ w harmonii z Bogiem, a tak¿e z b³ogos³awieñstwami, przeznaczonymi przez Boga dla ogó³u rodzaju
ludzkiego; b³ogos³awieñstwa te nie polegaj¹ na zmianie natury w bosk¹, lecz na przywróceniu wszystkiego, co zosta³o utracone przez upadek pierwszego Adama (Dzieje Ap. 3:19-21).
Posiadanie przez nich ducha wiêtego bêdzie dowodem, ¿e
rozpoczê³o siê w nich dokonywane przez wtórego Adama
odrodzenie do doskona³oci ludzkiej natury, kupionej dla
nich drog¹ wielkiej ofiary za grzech. Je¿eli bêdzie ono trwa³o,
to w koñcu przyniesie udoskonalenie, czyli naprawienie na
ludzkie podobieñstwo Boskiego Ojca.
Musimy pamiêtaæ, ¿e b³ogos³awieñstwa, które Chrystus da
wiatu podczas Wieku Tysi¹clecia, to b³ogos³awieñstwa, jakie dla tego wiata kupi³, sk³adaj¹c samego siebie na ofiarê.
Da³ siebie, cz³owieka Chrystusa Jezusa, równowa¿n¹ cenê
za cz³owieka Adama, na którego spad³o przekleñstwo; tak wiêc
to w³anie cz³owieczeñstwo, prawa, przywileje, ¿ycie i królestwo Adama zosta³y kupione przez wielk¹ ofiarê za grzech; te
wykupione rzeczy maj¹ byæ przywrócone odrodzonemu wiatu poprzez ich odnowiciela, czyli ojca, Chrystusa Jezusa, naszego Pana, wtórego Adama (Efezj. 1:14; Dzieje Ap. 3:1923).
Nasz Pan Jezus w ciele nie by³ drugim Adamem; jest nim
jako istota duchowa (po zmartwychwstaniu); fakt ten nie oznacza jednak, i¿  jako drugi ojciec rodzaju ludzkiego  podczas
procesu odradzania da ludziom duchowe ¿ycie lub duchow¹
naturê. Wrêcz przeciwnie: musimy pamiêtaæ, ¿e znaczenie,
jakie niesie s³owo ojciec, to jedynie dawca ¿ycia bez odniesienia do natury. Dlatego po swoim stworzeniu ojciec
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Adam nazywany jest Synem Bo¿ym, poniewa¿ zosta³ stworzony na moralny obraz i podobieñstwo Boga; nie nale¿y jednak wnioskowaæ, ¿e mia³ bosk¹ naturê, poniewa¿ by³ z ziemi,
ziemski, za Bóg jest duchem. Zasady dzia³ania mocy, przez
któr¹ Bóg, jako ¯yciodawca, sta³ siê Ojcem wszelkiego stworzenia za porednictwem swojego czynnego wspó³pracownika, zosta³y szerzej objanione w poprzednim rozdziale, pod
nag³ówkiem Niepokalany. Tutaj zwracamy jedynie uwagê
na istnienie tego problemu, aby unikn¹æ nieporozumieñ. Boskie zamiary wzglêdem stworzenia wiata oraz cz³owieka jako
jego mieszkañca i pana, za ni¿szych zwierz¹t jako poddanych cz³owieka, nie zmieni³y siê przez to, ¿e zosta³o dozwolone niepos³uszeñstwo i upadek; pierwotny plan jest taki sam,
jak na pocz¹tku. Kiedy z³o, skutek dzia³ania Przeciwnika, zostanie ostatecznie wykorzenione, Chrystus wprowadzi w ¿ycie ca³oæ Boskiego planu tak, jak by³o to zamierzone na samym pocz¹tku. Koció³ obecnego Wieku Ewangelii, który
bêdzie, jak ju¿ zauwa¿ylimy, wielce wywy¿szony i uwielbiony jako Oblubienica i wspó³dziedzic Chrystusa, jest wyj¹tkiem, je¿eli chodzi o przywrócenie ludzkoci do pierwotnego
stanu: zosta³ on powo³any, wybrany do szczególnego celu,
przechodzi odmienne próby i dowiadczenia, maj¹ce go ukszta³towaæ i przygotowaæ do wywy¿szenia, wspó³dziedziczenia z
Chrystusem  do przemiany z natury ludzkiej w naturê znacznie przewy¿szaj¹c¹ naturê anielsk¹  wysoko nad anio³y, ksiêstwa i mocy  w naturê bosk¹.
Nie powinnimy siê zatem modliæ o nigdy nie obiecywane
nowe chrzty ducha wiêtego, za to Pismo wiête z ca³¹ moc¹
naucza, ¿e musimy modliæ siê o odpowiedni dzia³ ducha wiêtego.
Modlitwa o ducha wiêtego
Poniewa¿ tedy wy, bêd¹c z³ymi, umiecie dary dobre dawaæ dzieciom
waszym: jako¿ daleko wiêcej Ojciec wasz niebieski da Ducha wiêtego
tym, którzy go oñ prosz¹?  £uk. 11:13.

Chocia¿ wszystkie rzeczy przez Syna siê sta³y, to jednak
tutaj, jak i przy ka¿dej innej okazji, Pan Jezus oddaje czeæ i
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chwa³ê Ojcu jako ród³u b³ogos³awieñstwa. Ca³e dzie³o odkupienia i pojednania jest dzie³em Ojca  przez Syna. Nasz
Pan mówi, ¿e Ojcu upodoba³o siê, abymy posiadali coraz
wiêcej Jego ducha powiêcenia. Napomina nas, abymy go
szukali i o niego prosili, jako ¿e jest to najwiêksze b³ogos³awieñstwo. Je¿eli chodzi o ziemskie b³ogos³awieñstwa, nasz
Odkupiciel mówi nam, ¿e Niebiañski Ojciec wie, czego potrzebujemy  On wie lepiej ni¿ my, które ziemskie b³ogos³awieñstwa bêd¹ nam pomocne, a które mog³yby nam zaszkodziæ. Nie potrzebujemy wiêc, tak jak czyni¹ to grzesznicy i
poganie, rozmylaæ i modliæ siê o ziemskie b³ogos³awieñstwa.
Jako ci, którzy weszli do spo³ecznoci jako synowie i którzy
pok³adaj¹ ufnoæ w Boskiej opatrznoci, mo¿emy siê raczej
spodziewaæ, ¿e On da nam to, co jest najlepsze oraz ¿e znajdziemy odpocznienie w tej obietnicy i wierze.
Ojciec Niebiañski cieszy siê widz¹c, ¿e pragniemy i prosimy o coraz wiêcej ducha wiêtego  o usposobienie bêd¹ce w
coraz pe³niejszej harmonii z Jego duchem; wszyscy, którzy
wyra¿aj¹ takie pragnienia i proby, otrzymaj¹ to, o co prosz¹;
Ojciec z przyjemnoci¹ tak pokieruje sprawami, ¿e wszelkie
przeszkody  w nich samych lub w ich otoczeniu  zostan¹
usuniête, tak ¿e duch mi³oci bêdzie w nich obfitowa³  bêd¹
nape³nieni duchem. Nic nie sugeruje tu jednak koniecznoci
nowych chrztów ducha wiêtego: chrzest mia³ miejsce na pocz¹tku, a teraz pozostaje nam tylko otworzyæ wszystkie zapory, tak aby wiêty duch móg³ przenikn¹æ wszystkie czyny, s³owa i myli naszych istnieñ. Potrzebujemy Boskiej pomocy,
dzia³ania Boskiej m¹droci i opatrznoci, aby zobaczyæ, co
blokuje te drogi i usun¹æ te przeszkody.
Obfitoæ ducha powiêcenia mo¿e siê staæ udzia³em jedynie tych, którzy szczerze go pragn¹ i staraj¹ siê o niego w
modlitwie i swoim dzia³aniu. wiatowy umys³, czyli duch musi
byæ usuniêty z naszych serc proporcjonalnie do tego, na ile
chcielibymy nape³niæ je wiêtym duchem, zmys³em, wp³ywem. Musimy siê równie¿ pozbyæ w³asnej woli. W miarê usuwania wszystkich tych rzeczy stajemy siê gotowi do przyjêcia
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Jego zupe³noci i dlatego nasz Pan chcia³by, abymy znaleli
siê w tym stanie szczerej chêci bycia nape³nionym Jego duchem powiêcenia i abymy przez to z ca³¹ gorliwoci¹ pragnêli usun¹æ i zniszczyæ ka¿dy inny, przeciwny wp³yw czy
wolê.
Z pewnoci¹ to w³anie mia³ na myli aposto³, modl¹c siê o
koció³ w Efezie: Aby Chrystus [duch Chrystusowy] przez
wiarê [aby  w przenoni  zasiada³ tam jako król, w³adca,
panuj¹cy nad ka¿d¹ myl¹, s³owem i uczynkiem] mieszka³ w
sercach waszych; ¿ebycie w mi³oci [wiêtym duchu, czyli
usposobieniu] wkorzenieni i ugruntowani bêd¹c, mogli docign¹æ ze wszystkimi wiêtymi, która jest szerokoæ, i d³ugoæ, i g³êbokoæ i wysokoæ; i poznaæ mi³oæ Chrystusow¹
przewy¿szaj¹c¹ wszelk¹ znajomoæ, abycie nape³nieni byli
wszelak¹ zupe³noci¹ Bo¿¹  Efezj. 3:17-19. Ten, kto jest
nape³niony duchem Chrystusowym i daje dowody pe³nego
zrozumienia okazanej przez Niego mi³oci, otrzyma pe³n¹
miarê Ojcowskiego ducha.
Nic w omawianym wersecie nie wskazuje, jakoby Niebiañski Ojciec chcia³, by Jego dzieci prosi³y Go o jeszcze jednego
Boga  trzeci¹ osobê trójcy równych sobie Bogów. Takie przypuszczenie jest zupe³nie niezgodne z zacytowanym fragmentem oraz z innymi wersetami, z którymi jest on powi¹zany; ci,
którzy podtrzymuj¹ taki b³êdny pogl¹d, musz¹ byæ zalepieni
do takiego stopnia, ¿e nie dostrzegaj¹ prawdziwego piêkna i
mocy tej obietnicy. By³oby to bardzo osobliwe, gdyby jeden
cz³onek trójcy równych sobie Bogów okrela³ drugiego Boga,
jako zdolnego i pragn¹cego daæ komu trzeciego z nich, tak
samo, jak ziemscy rodzice daj¹ swoim dzieciom chleb, ryby i
jaja (zob. poprzednie wersety). Ca³y ten fragment ma sens jedynie wtedy, je¿eli wiêty duch jest we w³aciwy sposób rozumiany jako Boski umys³ czy te¿ wp³yw, wywierany w ró¿ny sposób dla pocieszania i duchowego budowania Bo¿ych
dzieci.
Nasz tekst zawiera porównanie pomiêdzy dobrymi ziemskimi rodzicami, daj¹cymi jedzenie swoim dzieciom, a na-
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szym dobrym Niebiañskim Rodzicem, daj¹cym wiêtego ducha tym, którzy Go o niego prosz¹. Ziemski rodzic przynosi
swojej rodzinie pokarm, tak aby dzieci mog³y go dosiêgn¹æ,
ale nie s¹ one zmuszane do jedzenia; podobnie nasz Niebiañski Rodzic da³ swojej duchowej rodzinie mo¿liwoæ korzystania z ró¿norodnych ³ask, ale nie zmusza nas do ich przyjêcia. Musimy ich pragn¹æ i po¿¹daæ, musimy ich szukaæ, nie w
zw¹tpieniu, lecz z wiar¹, ¿e On chce nam dawaæ dobre dary.
Kiedy wiêc modlimy siê o ducha wiêtego, o nape³nienie duchem wiêtym, musimy rozgl¹daæ siê wokó³ siebie, by dostrzec to, co Pan przygotowa³ jako odpowied na nasze modlitwy, które w ten sposób s¹ przez Niego powodowane i kierowane.
Ten przygotowany pokarm znajdujemy w S³owie Prawdy:
nie wystarczy jednak tylko wiedzieæ, gdzie on jest: je¿eli chcemy byæ nape³nieni, musimy jeæ; musimy uczestniczyæ w
uczcie, bo inaczej nie dowiadczymy zaspokojenia, jakie ma
dawaæ to jedzenie. Je¿eli kto nie korzysta z zastawionego
sto³u, bêdzie pusty i g³odny, tak jakby w rzeczywistoci nie
by³o jedzenia. Proba o b³ogos³awieñstwo na spo¿ywany pokarm nie uczyni nas pe³nymi; musimy póniej go zjeæ. Podobnie posiadanie S³owa Bo¿ego i proby o nape³nienie duchem wiêtym nie wystarcz¹, lecz musimy siê karmiæ S³owem
Bo¿ym, jeli mamy czerpaæ zeñ jego ducha.
Nasz Pan powiedzia³: S³owa, które ja wam mówiê, duch i
¿ywot s¹  Jan 6:63. Tak w³anie dzieje siê ze wszystkimi,
którzy s¹ nape³nieni duchem, jak mówi³ prorok: Gdy siê znalaz³y mowy twoje, zjad³em ich  Jer. 15:16; Obj. 10:9. Modlenie siê: Panie, Panie, daj nam ducha! jest zupe³nie bezu¿yteczne, je¿eli zaniedbujemy S³owo Prawdy, dane przez ducha dla naszego nape³nienia. Je¿eli tylko modlimy siê o ducha, a nie stosujemy odpowiednich rodków, aby pozyskaæ
ducha prawdy, to nadal bêdziemy co najwy¿ej jedynie niemowl¹tkami w Chrystusie, szukaj¹cymi zewnêtrznych znaków jako dowodów naszej ³¹cznoci z Panem, zamiast wiadectwa wewn¹trz, poprzez S³owo Prawdy, jakie nam da³.
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wiadectwo ducha wiêtego
Ten¿e duch powiadcza duchowi naszemu, i¿emy dzieæmi Bo¿ymi 
Rzym. 8:16.

Niewiele jest doktryn wa¿niejszych dla ludu Bo¿ego ni¿ ta;
od niej bowiem zale¿y w znacznym stopniu posiadanie pokoju Bo¿ego, który przewy¿sza wszelki rozum (Filip. 4:7).
W jaki sposób mog¹ oni mieæ zupe³noæ wiary (Hebr. 10:22),
je¿eli brak im wiadectwa ducha, potwierdzaj¹cego ich synostwo  ich przyjêcie do rodziny Bo¿ej? Niewielu jednak posiada choæby najmniejsze pojêcie o znaczeniu s³ów wiadectwo ducha lub te¿ o tym, jakiego rodzaju dowiadczeñ, stanowi¹cych duchowe wiadectwo naszego synostwa, mo¿emy
siê spodziewaæ i szukaæ.
Powstaje wiêc bardzo wa¿ne pytanie: W jaki sposób duch
wiêty potwierdza nasze pojednanie z Ojcem  fakt, ¿e stalimy siê synami Bo¿ymi, ¿e pod Boskim kierownictwem jestemy przygotowywani do chwalebnych rzeczy, jakie Bóg
zachowa³ dla tych, którzy Go mi³uj¹ i którzy bêd¹ wspó³dziedzicami z Chrystusem w Tysi¹cletnim Królestwie? Niewiele
jest zagadnieñ, na temat których ogó³ chrzecijan ma bardziej
zagmatwane pogl¹dy ni¿ to  wiadectwo ducha. Nie wiedz¹c,
czym w rzeczywistoci jest wiadectwo ducha, wiele najlepszych jednostek sporód ludu Bo¿ego musi wyznaæ, ¿e nie
wiedz¹, czy je posiadaj¹, czy te¿ nie. Inni, polegaj¹c bardziej
na pewnoci ni¿ na wiedzy, twierdz¹, ¿e maj¹ wiadectwo
ducha wiêtego, czego dowodem jest ich uczucie szczêcia.
Je¿eli te osoby s¹ szczere, to prêdzej czy póniej musz¹ jednak przyznaæ, ¿e wiadectwo, na którym polegaj¹, dalekie
jest od zadowalaj¹cego: zawodzi ich w chwilach najwiêkszej
potrzeby. Kiedy wszyscy ludzie dobrze o nich mówi¹, kiedy
nie maj¹ k³opotów ze zdrowiem, kiedy dobrze im siê powodzi, kiedy maj¹ licznych przyjació³, czuj¹ siê szczêliwi; zmiana tych warunków czyni ich nieszczêliwymi; trac¹ wiêc to,
co uwa¿ali za wiadectwo ducha i w udrêczeniu duszy wo³aj¹:
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Gdzie¿ jest ta b³ogoæ, któr¹ zna³em,
Gdy Pana pierwszy raz spotka³em?

Tacy ludzie s¹ zwiedzeni i wprowadzeni w b³¹d przez swoje uczucia: uwa¿aj¹, ¿e s¹ szczêliwsi i ¿e przybli¿aj¹ siê do
Pana w sytuacjach, kiedy w rzeczywistoci pod przewodnictwem Przeciwnika id¹ drog¹ pokuszenia. To wyjania liczne i
nag³e przypadki odpadniêcia od ³aski, stanowi¹ce zaskoczenie tak dla tych, którzy ich dowiadczaj¹, jak i dla ich przyjació³. Oszukani przez nie odpowiadaj¹ce prawdzie wiadectwo, czuli siê bezpieczni, nie pilnowali siê i na skutek tego
stali siê ³atw¹ ofiar¹ pokus w³anie wtedy, kiedy uwa¿ali, ¿e
s¹ tak szczêliwi w Panu (?). Cz³onkowie tej klasy trac¹
wiele korzyci z tych ¿yciowych prób i rozczarowañ, które
przygotowane s¹ dla nas, by nas przybli¿yæ do naszego Ojca i
nauczyæ nas, jak ceniæ mi³osierne wspó³czucie i opiekê naszego Zbawiciela. Utrata tego wiadectwa w³asnych uczuæ, które
 fa³szywie  uwa¿aj¹ za wiadectwo ducha, powoduje w nich
takie uczucie pustki, g³odu i pragnienia powrotu dobrego samopoczucia, ¿e mog¹ przeoczyæ wiele cennych lekcji, z których mo¿na skorzystaæ tylko spoczywaj¹c z ufnoci¹ na ³onie
Pana i trwaj¹c z Nim w spo³ecznoci, gdy przechodzimy przez
Getsemane ¿ycia.
Jeszcze inna grupa chrzecijan, poznawszy niewielk¹ wartoæ wiadectwa uczuæ, dochodzi najwyraniej do wniosku,
¿e Bóg posk¹pi³ (przynajmniej im) jakichkolwiek wiarygodnych dowodów swojej ³aski  jakiegokolwiek pewnego wiadectwa wzglêdem przyjêcia ich jako synów do Jego rodziny. Ich w¹tpliwoci wyra¿aj¹ s³owa dobrze znanej pieni:
Czêsto szukam odpowiedzi,
Patrz¹c w g³êbiê serca mego:
Kocham Pana, czy nie kocham?
Jestem, czy nie jestem jego?

Jednym z powodów tej niepewnoci jest niezrozumienie
doktryny wyboru; niemniej jednak przyjaciele ci wyci¹gaj¹
w³aciwy wniosek, ¿e ich zmienne uczucia nie mog¹ byæ w³a-
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ciwym kryterium os¹du ich synostwa. Inni, poniewa¿ Pismo
mówi: Temu, którego umys³ jest sta³y, zachowujesz pokój,
oceniaj¹ swoje synostwo wed³ug pokoju umys³u; kiedy jednak patrz¹ na pogan i ludzi wiatowych, dostrzegaj¹, ¿e wielu
z nich równie¿ najwyraniej cieszy siê pokojem umys³u; wtedy ich spojrzenie na wiadectwo ducha okazuje siê niewystarczaj¹ce dla podtrzymania ich nadziei, do dania im pewnoci.
Nadchodzi godzina ciemnoci i mówi¹: Jak ³atwo daæ siê
zwieæ, po czym drêcz¹ siê, czy nie rozgniewali ducha  poniewa¿ bojañ ma udrêczenie.
Osoby o wielkiej ³atwowiernoci (b³êdnie uwa¿anej za wiarê) wyobra¿aj¹ sobie, ¿e jakim wewnêtrznym uchem s³ysz¹
szept ducha i s¹ z siebie niezmiernie zadowolone  nawet
jeli zaraz potem dowiaduj¹ siê, ¿e wyszeptana informacja
by³a ca³kowicie nieprawdziwa. Inni, rozs¹dniejsi chrzecijanie, którzy nie zwodz¹ samych siebie w taki sposób, s¹ zak³opotani faktem, ¿e ich przyjaciele z tak¹ pewnoci¹ utrzymuj¹,
jakoby otrzymywali wiadectwo ducha, podczas gdy oni sami
takiej pewnoci nie maj¹.
Trudnoæ w znacznej mierze polega na b³êdnym spojrzeniu
na ducha jako na osobê; poci¹ga to za sob¹ szukanie takiego
wiadectwa, jakie pochodzi³oby od osoby. Jeli przyjmiemy
twierdzenie, i¿ duch Bo¿y to wszelka moc czy te¿ wp³yw, jakich Bóg ma ¿yczenie u¿yæ, to ca³y przedmiot staje siê o wiele
janiejszy i du¿o ³atwiej mo¿na rozpoznaæ wiadectwo ducha. Bêdzie to b³ogos³awieñstwem dla tych, którzy je maj¹,
gdy¿ uzyskaj¹ pewnoæ; bêdzie te¿ b³ogos³awieñstwem dla
tych, którzy wiadectwa nie otrzymali, bowiem potwierdzi jego
brak i pomo¿e im wype³niæ warunki konieczne do otrzymania
potwierdzenia, bez którego nikt nie ma prawa nazywaæ siê
synem Bo¿ym, kim, kogo Ojciec móg³by przyj¹æ do siebie.
Jak¿e wielka radoæ i Bo¿y pokój staj¹ siê udzia³em tych,
którzy maj¹ prawdziwe wiadectwo  którzy przechodz¹ odpowiednie dowiadczenia i nauczyli siê, jak je odczytywaæ!
Dla nich rzeczywicie jest to radoci¹ w smutku, wiat³em w
ciemnoci, pocieszeniem w ucinieniu i si³¹ w s³aboci. Pe³ne
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i jasne wskazówki w tej sprawie, podobnie jak i we wszystkich innych, znajdujemy w tej wspania³ej ksiêdze, w S³owie
naszego Ojca  w Biblii. W nim i w jego wiadectwie Bo¿y
duch powiadcza naszym duchom.
Jak siln¹ podstawê, o wiêci mê¿owie,
Da³ Pan naszej wierze w cudownym swym s³owie!
Có¿ wiêcej móg³ podaæ, ni¿ poda³ w tej ksiêdze,
wiadcz¹cej przed ludem o Boskiej potêdze.

Jak poznaæ wiadectwo ducha
Umys³, czyli ducha, cz³owieka mo¿na poznaæ, obserwuj¹c
s³owa i uczynki danej osoby. Podobnie mo¿emy poznaæ ducha, czyli umys³ Bo¿y, poprzez Boskie s³owa i dzia³anie. Jego
S³owo wiadczy, ¿e ktokolwiek doñ przychodzi (przez wiarê
oraz porzucenie z³ych uczynków i martwych uczynków, przez
Jezusa), zostaje przyjêty (Hebr. 7:25). Dlatego ci, którzy szukaj¹ wiadectwa ducha wzglêdem swojego synostwa, musz¹
zadaæ sobie nastêpuj¹ce pytania:
Czy kiedykolwiek zosta³em poci¹gniêty do Chrystusa  by
uznaæ Go za mojego Odkupiciela, którego sprawiedliwoæ jest
jedyn¹ drog¹ dostêpu do Niebiañskiego Ojca, do bycia przez
Niego przyjêtym?
Je¿eli odpowied bêdzie pozytywna, to nale¿y zastanowiæ
siê nad kolejnym pytaniem:
Czy kiedykolwiek dokona³em ca³kowitego powiêcenia 
mojego ¿ycia, mojego czasu, moich talentów, mojego wp³ywu, wszystkiego, co posiadam  czy powiêci³em to Bogu?
Je¿eli i tutaj odpowied bêdzie pozytywna, to dana osoba
mo¿e byæ pewna i spokojna, ¿e zosta³a przyjêta przez Ojca w
Umi³owanym i ¿e zosta³a przez Niego uznana za syna. Je¿eli
rozwa¿aj¹c pragnienia i uczucia swojego serca stwierdzi, ¿e
nadal pok³ada ufnoæ w zas³udze Jezusa, ¿e jeszcze jest powiêcona czynieniu Pañskiej woli, to mo¿e pozwoliæ swojemu sercu zanurzyæ siê w s³odk¹ pewnoæ i spokój, jakie przynosi ta myl o harmonii i ³¹cznoci z boskoci¹. Przekonanie
o Pañskiej ³asce, danej nam w Chrystusie, zbudowane na pod-
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stawie faktów z naszego w³asnego dowiadczenia, na niezmiennym charakterze i S³owie Bo¿ym, nie podlega zachwianiu, ani zmianom, które mog³yby siê zdarzyæ, gdyby by³o ono
oparte na ruchomych piaskach uczuæ. Je¿eli w godzinie ciemnoci zakradn¹ siê w¹tpliwoci lub obawy, to musimy jedynie
wzi¹æ Lampê (S³owo Bo¿e) i jeszcze raz sprawdziæ fakty i
podstawy; je¿eli nasze serca nadal s¹ wierne Panu, wiara, radoæ i pokój natychmiast do nas powróc¹; je¿eli za nasza wiara
w drogocenn¹ krew siê chwieje, je¿eli nasze powiêcenie
s³abnie, to, znaj¹c prawdziwy stan rzeczy, mo¿emy niezw³ocznie wprowadziæ odpowiednie poprawki i w ten sposób przywróciæ nasz¹ zupe³noæ wiary (Hebr. 10:22). Pamiêtajmy
jednak, ¿e ka¿dy, kto chce mieæ tak¹ pewnoæ, musi zapieczêtowaæ, ¿e Bóg jest prawdziwy (Jan 3:33): ¿e nasz Pan siê
nie zmienia, ¿e jest wczoraj i dzi, ten sam i na wieki. Dlatego cz³onkowie ludu Bo¿ego mog¹ byæ pewni, ¿e je¿eli raz
otrzymali ³askê Bo¿¹, to bêd¹ siê znajdowali w tym stanie tak
d³ugo, dopóki ich serca bêd¹ lojalne wobec Boga, a ich pragnienia zgodne z Jego wol¹; dopóki z serca bêd¹ pos³uszni
Boskim rozkazom  krótko wyra¿onym w s³owie mi³oæ  tak
wzglêdem Boga, jak i ludzi (Hebr. 11:6; 13:8).
Ka¿dy, kto podj¹³ opisane kroki, ma pewnoæ, wiadectwo S³owa Bo¿ego, ¿e jest dzieckiem Bo¿ym; podczas Wieku Ewangelii oznacza to, ¿e jest latorol¹ prawdziwej winnej
macicy, cz³onkiem Kocio³a na próbie (Jan 15:1). Takim w³anie S³owo Bo¿e powiadcza, ¿e przy³¹czyli siê do prawdziwego Kocio³a, Cia³a Chrystusowego. wiadectwo to jest dawane ich duchowi, ich umys³om, przez Bo¿ego ducha, wiadcz¹cego poprzez Jego S³owo. Ten sam duch prawdy zapewnia
ich, ¿e je¿eli ich serca nadal bêd¹ wierne Panu a¿ do zakoñczenia ich próby  je¿eli z ochot¹ i radoci¹ bêd¹ ka¿dego
dnia podejmowali krzy¿, staraj¹c siê jak najgorliwiej kroczyæ
ladami Mistrza  to wkrótce ich próbne cz³onkostwo w
Kociele Chrystusowym zostanie zamienione na rzeczywiste
cz³onkostwo  po tym, jak zakoñcz¹ swój bieg i stan¹ siê
uczestnikami pierwszego zmartwychwstania (Filip. 3:10).
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Niemniej jednak poprzez S³owo duch Bo¿y z tak¹ sam¹ stanowczoci¹ powiadcza, ¿e ci, którzy stali siê ju¿ latorolami
prawdziwej winnej macicy, mog¹ jeszcze zostaæ odciêci, je¿eli oka¿¹ siê niewierni  je¿eli nie przynios¹ w³aciwych
owoców ducha mi³oci. Ka¿d¹ latorol, która we mnie owocu nie przynosi, [Ojciec] odcina, a ka¿d¹, która przynosi owoc,
oczyszcza [przycina], aby obfitszy owoc przynosi³a. Duch
Bo¿y poprzez Jego S³owo daje nam w ten sposób wiadectwo
o zasadzie, wed³ug której nasz Niebiañski Ojciec postêpuje
ze swoimi synami: ch³ostanie, przycinanie, usuwanie nieczystoci i praca nad przynoszeniem owocu. Dlatego wiêc dowiadczenia po z³¹czeniu siê z winn¹ macic¹ stanowi¹ owo
wiadectwo ducha, ¿e nadal s¹ oni czêci¹ winnej macicy,
nadal s¹ uznawani za jej latorole, którymi nasz Pan siê opiekuje i których pilnuje. Z drugiej strony, je¿eli po uznaniu danej jednostki za czêæ winnej macicy takiego pilnowania, przycinania itd. nie ma, to nie ma i wiadectwa ducha, a zatem
istniej¹ powody, by w¹tpiæ w przyjêcie przez Pana (Hebr. 12:7).
Je¿eli pod ka¿dym wzglêdem bylibymy doskonali, absolutnie doskonali, co zosta³oby wykazane w próbach, to sytuacja wygl¹da³aby inaczej: Bóg mi³owa³by nas za tê doskona³oæ i ca³kowit¹ harmoniê z sob¹. W takim przypadku ch³osta
i gorzkie dowiadczenia by³yby oznak¹ Jego nie³aski. Wiemy
jednak, ¿e wszyscy jestemy niedoskonali, ¿e daleko nam do
Boskiego wzorca; tylko nasze nowe serca, nasza nowa wola,
nasz przemieniony umys³, czyli duch, mo¿e byæ przyjemny
Bogu  a to tylko przez zas³ugê Chrystusa, w sensie próbnym,
z zamiarem poddawania nas sprawdzaniu, rozwijaniu i ostatecznemu udoskonaleniu. Jedynie w takim stopniu, w jakim
nauczymy siê patrzeæ na Bosk¹ doskona³oæ i nasze braki, bêdziemy mogli doceniæ liczne i wa¿ne lekcje, jakich mamy siê
nauczyæ oraz koniecznoæ prób i dowiadczeñ, które musimy
przejæ, aby rozwin¹æ w sobie Boskie podobieñstwo.
Pismo wiête uczy nas, ¿e Niebiañski Ojciec przygotowuje
chwalebn¹ duchow¹ wi¹tyniê, w której i przez któr¹ wiat
ludzkoci ma uzyskaæ przywilej pojednania z Nim. Biblia
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wskazuje nam na wyobra¿enie wielkiego Architekta, je¿eli
chodzi o tê wi¹tyniê  wyobra¿enie ca³oci by³o pokazane w
osobie naszego Pana Jezusa, kamienia wêgielnego tej budowli, kamienia szczytowego od³o¿onego w niebiesiech. Tym
lepiej mo¿emy zobaczyæ, jakie wymagania musz¹ spe³niæ
wszyscy, którzy chc¹ byæ przyjemnymi Bogu jako kamienie
¿ywe tej wi¹tyni  aby zostali wbudowani razem z Chrystusem, G³ow¹, aby byli mieszkaniem Bo¿ym w Duchu wiêtym. Dostrzegamy te¿ nasz¹ naturaln¹ szorstkoæ, nasz brak
zgodnoci ze szlachetnymi liniami wi¹tyni, pokazanymi w
kamieniu wêgielnym. Z ³atwoci¹ mo¿emy zobaczyæ, ¿e
potrzebujemy wiele ociosywania i polerowania, je¿eli mamy
byæ przygotowani i dopasowani do miejsca w tej wi¹tyni, w
której, z ³aski Bo¿ej, chcemy mieæ udzia³. Dlatego wszyscy,
którzy nie odczuwaj¹ uderzeñ Boskiego m³otka i d³uta, nie
otrzymuj¹ tego wiadectwa; jak mówi duch Bo¿y w S³owie, musz¹ one przyjæ na ka¿dy ¿ywy kamieñ i nie unikn¹³
ich nawet wielki Kamieñ Wêgielny. Je¿eli Boska opatrznoæ
nie wyznacza dla nas w¹skiej drogi, a na niej pewnych trudnoci i przeciwnoci  je¿eli dane nam jest po prostu odpoczywaæ bez ucisków, prób itd., to mo¿emy byæ pewni, ¿e Bóg
nie traktuje nas jak ¿ywe kamienie, maj¹ce staæ siê czêci¹
wi¹tyni  synami  w³anie dlatego, ¿e nie mamy tego wiadectwa naszego przyjêcia i przygotowywania. Je¿eli zauwa¿ymy, ¿e znajdujemy siê w takim stanie, to natychmiast powinnimy udaæ siê do Pana i zapytaæ, dlaczego nie spotykaj¹ nas utrapienia i przeciwnoci; powinnimy dowiadczyæ
samych siebie, czy nadal stoimy mocno w wierze (2 Kor.
13:5), czy staramy siê wiernie kroczyæ ladami naszego Mistrza, w pe³ni powiêcenia Boskiej woli. Je¿eli jednak mamy
wiadectwo takiego ociosywania, polerowania, przycinania,
karania, ch³osty  przyjmujmy je z cierpliwoci¹, radoci¹ i
doceniajmy je, gdy¿ s¹ one dowodami mi³oci naszego Ojca,
niezbêdnymi do spe³nienia naszego wysokiego powo³ania 
w ca³kowitej zgodnoci ze wiadectwem ducha, ¿e jestemy
synami Bo¿ymi, dziedzicami w prawdzie Bo¿ymi, a spó³dzie-
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dzicami Chrystusowymi; jeli tylko z nim cierpimy, abymy
te¿ z nim byli uwielbieni (Rzym. 8:17).
Ró¿ne pos³ugi ducha
Kogo Pan mi³uje, tego karze, a smaga ka¿dego, kogo za
syna przyjmuje; (...) A jeli jestecie bez karania, (...) tedycie
bêkartami a nie synami (Hebr. 12:8). Utrapienia i k³opoty
przychodz¹ tak na wiat, jak i na wiêtych Pañskich, ale tylko
w przypadku jednostek ca³kowicie powiêconych woli i dzie³u Ojca s¹ one oznakami synostwa. Duch i S³owo Boga wiadcz¹ jedynie Jego synom. Nie ka¿dy cz³onek Pañskiej rodziny
przechodzi identyczne przycinanie i ch³ostê. Ziemskie dzieci
wymagaj¹ ró¿nego rodzaju i stopnia dyscypliny i tak samo
rzecz siê ma z dzieæmi Bo¿ymi: niektórym wystarczy spojrzenie wyra¿aj¹ce niezadowolenie; drudzy potrzebuj¹ s³owa nagany, inni musz¹ byæ wych³ostani, nawet wielokrotnie. Ziemskiemu rodzicowi najwiêksz¹ radoæ sprawia pos³uszne i poddane dziecko, które wystarczy upomnieæ s³owem lub spojrzeniem, by przesta³o siê niew³aciwie zachowywaæ. Tak samo
nasz Ojciec w niebiesiech wyra¿a swoje zadowolenie z tych,
którzy dr¿¹ na s³owo jego (Izaj. 66:5).
Osoby takie wspó³dzia³aj¹ z Bogiem przy rozwijaniu swojego charakteru, zauwa¿aj¹ swoje niedoci¹gniêcia i staraj¹ siê
je naprawiæ  s³uchaj¹ Boskiego g³osu i Jego wskazówek,
poleceñ lub mi³ociwego napominania, zawsze pragn¹c ujrzeæ
Jego umiech, wyra¿aj¹cy zadowolenie. Ich uczucia znakomicie wyra¿aj¹ s³owa poety:
Mej duszy S³oñce, mój najdro¿szy Ojcze,
Noc nie jest straszna, gdy blisko mnie kroczysz.
Niech Ciê nie kryj¹ chmury ziemskich pragnieñ,
Niech zawsze widz¹ Ciê s³ug Twoich oczy.

To w³anie jest opisywana przez aposto³a klasa, która sama
siê rozs¹dza i dlatego potrzebuje mniej ch³osty od Pana (1 Kor.
11:31). Wejcie do tej klasy wymaga pe³nego powiêcenia.
Maj¹ to byæ zwyciêzcy, uznani za godnych wspó³dziedziczenia
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z Chrystusem Jezusem, ich Panem, w Jego Królestwie. Do tej
to klasy, pos³usznej i czujnej, nasz Pan kieruje nastêpuj¹ce
s³owa: Dam ci radê, obróciwszy na ciê oko moje; wed³ug
rady swej prowad miê, a potem do chwa³y przyjmiesz miê.
Ci, którzy daj¹ siê prowadziæ jedynie ci¹g³ym ch³ostaniem,
nie znajd¹ siê w klasie zwyciêzców i nie bêd¹ poczytani za
godnych stania siê Pañsk¹ Oblubienic¹; takie te¿ wiadectwo otrzymuj¹ oni od Pana za porednictwem ducha prawdy
(Psalm 32:8; 73:24; Obj. 7:9,14).
Ch³osta nie jest zawsze dowodem upadku czy te¿ wiadectwem Pañskiego niezadowolenia. Wrêcz przeciwnie: tak
w przypadku naszego Pana, jak i Jego wiernych naladowców, Boska opatrznoæ prowadzi wiernych i pos³usznych cie¿k¹ cierpienia i samozaparcia i nie jest to ch³ostaniem sprzeciwiaj¹cej siê woli, lecz prób¹  poprzez samoofiarowanie siê 
miary mi³oci i powiêcenia wobec woli Ojca oraz sprawiedliwoci. Nasz Pan dowiadcza³ karania za nasze wystêpki, a
nie za swoje, kiedy poniós³ grzechy wielu; podobnie i Jego
naladowcy w wielu przypadkach cierpi¹ nie z powodu swoich z³ych uczynków, lecz na skutek z³ych uczynków innych.
Dzieje siê tak, bowiem, jak pisze aposto³, zostali powo³ani,
by dope³niaæ ostatków ucisków Chrystusowych na ciele swojem za cia³o jego, które jest koció³ (Kol. 1:24).
Co powiadcza duch wiêty
W wietle tego, co wczeniej powiedzielimy, proponujemy, by ka¿dy, kto wyznaje, ¿e jest Pañskim synem, rozs¹dzi³
siebie, czy posiada wiadectwo ducha, ¿e jest jednym z dzieci
Bo¿ych; powtarzajmy czêsto takie sprawdzanie, w ten sposób
czuwaj¹c i samych siebie w mi³oci Bo¿ej zachowuj¹c,
raduj¹c siê wiadectwem Jego ducha.
Czy ca³y czas jestemy przycinani? Czy przechodzimy przez
takie dowiadczenia  wielkie lub ma³e  które maj¹ z nas
szybciej czy wolniej usun¹æ ziemskie sk³onnoci, walcz¹ce
przeciwko duszy: gniew, z³oæ, nienawiæ, zazdroæ, walkê,
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samolubstwo, nieuprzejmoæ, wszystko, co zaprzecza zakonowi Ducha ¿ywota, który jest w Chrystusie Jezusie  duchowi mi³oci? Je¿eli tak, to w stopniu odpowiadaj¹cym postêpowi tego przycinania bêdziemy mogli zauwa¿yæ wzrost w
po¿¹danym kierunku  w skromnoci, cierpliwoci, ³agodnoci, braterskiej uprzejmoci, mi³oci. Je¿eli po uwa¿nym rozs¹dzeniu wed³ug tych w³anie zasad, opisanych w Pañskim
S³owie, dostrzegamy, ¿e przechodzimy takie dowiadczenia,
to mo¿emy byæ pewni ci¹g³ej Boskiej akceptacji, gdy¿ posiadamy wiadectwo ducha.
W innym miejscu duch powiadcza, i¿ wszelki, który siê z
Boga narodzi³ [zosta³ sp³odzony], nie grzeszy (1 Jana 5:18).
Dziecko Bo¿e mo¿e byæ przyt³oczone swoj¹ star¹ natur¹ (uznan¹ za martw¹, ale nie w pe³ni, nie w rzeczywistoci); mo¿e
zostaæ pokonane w upadku, mo¿e zb³¹dziæ w os¹dzie lub s³owie, ale nigdy dobrowolnie nie przekroczy Boskiego prawa.
Tak wiêc, je¿eli nasze serca mog¹ odpowiedzieæ, ¿e rozkoszuj¹ siê czynieniem woli Bo¿ej i ¿e jej dobrowolnie nie pogwa³c¹ ani przeciwko niej nie wyst¹pi¹  ¿e pragn¹ raczej jej
spe³nienia, wykonania Boskiego planu, gdyby nawet mia³o to
pogrzebaæ nasze najdro¿sze nadzieje i zerwaæ wszelkie serdeczne zwi¹zki  wtedy posiadamy to wiadectwo, ¿e nasz
duch, czyli umys³, jest zgodny z zapisanym tutaj wiadectwem
ducha prawdy: wiadectwo to potwierdza, ¿e nie tylko zostalimy kiedy przyjêci przez Boga do Jego rodziny, ale tak¿e
fakt, ¿e nadal w niej jestemy.
Poprzez S³owo Bo¿e duch powiadcza, ¿e lud Bo¿y jest
od³¹czony od wiata  ich nadzieje, cele i duch, usposobienie,
s¹ inne. Bycie byli ze wiata, wiat, co jest jego, mi³owa³by;
lecz i¿ nie jestecie z wiata, (...) przeto¿ was wiat nienawidzi. Aleæ i wszyscy, którzy chc¹ pobo¿nie ¿yæ w Chrystusie
Jezusie, przeladowani bêd¹ (Jan 15:19; 2 Tym. 3:12).
Czy nasze serca mog¹ daæ wiadectwo, ¿e te s³owa rzeczywicie przedstawiaj¹ dowiadczenia naszego ¿ycia? Je¿eli tak,
to duch (umys³) Bo¿y jeszcze raz powiadcza w ten sposób
naszemu duchowi (umys³owi), ¿e nale¿ymy do niego. Nie
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powinnimy te¿ zapominaæ, ¿e wiat, o którym mówi nasz
Pan, obejmuje wszystkich ludzi o wiatowym umyle, w których znajduje oparcie duch tego wiata. W czasach naszego
Pana tyczy³o siê to nominalnego kocio³a ¿ydowskiego; w³aciwie wszystkie Jego przeladowania spowodowane by³y
przez nauczycieli religii. Dlatego nie powinnimy siê dziwiæ,
je¿eli wszyscy, którzy id¹ w Pañskie lady, dowiadcz¹ podobnego rozczarowania i dowiedz¹ siê, ¿e duch tego wiata,
w swojej najbardziej wrogo usposobionej postaci, objawi siê
tam, gdzie najmniej go oczekujemy  poród tych, którzy
uwa¿aj¹ siê za dzieci Bo¿e. To w³anie przywódcy religijni
nazywali naszego Pana Belzebubem, Ksiêciem demonów.
Duch wiêty powiadcza poprzez S³owo Pañskie, ¿e jeliæ
gospodarza Belzebubem nazywali, czem wiêcej domowniki
jego nazywaæ bêd¹ (Mat. 10:25). Je¿eli wiêc ludzie le o nas
mówi¹ z powodu naszego uto¿samiania siê z Prawd¹ i s³u¿enia jej, to mamy dodatkowy dowód, czyli wiadectwo ducha,
¿e znajdujemy siê na w³aciwej cie¿ce.
Gdyby nasz Pan szed³ rêka w rêkê z przywódcami ¿ydowskiego kocio³a, gdyby powstrzyma³ siê od mówienia prawdy
w mi³oci, od wykazywania fa³szywych doktryn, wyznawanych w tamtych czasach, nie by³by znienawidzony ani przeladowany; wrêcz przeciwnie, zapewne by³by u ludzi wynios³y. Jak sam jednak powiedzia³, co jest u ludzi wynios³ego, obrzydliwoci¹ jest przed Bogiem (£uk. 16:15).
Gdyby nasz Pan milcza³, powstrzyma³ siê od piêtnowania
hipokryzji, oszustw, d³ugich modlitw i fa³szywych nauk nauczonych w Pimie i faryzeuszy, niew¹tpliwie pozostawiliby
Go w spokoju i nie przeladowali Go, a On nie cierpia³by dla
Prawdy. Tak samo dzieje siê z podobnymi Mu naladowcami:
Prawda i ci, którzy maj¹ ducha prawdy oraz postêpuj¹ wed³ug
Pañskich wskazañ, pozwalaj¹c janieæ swojemu wiat³u, nara¿aj¹ siê na nienawiæ i przeladowania. Jeli kto cierpi z
takiego w³anie powodu, staraj¹c siê jak najlepiej g³osiæ Prawdê w mi³oci, , to zaiste jest szczêliwy, gdy¿ jak pisze aposto³, Duch Bo¿y odpoczywa na was. Maj¹ oni wiadectwo
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ducha, potwierdzaj¹ce ich wiernoæ w pod¹¿aniu w¹sk¹ drog¹ (1 Piotra 4:14).
Na innym miejscu duch wiêty powiadcza poprzez wypowied naszego Pana, ¿e ktokolwiek wstydzi siê swojego Odkupiciela i nauczanej przez Niego Prawdy, tego bêdzie siê
wstydzi³ Pan, kiedy przyjdzie po swoje klejnoty (Mar. 8:38).
Je¿eli kto czuje, ¿e jego serce tak bardzo mi³uje Pana i Jego
S³owo, i¿ odczuwa przyjemnoæ przy ka¿dej okazji wyznaj¹c,
¿e Jezus jest Jego Odkupicielem i Mistrzem, wiernie przedstawiaj¹c S³owo Jego wiadectwa  to mo¿e siê tym cieszyæ
jako jeszcze jednym wiadectwem wiêtego ducha, ¿e jest
dzieckiem Bo¿ym, a zarazem dziedzicem Królestwa. Takie
osoby maj¹ powód, by radowaæ siê obietnic¹ Mistrza, ¿e s¹
dok³adnie takimi, jakich On z przyjemnoci¹ wyzna przed
swoim Ojcem i wiêtymi anio³ami. Je¿eli jednak kto nie ma
takiego wiadectwa  je¿eli jego serce, przeciwnie do tego, co
opisalimy powy¿ej, daje wiadectwo, ¿e wstydzi siê Pana,
wstydzi siê wyznania, ¿e jest Jego naladowc¹, wstydzi siê
swoich braci, cz³onków Jego Cia³a, wstydzi siê wyznaæ doktryny, jakich Pan naucza³  takie dowiadczenia stanowi¹ wiadectwo ducha, ¿e je¿eli ten stan nie ulegnie zmianie, to Pan
bêdzie siê tej osoby wstydzi³ przy swoim wtórym przyjciu i
nie wyzna jej przed swoim Ojcem, ani Jego wiêtymi pos³añcami.
Dalej duch wiêty powiadcza: Wszystko, co siê narodzi³o [zosta³o sp³odzone] z Boga, zwyciê¿a wiat; a to jest zwyciêstwo, które zwyciê¿y³o wiat, wiara nasza  1 Jana 5:4.
Rozs¹dmy wiêc nasze serca, naszego ducha, nasz umys³, w
wietle tego w³anie wiadectwa ducha. Czy jestemy zwyciêzcami wed³ug tego wzoru? Wzór wskazuje nam, ¿e  chc¹c
nale¿eæ do Pana  musimy ¿yæ w niezgodzie ze wiatem, w
sprzecznoci z jego celami, nadziejami i ambicjami. Myl o
tym konflikcie zawarta jest w s³owach zwyciê¿y³o wiat.
Nietrudno zauwa¿yæ, ¿e nikt nie mo¿e zwyciê¿yæ wiata, je¿eli z nim sympatyzuje i zwi¹zany jest z jego powszechnym
duchem samolubstwa, dumy, ambicji itd.
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Zanim ostatecznie odpowiemy sobie na pytanie, czy zwyciê¿amy wiat, zauwa¿my, ¿e nie powinnimy zwyciê¿aæ go
pochlebstwem ani te¿ poprzez przy³¹czanie siê do jego szaleñstw i próby nadania im pozorów religijnoci. Nie mamy
te¿ zwyciê¿aæ wiata przez anga¿owanie siê w dzia³alnoæ
moraln¹ czy te¿ religijn¹, na przyk³ad nauczanie na lekcjach
religii, pomaganie biednym lub przy³¹czanie siê do jakiego
sekciarskiego kocio³a. W ¿adnym z takich przypadków nasz
Pan nie wykazuje, czyli nie powiadcza, ¿e takim sposobem mo¿emy zwyciê¿aæ wiat. Jego s³owa z ca³¹ stanowczoci¹ daj¹ wiadectwo, ¿e zwyciêstwem, które pokonuje wiat,
jest nasza wiara. W ten sposób duch powiadcza, ¿e musimy
chodziæ przez wiarê, a nie przez widzenie. Musimy spogl¹daæ nie na rzeczy widzialne  popularnoæ, wiatowe pokazywanie siê, wielkoæ denominacji itd.  lecz na rzeczy wieczne
i duchowe (2 Kor. 4:18). Musimy posiadaæ tak¹ wiarê, o jakiej mówi¹ s³owa poety:
Wolê iæ z Bogiem, choæby wród ciemnoci,
Ni¿ z ca³¹ rzesz¹ pod¹¿aæ w jasnoci.

Dalej wiêty duch powiadcza nam przez S³owo, ¿e je¿eli
jestemy dzieæmi Bo¿ymi, to nie bêdziemy pozostawali w niewiedzy wzglêdem obecnych ani przysz³ych rzeczy, poniewa¿ bêdziemy owieceni, czyli wyuczeni przez Boga  za
porednictwem S³owa Jego ³aski  S³owa Jego ducha. Dojrzewaj¹c, wzrastaj¹c w ³asce, bêdziemy pragn¹æ, szukaæ i
znajdziemy  oprócz mleka S³owa  równie¿ twardy pokarm,
który jak pisze aposto³, przynale¿y bardziej rozwiniêtym jednostkom (1 Piotra 2:2; Hebr. 5:13,14). Rozwijanie siê w ³askach ducha, wierze, dzielnoci, znajomoci, samokontroli,
cierpliwoci, pobo¿noci, braterskiej mi³oci i mi³oci wprowadzi nas w cilejsz¹ spo³ecznoæ z Ojcem oraz z Panem
Jezusem, tak ¿e Pan bêdzie móg³ i bêdzie pragn¹³ przekazywaæ nam coraz janiej znajomoæ swego ³askawego planu oraz
swojego ³askawego charakteru.
O tym wzrocie aposto³ pisze: Albowiem gdy to bêdzie
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przy was, a obficie bêdzie, nie pró¿nymi, ani niepo¿ytecznymi wystawi was w znajomoci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo przy kim tych rzeczy nie masz, lepy jest; a tego, co
jest daleko, nie widzi; (...) albowiem to czyni¹c, nigdy siê nie
potkniecie. Tak bowiem hojnie wam dane bêdzie wejcie do
wiecznego królestwa Pana naszego i zbawiciela Jezusa Chrystusa  2 Piotra 1:5-11 (por. Jan 16:12,15).
Ka¿dy powinien zapytaæ samego siebie, czy posiada to wiadectwo ducha, to potwierdzenie swojego wzrastania jako Nowe
Stworzenie w Chrystusie i czy rozwijaj¹ siê w nim i dojrzewaj¹ opisane tutaj owoce ducha wiêtego. Pamiêtajmy tak¿e,
i¿ nasz wzrost w mi³oci i wszystkich innych owocach ducha
w znacznym stopniu zale¿y od wzrastania w znajomoci, ta
za znajomoæ Boskich spraw zale¿na jest od rozwijania owoców ducha. Ka¿dy krok w znajomoci przynosi równolegle
krok w pos³uszeñstwie i obowi¹zkach, a ka¿dy krok w pos³uszeñstwie i obowi¹zkach poci¹gnie za sob¹ dalszy krok w znajomoci, poniewa¿, jak powiadcza duch, takie w³anie bêd¹
dowiadczenia tych, którzy maj¹ byæ wyuczeni od Boga w
szkole Chrystusowej. Je¿eli wiêc mamy to wiadectwo ducha, potwierdzaj¹ce nasz wzrost tak w ³asce, jak i w znajomoci, radujmy siê w nim i idmy nadal t¹ sam¹ cie¿k¹, a¿ przyprowadzi nas ona  pod Boskim kierownictwem  do tego, co
jest doskona³e tak w znajomoci, jak i w ³asce.
Przysz³e wiadectwo ducha wiêtego
wiadectwo ducha wiêtego, dawane pojednanemu wiatu
ludzkoci w przysz³ym wieku, bêdzie bardzo podobne co do
sposobu, ale bêdzie dotyczy³o zupe³nie innych faktów. Posiadanie ducha nie bêdzie ju¿ ograniczone do niewielu wybranych s³ug i s³u¿ebnic, lecz jak mówi prorok Joel, zostanie on
wylany na wszelkie cia³o (Joel 2:28). wiadectwo ducha
nie bêdzie ju¿ mówi³o: wszyscy, którzy chc¹ pobo¿nie ¿yæ,
przeladowani bêd¹, poniewa¿ nie bêdzie ju¿ dozwolone ¿adne przeladowanie. Nie bêdzie to ju¿ wiadczenie o w¹skiej drodze, poniewa¿ zakoñczy siê dzieñ sk³adania ofiar:
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Bêdzie tam droga bez kamieni obra¿enia (Izaj. 35:8; 62:10).
Duch bêdzie wiadczy³, ¿e z³onicy bêd¹ wykorzenieni:
lecz którzy oczekuj¹ Pana, ci odziedzicz¹ ziemiê (Dzieje Ap.
3:23; Psalm 37:7-11). Bêdzie on wiadczy³ b³ogos³awieñstwa czyni¹cym dobro oraz karanie i zniszczenie dobrowolnie czyni¹cym z³o. Bêdzie to ten sam duch Bo¿y, zmieni siê
jedynie sposób jego wykorzystania.
Dowiedzielimy siê, w jaki sposób duch wiêty powiadcza i jakie s¹ jego wiadectwa w Boskim wiêtym s³owie;
widzimy teraz, ¿e s¹ one o wiele bardziej przekonywaj¹ce ni¿
wszystkie w¹tpliwoci i obawy, powodowane przez uczucia 
stan umys³owy i fizyczny  przez niektórych nies³usznie uznawany za wiadectwo ducha wiêtego. Niemniej jednak powinnimy zwróciæ uwagê na fakt, i¿ nie wszyscy chrzecijanie
mog¹ w swoim duchu, czyli umyle, mieæ to samo wiadectwo ducha Bo¿ego. Wszyscy chrzecijanie o bogatszym dowiadczeniu i wy¿szym stopniu rozwoju powinni otrzymywaæ
wszystkie wymienione przez nas wiadectwa oraz inne potwierdzenia, ukazane w Pimie wiêtym; s¹ jednak m³odsi chrzecijanie, którzy nie s¹ tak zaawansowani, by mogli mieæ udzia³
w tych wszystkich wiadectwach. Niektórzy s¹ byæ mo¿e prawdziwie sp³odzeni przez Pana, a maj¹ niewiele z tych wiadectw.
Wielki Winiarz nie oczekuje jednak¿e pojawienia siê na m³odych i delikatnych pêdach jakichkolwiek owoców  czy to
zielonych, czy te¿ rozwiniêtych i dojrza³ych.
Pierwszym wiadectwem, jakie mo¿e otrzymaæ nowo sp³odzona osoba, jest fakt, i¿ zosta³a przyjêta przez Pana, ¿e sta³a
siê m³od¹ latorol¹ prawdziwej winnej macicy; ¿e jest w niej
duch tej winnej macicy  ¿e pragnie wzrastaæ i upodabniaæ siê
do Niej i przynosiæ owoce. Wkrótce powinny pojawiæ siê p¹czki lici i zawi¹zki obiecuj¹ce owoce. Nowonarodzone dziecko w duchowej rodzinie okazuje swój zwi¹zek ze starszymi i
bardziej rozwiniêtymi cz³onkami tej¿e rodziny nie poprzez
spo¿ywanie twardego pokarmu, którym mog³oby siê ud³awiæ,
lecz poprzez picie wzmacniaj¹cego mleka, umo¿liwiaj¹cego
jego rozwój (1 Piotra 2:2).
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Ci, którzy przekonaj¹ siê, ¿e posiadaj¹ którekolwiek z tych
wiadectw ducha, powinni siê odpowiednio do nich radowaæ;
je¿eli za czego im brakuje, to powinni dbaæ o pielêgnacjê i
rozwój, aby mogli w koñcu uzyskaæ przychylne wiadectwo
ducha wzglêdem ka¿dego szczegó³u wiadectwa Biblii, je¿eli
chodzi o drogê i dowiadczenia wiernego ludu Bo¿ego. Nie
bêd¹ ju¿ musieli piewaæ: Czêsto szukam odpowiedzi. Wrêcz
przeciwnie: bêd¹ wiedzieli, bêd¹ mieli zupe³n¹ pewnoæ wiary, bêd¹ ukorzenieni, ugruntowani, zbudowani i umocnieni w
wierze. Taka w³anie jest zaplanowana przez Boga droga: ca³kowicie pozbywamy siê obaw i w¹tpliwoci, poniewa¿ bezpiecznie pok³adamy ufnoæ w Boskich obietnicach, które nigdy nie zawodz¹. Jest to tak samo prawdziwe w czasie prób,
przeciwnoci i ciemnoci, jak i wtedy, gdy cieszymy siê wiat³em umiechu naszego Niebiañskiego Ojca. Poeta s³usznie
wyrazi³ te myli w nastêpuj¹cy sposób:
Gdy zdaje siê, ¿e mrok twarz Bosk¹ mi zacienia
ja ufam w Jego ³askê, która nigdy siê nie zmienia.
Jego przysiêga, krew, przymierza obietnica
i w jasny dzieñ, i w ciemn¹ noc swym blaskiem mnie zachwyca.
Gdy wokó³ wszystko niesie mi rozczarowanie,
W Nim ca³a ma nadzieja jest, ma si³a, me wytrwanie.

Uwiêceni przez ducha
Alecie obmyci, uwiêceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa
Chrystusa i w Duchu Boga naszego  1 Kor. 6:11 NB.

Uwiêcenie oznacza od³¹czenie, czyli odseparowanie. Wszyscy uwiêceni, od³¹czeni, ca³kowicie powiêceni Bogu, musz¹ najpierw zostaæ obmyci, czyli usprawiedliwieni  albo rzeczywicie oczyszczeni z grzechu, albo uznani za oczyszczonych  usprawiedliwieni z wiary. Rzeczywiste usprawiedliwienie bêdzie drog¹ zbli¿enia siê do Boga, jak¹ podejmie wiat
w Tysi¹cleciu pod przewodnictwem i przy pomocy wielkiego
Porednika, co bêdzie czêci¹ procesu pojednania. Usprawiedliwienie przypisane, czyli usprawiedliwienie z wiary, dzia³a
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podczas Wieku Ewangelii; jego zasad¹ jest to, ¿e my  grzesznicy z natury, w których cia³ach nie ma doskona³oci  jestemy poczytani za czystych, wiêtych, usprawiedliwionych,
których Bóg mo¿e przyj¹æ poprzez nasze przyjêcie Chrystusa
jako naszego Odkupiciela. Wierzymy w biblijne wiadectwo,
¿e Chrystus umar³ za grzechy nasze wed³ug Pism; wierz¹c
w to i pragn¹c porzuciæ grzech, jestemy uznani przez Boga
za doskona³ych, bezgrzesznych, usprawiedliwionych zas³ug¹
drogocennej krwi. Usprawiedliwieni w ten sposób z wiary,
pokój mamy z Bogiem i mo¿emy siê do Niego przybli¿aæ i
byæ przezeñ przyjêci, mo¿emy  przez zas³ugê naszego Pana
Jezusa Chrystusa  rozpocz¹æ dokonywanie uczynków, które
bêd¹ przyjemne Ojcu. Dowody naszego usprawiedliwienia i
uwiêcenia otrzymujemy poprzez S³owo; s¹ one nazywane
pieczêci¹ i wiadectwem ducha w nas.
Moc, która umo¿liwia nam spe³nienie naszych lubów powiêcenia, to wiêty duch, czyli wiêty umys³ Bo¿y, który otrzymujemy w nastêpstwie naszej wiary w Chrystusa i naszego
powiêcenia, abymy z nim umarli. Duch prawdy, którego
zdobywamy przez badanie S³owa naszego Ojca i przez pos³uszeñstwo temu S³owu, zapewnia nam niezbêdn¹ si³ê do zwyciê¿ania wiata i naszych w³asnych przewrotnych zachcianek.
Zgodnie z tym zacytowany na pocz¹tku werset mówi nam, ¿e
wszelkie oczyszczenie, jakiego dowiadczylimy, ca³e nasze
usprawiedliwienie, ca³e nasze od³¹czenie do sprawiedliwoci,
odseparowanie od grzechu  wszystkie nasze zwyciêstwa i
b³ogos³awieñstwa w tych sprawach sp³ywaj¹ przez zas³ugê
naszego Pana Jezusa oraz za porednictwem otrzymanego
przez nas ducha powiêcenia, ducha Bo¿ego.
Inne wyj¹tki z Pisma wiêtego s¹ zupe³nie zgodne z tymi
mylami. Ten sam aposto³ Pawe³ modli³ siê za Kocio³em:
Sam Bóg pokoju niech was ca³kowicie uwiêca  1 Tes.
5:23 BT. Nie jest to zaprzeczeniem poprzedniego stwierdzenia, ¿e to duch Bo¿y uwiêca. To Bóg uwiêca, za przekanikiem, sposobem, czyli drog¹, tego powiêcenia jest wiêty
duch, a nie jaka inna osoba.
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Aposto³ Piotr mówi, ¿e Koció³ jest wybrany wedle tego,
co przewidzia³ Bóg Ojciec, aby w Duchu zostali uwiêceni
[od³¹czeni] do pos³uszeñstwa (1 Piotra 1:2 BT). Aposto³ wyra¿a tu myl, i¿ ci, których Bóg uwa¿a za swoich wybranych,
do których skierowane jest napomnienie, aby uczynili pewnymi swoje powo³anie i wybór, nie zostali wybrani w dowolny
sposób, lecz wed³ug pewnych ustalonych zasad: je¿eli dzia³aj¹cy w nich wiêty duch Bo¿y (wp³yw Prawdy) doprowadzi
ich do stanu pos³uszeñstwa (uwiêcenia) Ojcowskiej woli, planowi i opatrznoci, to stan¹ siê wybrañcami.
W innym swoim licie (Efezj. 5:25,26) aposto³ Pawe³ przypisuje tê uwiêcaj¹c¹ i oczyszczaj¹c¹ moc w Kociele S³owu
Bo¿emu, mówi¹c: Chrystus umi³owa³ Koció³ i wyda³ zañ
samego siebie, aby go uwiêciæ, oczyciwszy go k¹piel¹ wodn¹ przez S³owo. Nie nale¿y rozumieæ, ¿e aposto³ zaprzecza
tutaj swojemu poprzedniemu stwierdzeniu, i¿ to Bóg uwiêca
Koció³, ani te¿ swoim innym s³owom, wed³ug których Koció³ jest uwiêcony przez ducha Bo¿ego. Z ca³¹ pewnoci¹ w
ka¿dym z tych fragmentów aposto³ mia³ na myli to, ¿e wiêty
duch Bo¿y, dzia³aj¹cy przez S³owo Prawdy, zosta³ przewidziany przez Boga jako sposób oczyszczenia, usprawiedliwienia i
uwiêcenia.
Równie¿ nasz Pan Jezus modli³ siê: Uwiêæ ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹  Jan 17:17 BT. Widzimy wiêc,
¿e po³¹czone wersety na ten temat wykazuj¹, ¿e uwiêcenie
Kocio³a jest dokonywane przez ducha prawdy, udzielanego
powiêconym przez S³owo Bo¿e, które zosta³o dane w tym
w³anie celu.
Wszyscy w ten sposób uwiêceni s¹ Nowymi Stworzeniami w Chrystusie Jezusie, nazywanymi uwiêconymi w Chrystusie (1 Kor. 1:2 BT). To uwiêcenie w Chrystusie nie jest
jednak bez zwi¹zku z duchem Bo¿ym ani ze S³owem Bo¿ym;
bowiem w³anie z powodu przyjêcia przez nas Boskiego planu i opatrznoci oraz uzyskania uwiêcenia przez ducha jestemy jednoci¹ z Chrystusem, naszym Panem. Potwierdza to
kolejny zapis Pisma wiêtego: Zarówno ten, który uwiêca,
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jak i ci, którzy bywaj¹ uwiêceni, z jednego s¹ wszyscy [jednego ducha, jednego umys³u, sp³odzeni z ducha prawdy]; z
tego powodu nie wstydzi siê nazywaæ ich braæmi  Hebr. 2:11
NB. W ten w³anie sposób jestemy obmyci, uwiêceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga
naszego  w duchu prawdy.
B¹dcie nape³nieni duchem
B¹dcie nape³nieni duchem, rozmawiaj¹c z sob¹ przez psalmy, i hymny, i
pieni duchowne, piewaj¹c i graj¹c w sercu swojem Panu, dziêki czyni¹c
zawsze za wszystko  Efezj. 5:18-20.

Werset ten wskazuje, ¿e lud Bo¿y mo¿e posiadaæ mniejszy
lub wiêkszy stopieñ zupe³noci Jego ducha. Aby doñ nale¿eæ,
musz¹ posiadaæ miarê Jego ducha, gdy¿ jeli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego (Rzym. 8:9). Od nas, od
naszego korzystania z zapewnionych przez Boga rodków,
zale¿y w znacznej mierze to, w jakim stopniu mo¿emy byæ
nape³nieni Jego duchem i usposobieniem, Jego wp³ywem 
duchem, czyli wp³ywem Jego Prawdy, któr¹ objawi³ w³anie
w celu uwiêcenia naszego serca i ¿ycia, a zarazem oddzielenia nas od tych, którzy maj¹ ducha tego wiata.
Ani ten, ani jemu podobne wersety nie zawieraj¹ myli o
duchu wiêtym jako osobie. Wrêcz przeciwnie: gdyby opisywa³y one osobê, to nielogiczne by³oby napominanie osoby
otrzymuj¹cej tego ducha, by nape³ni³a siê nim w mniejszym
lub wiêkszym stopniu. Osoba, która jest w stanie gdzie wejæ,
sama dokonuje aktu nape³nienia. Je¿eli jest wielka, to wype³ni bardziej, je¿eli ma³a  wype³ni mniej. Je¿eli ducha wiêtego potraktujemy jako osobê, jednego z trzech Bogów trójcy,
równego Najwy¿szemu, to trudno przypuszczaæ, ¿e pomieci³by siê w niewielkim jestestwie niedoskona³ego cz³owieka
lub jeszcze, ¿e móg³by nie wype³niæ jego maleñkiego serca.
Prawid³owe zrozumienie ducha jako Boskiej mocy i wp³ywu
sprawia, ¿e napomnienie aposto³a staje siê ca³kowicie logiczne. Powinnimy nadal staraæ siê o nape³nienie wiêtym umy-
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s³em, czyli usposobieniem naszego Boga, tak piêknie pokazanym w osobie i pos³uszeñstwie naszego drogiego Odkupiciela, Jego Jednorodzonego Syna.
Ta myl o nape³nieniu duchem wiêtym ca³kowicie zgadza
siê z zapisanymi w innym miejscu s³owami aposto³a, i¿ nasze
miertelne cia³a s¹ jak przeciekaj¹ce, popêkane i zepsute naczynia, którym Bóg pozwala, by nape³ni³y siê Jego wiêtym
duchem. Aposto³ radzi, ¿e  pamiêtaj¹c o naszych niedoskona³ociach i o tym, ¿e wiêty wp³yw, natchniony przez Boga
za porednictwem Ewangelii, mo¿e z nas wyciekaæ  powinnimy jeszcze bardziej uwa¿aæ, aby te rzeczy siê nam nie wymyka³y, poniewa¿ mamy ten skarb [wiêtego ducha, odnowiony umys³ w harmonii z Bogiem] w naczyniu glinianem
(Hebr. 2:1; 2 Kor. 4:7). Zatem wszyscy, którzy chc¹ iæ ladami naszego Mistrza, chc¹ mieæ udzia³ w cierpieniach Chrystusowych i w chwale, która ma potem nast¹piæ, powinni za
przyk³adem Pana staraæ siê o nape³nienie Jego duchem. Aby
to osi¹gn¹æ, musimy przebywaæ blisko naszego Pana i wspó³cz³onków Jego Cia³a  we wspó³czuciu, w mi³oci, we wspólnej pracy; musimy tak¿e pozostawaæ blisko S³owa, bêd¹cego
ród³em uwiêcaj¹cego wp³ywu dla ca³ego Kocio³a. Uwiêæ
ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹.
Nasze starania o nape³nienie duchem wiêtym nie przynios¹ ¿adnego skutku, je¿eli nie bêdziemy zwracali uwagi na
Boskie rozporz¹dzenia, dane w tym w³anie celu. Je¿eli zaniedbujemy S³owo Bo¿e, zaniedbujemy jednoczenie tê uwiêcaj¹c¹ moc; je¿eli zaniedbujemy modlitwê, to zaniedbujemy
inny przywilej i ca³¹ pomoc, jak¹ mo¿emy przezeñ uzyskaæ.
Je¿eli zaniedbujemy zgromadzanie siê z ludem Bo¿ym, w którym widzimy pieczêæ tego ducha, to nie otrzymamy korzyci, jakich jeden cz³onek drugiemu dodaje  w tym korzyci, jakie Bóg obieca³ udzieliæ Kocio³owi jako ca³oci poprzez pojedyncze cz³onki, które umieszcza w ciele dla objawiania Jego S³owa i otrzymywania z niego uwiêcaj¹cej mocy,
czyli ducha (1 Kor. 12:25-28; Efezj. 4:16).
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Dlatego wiêc napomnienie B¹dcie nape³nieni Duchem
oznacza bardzo wiele: ¿e powinnimy korzystaæ z pomocy i
opatrznoci, jakie Pan przygotowa³ ku wsparciu naszego duchowego rozwoju. Chocia¿ nie mo¿emy osobicie kontaktowaæ siê z Panem, to jednak mo¿emy ³¹czyæ siê z Nim przez
modlitwê, przez innych cz³onków Cia³a oraz przez Pismo
wiête. Nie mo¿emy w rzeczywistoci rozmawiaæ z aposto³ami, ale mamy kontakt z ich s³owami. Je¿eli nie mamy mo¿liwoci osobistej spo³ecznoci z innymi cz³onkami Kocio³a,
to mo¿emy siê z nimi porozumiewaæ za pomoc¹ poczty i s³owa pisanego. Je¿eli pragniemy byæ nape³nieni duchem Pañskim, to musimy postêpowaæ wed³ug podanych przez Niego
wskazówek.
Pieczêæ ducha
W którym [Chrystusie] i wy nadziejê macie, us³yszawszy s³owo prawdy,
to jest Ewangeliê zbawienia waszego, przez któr¹ te¿ uwierzywszy, jestecie zapieczêtowani Duchem onym wiêtym obiecanym, który jest zadatkiem dziedzictwa naszego  Efezj. 1:13,14.

W dawnych czasach pieczêci u¿ywano w ró¿nych celach:
(1) jako sygnetu  podpisu, oznaki potwierdzenia czy uznania; (2) w celu zachowania czego w tajemnicy, zabezpieczenia przed niepo¿¹danym otwarciem  jak np. w Mat. 27:66;
Obj. 10:4; 20:3.
Zapieczêtowanie ludu Pañskiego Duchem onym wiêtym
obiecanym wi¹¿e siê z tym pierwszym znaczeniem. Aposto³
nie mówi, jak niektórzy zdaj¹ siê rozumieæ, ¿e zostalimy zapieczêtowani przez ducha wiêtego jako osobê, tak zwan¹ trzeci¹ osobê trójcy trzech równych sobie Bogów; twierdzi on raczej, ¿e zostalimy zapieczêtowani Duchem onym wiêtym
obiecanym, co niesie z sob¹ zupe³nie inn¹ myl. wiêty duch
pochodzi od Ojca: to On dokonuje zapieczêtowania przez
Chrystusa duchem wiêtym, który jest pieczêci¹. Potwierdza
to aposto³ (Dzieje Ap. 2:33) oraz zapis odnosz¹cy siê do naszego Pana Jezusa, bêd¹cego pierwszym z domu synów, który
zosta³ w ten sposób zapieczêtowany. Czytamy: Albowiem
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tego zapieczêtowa³ Bóg Ojciec  duchem wiêtym (Jan 6:27).
Wyra¿enie duch obiecany [ang. duch obietnicy  przyp.
t³um.], jak i podobne terminy u¿ywane w odniesieniu do wiêtego wp³ywu Bo¿ego  na przyk³ad duch powiêcenia, duch
prawdy  jest rodzajem opisu: wskazuje na istnienie zwi¹zku pomiêdzy zapieczêtowaniem, a obietnic¹ dan¹ nam przez
Boga. Jest to mocny dowód, czyli potwierdzenie, ¿e wed³ug
Boskiego przymierza z zapieczêtowan¹ osob¹, bardzo wielkie i kosztowne obietnice dotycz¹ce rzeczy, które Bóg nagotowa³ tym, którzy go [ponad wszystko] mi³uj¹, s¹ prawdziwe; ¿e taka osoba odziedziczy te obiecane b³ogos³awieñstwa, wiernie zniós³szy próby swojej mi³oci i powiêcenia,
jakie Bóg da.
W tym samym licie aposto³ jeszcze raz wspomina to samo
zapieczêtowanie, ³¹cz¹c obietnicê z dniem odkupienia
(Efezj. 4:30). Innymi s³owy, zapieczêtowanie obiecanym duchem a¿ na dzieñ odkupienia jest po prostu jeszcze jednym
sposobem wyra¿enia tej samej myli  ¿e my (Koció³) mamy
pierwiastki ducha  zap³atê na rêkê, wi¹¿¹c¹ umowê, czyli
przymierze pomiêdzy Panem a nami, daj¹c¹ pewnoæ, ¿e je¿eli nie os³abniemy, to naszym udzia³em stanie siê pe³ne dziedzictwo tej obietnicy.
Ta pieczêæ przymierza pokrewieñstwa, synostwa i dziedzictwa nie jest widzialnym na zewn¹trz znakiem na naszych czo³ach; nie jest to te¿ objawienie Boskiej ³aski w ziemskich sprawach, w ziemskich sukcesach; nie s¹ to te¿  ani nigdy nie
by³y  dary uzdrawiania, mówienia jêzykami itd., poniewa¿
wielu sporód tych, którzy posiadali te cudowne dary, nie
mia³o pieczêci i wiadectwa ducha (Dzieje Ap. 8:13-23; 1 Kor.
13:1-3).
Ta pieczêæ, czyli rêkojmia ducha wiêtego, znajduje siê w
sercu zapieczêtowanej osoby i dlatego nikt jej nie zna, tylko
ten, który je przyjmuje (Obj. 2:17); inni mog¹ zobaczyæ jego
owoce w codziennym ¿yciu. A ten, który was utwierdza z wami
w Chrystusie, i który nas pomaza³, Bóg jest; który te¿ zapieczêtowa³ nas, i da³ zadatek Ducha w serca nasze (2 Kor. 1:21,22).
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Ten zadatek, czyli pieczêæ synostwa, to duch mi³oci, bêd¹cy jednoci¹ z Ojcem i wszystkimi Jego wiêtymi planami,
wo³aj¹cy: Abba, Ojcze, abym czyni³ wolê twoj¹, pragnê, o mój
Bo¿e. Kto, kto posiada tê pieczêæ, czyli znak synostwa, nie
tylko pragnie czyniæ wolê Ojca, ale tak¿e nie uwa¿a jej za
ciê¿k¹, lecz przyjemn¹ (1 Jana 5:3).
Ten duch przyjêcia, czyli zapieczêtowania synów, posiadanie pierwiastków, czyli zadatku przysz³ego dziedzictwa, jest
wiêc jednym z najg³êbszych wiadectw ducha  najwiêkszym bogactwem dowiadczeñ chrzecijanina w obecnym
¿yciu. Przed osi¹gniêciem tego poziomu musimy otrzymaæ
swój udzia³ w pomazaniu poprzez wejcie do pomazanego
Cia³a Chrystusa, Kocio³a; dzieje siê to przez sp³odzenie z
ducha prawdy ku uwiêceniu naszych duchów, aby zna³y i
czyni³y wolê Pana. Dowiadczenie to przychodzi po naszym
o¿ywieniu duchem do s³u¿by sprawiedliwoci; jest ono swego rodzaju dowodem, ¿e przeszlimy ze stanu p³odu do stanu,
w którym Bóg mo¿e nas uznaæ za synów i jako takich zapieczêtowaæ.
Wszyscy wierz¹cy powinni staraæ siê znaleæ pod pomazuj¹cym i sp³adzaj¹cym wp³ywem wiêtego ducha Bo¿ego, ducha prawdy; podobnie i wszyscy sp³odzeni z ducha do synostwa powinni d¹¿yæ do osi¹gniêcia pe³nej harmonii z Ojcem,
któr¹ On mo¿e uznaæ i zapieczêtowaæ. Doszed³szy do takiego
poziomu, starajmy siê, by nie zatrzeæ, nie zniszczyæ tej pieczêci  nie zagasiæ, nie przyt³umiæ tego bezcennego skarbu 
aby nie zamieniæ tego ducha mi³oci i radoci w wiêtym duchu spo³ecznoci i jednoci w ducha brzemienia, ciemnoci i
utrapienia. Wszyscy, którzy otrzymali tê pieczêæ, winni siê
nieustannie staraæ, by jej nie naruszyæ, lecz utrzymaæ w jasnoci i wie¿oci.

WYK£AD X
DUCH ZDROWEGO ZMYS£U
DUCH BO¯Y WRÓD JEGO LUDU USUWA DUCHA BOJANI  OGÓ£ LUDZKOCI NIE
JEST ZDROWY POD WZGLÊDEM UMYS£OWYM I FIZYCZNYM  W JAKIM SENSIE
DUCH WIÊTY JEST DUCHEM ZDROWEGO ZMYS£U  DZIA£ANIA PROWADZ¥CE DO
TEGO SKUTKU  DOWODY DUCHA ZDROWEGO ZMYS£U.
Albowiem nie da³ nam Bóg Ducha bojani, ale mocy i mi³oci i zdrowego
zmys³u  2 Tym. 1:7.

WSZELKIE regu³y jêzyka wskazuj¹, ¿e duch bojani jest tutaj przeciwstawiony innemu duchowi. Je¿eli duch mi³oci,
mocy i zdrowego zmys³u jest osob¹, to ducha bojani musimy
uznaæ za jeszcze jedn¹ osobê. B³êdnoæ powy¿szej argumentacji jest tak uderzaj¹ca, ¿e nie trzeba jej wyjaniaæ.
W miarê, jak lud Pana nape³niany jest Jego wiêtym duchem i w nim siê rozwija, coraz mniej jest w nim ducha bojani. Duch bojani w chrzecijaninie jest duchem w¹tpliwoci i
oznacza brak wiary, brak ducha wiêtego. Duch bojani jest
obfitym ród³em z³a w sprawach duchowych, w ka¿dym aspekcie duchowego rozwoju, tak w odniesieniu do jednostek, jak i
ca³oci Kocio³a; jest równie¿ czêsto uto¿samiany z fizyczn¹
s³aboci¹ i niedomaganiami. Nape³nione duchem wiêtym
dziecko Bo¿e jest olbrzymem w porównaniu ze swoj¹ cielesn¹ istot¹; jego obawy s¹ st³umione, jego serce zosta³o umocnione, jego wiara jest ukorzeniona i ugruntowana, a jego du249
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sza zakotwiczona mocno i pewnie poza zas³on¹. W ten sposób ma zapewnion¹ ochronê przed rzuceniem na ska³y nieszczêcia, gdy rozszalej¹ siê burzliwe wiatry ucisku. Duch
wiêty jest wiêc moc¹ tych, którzy go posiadaj¹, co czêsto
powoduje zdumienie ich wrogów.
Nie twierdzimy, ¿e Ewangelia Chrystusowa pozyskuje ludzi o silnych umys³ach i cia³ach i dlatego ci, którzy s¹ Jego, s¹
silni; wrêcz przeciwnie: utrzymujemy, ¿e zarówno rzeczywistoæ, jak i Pismo wiête potwierdzaj¹, ¿e Ewangelia Chrystusowa zwykle pozyskuje s³abszych, znaj¹cych swoje s³aboci i bardziej ni¿ silni wiadomych, ¿e potrzebuj¹ pomocy.
Duch wiêty wywiera bowiem taki przemieniaj¹cy wp³yw na
tych, którzy go otrzymuj¹, ¿e w swoich s³abociach staj¹ siê
silni. S³abych tego wiata Bóg (przez ducha, przez swoj¹ moc)
czyni mocnymi, aby mogli obalaæ twierdze b³êdu i grzechu,
aby toczyli dobry bój jako dobrzy ¿o³nierze Pana Jezusa Chrystusa, ku wielkiemu zdziwieniu tych, którzy fizycznie s¹ od
nich potê¿niejsi (1 Kor. 1:27; 2 Kor. 10:4; 2 Tym. 2:3,4).
Tak w³anie dzia³o siê w przesz³oci, kiedy s³abi tego wiata stawali siê orêdownikami sprawy Chrystusowej i pozostali
nieporuszeni a¿ do samego koñca ¿ycia jako mêczennicy, niezachwianie znosz¹cy próby i cierpienia, przed którymi ugiêliby siê nawet najmocniejsi. Mo¿na to nadal dostrzec wród
cz³onków tej samej klasy; i chocia¿ rodzaj przeladowañ znacznie siê zmieni³, to jednak nadal trzeba cierpieæ z³e jako dobry
¿o³nierz i k³aæ ¿ycie za braci; s³abi i mdli tego wiata nadal zawstydzaj¹ m¹drych i mocnych tego wiata (1 Kor.
1:27,28).
Aposto³ mówi, ¿e ten duch Bo¿y jest w nas nie tylko duchem mocy, ale tak¿e duchem mi³oci. Wspomniana tutaj mi³oæ to nie cielesne uczucie  bêd¹ce w pewnym stopniu udzia³em ca³ej ludzkoci, a nawet bezrozumnego stworzenia  które wyp³ywa w rzeczywistoci g³ównie z ducha samolubstwa.
W tych, którzy otrzymuj¹ wiêtego ducha mi³oci ta cielesna
mi³oæ powinna staæ siê bardziej intensywna, szersza, g³êbsza, a tak¿e powinna coraz bardziej traciæ swój samolubny
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charakter, zmieniaj¹c siê w mi³oæ hojn¹, ofiarnicz¹, opart¹
nie na samolubstwie, lecz na zasadach sprawiedliwoci, prawdy, dobroci i w ogóle na posiadaniu ducha, usposobienia Bo¿ego. Ten duch mi³oci powinien trwaæ, coraz bardziej wzrastaj¹c i obfituj¹c, a¿ przyjdzie to, co jest doskona³ego, a to, co
jest po czêci, zniszczeje (1 Kor. 13:10).
Nie ma bardziej cudownego objawienia ducha Bo¿ego wród
Pañskiego ludu ni¿ to, które aposto³ w rozwa¿anym wersecie
nazywa duchem zdrowego zmys³u. Lud Bo¿y z natury nie
odznacza siê zdrowszym zmys³em ni¿ ludzie wiatowi. Wrêcz
przeciwnie: wykazalimy ju¿, ¿e Ewangelia przyci¹ga raczej
ludzi bardziej niedoskona³ych, zdaj¹cych sobie sprawê ze
swojej niemocy i potrzeby ³aski oraz si³y p³yn¹cej z wysokoci ni¿ tych o umys³ach silniejszych i zdrowszych, posiadaj¹cych  w porównaniu z innymi  ducha samozadowolenia i
przekonania o w³asnej sprawiedliwoci.
Kiedy jednak Prawda jest przyjêta w dobre, szczere serce i
gdy wydaje w³aciwe owoce, za cz³onkowie ludu Bo¿ego 
bez wzglêdu na wrodzon¹ si³ê czy s³aboæ  staj¹ siê uczestnikami ducha wiêtego, przez co otrzymuj¹ ducha zdrowego
zmys³u, wtedy ich os¹d staje siê janiejszy, prawdziwszy,
bardziej wiarygodny ni¿ przedtem; maj¹ oni bowiem na uwadze przede wszystkim wyrane wskazówki S³owa Pañskiego
wzglêdem tego, co powinni czyniæ, a czego powinni siê wystrzegaæ; wskazówki te obejmuj¹ niemal ka¿d¹ dziedzinê i cel
¿ycia. Ci, którzy uznali Pana za swojego instruktora i nauczyciela, którzy posiadaj¹ Jego ducha pos³uszeñstwa woli Ojca,
maj¹ ducha zdrowego zmys³u, poniewa¿ opieraj¹ siê nie tylko na swoim s¹dzie, nie tylko na swoim zrozumieniu, lecz
poprzez pos³uszeñstwo Pañskim wskazaniom s¹ zachowani
wród ró¿nych kolei ¿ycia od side³ i trudnoci, w które wpadaj¹ ci, którzy nie korzystaj¹ z przewodnictwa i wskazówek
nadludzkiej m¹droci.
Z powodu upadku naszego rodu w stan grzechu, przekleñstwa i mierci, ca³y wiat jest niezdrowy, tak pod wzglêdem
cielesnym, jak i umys³owym  w ró¿nym stopniu, zale¿nie od
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okolicznoci i dziedziczenia. Tak samo jak jedni s¹ mniej zdrowi fizycznie od innych, podobnie istniej¹ osoby mniej zdrowe
umys³owo od pozosta³ych  ale wszyscy s¹ niezdrowi, jak
czytamy w Pimie wiêtym: Nie masz sprawiedliwego [doskona³ego, zdrowego na ciele lub umyle] ani jednego 
Rzym. 3:10. W przenoni mo¿na powiedzieæ, ¿e wszyscy jestemy pokryci ran¹, sinoci¹ i ranami zagni³emi  umys³owymi i fizycznymi (Izaj. 1:5,6). Przekleñstwo grzechu zostawi³o g³êbokie lady na ca³ym cz³owieku  tak na jego ciele,
jak i umyle.
Powszechnie wiadomo, ¿e cierpienie jednego cz³onka cia³a
powoduje ból ca³ego cia³a, ³¹cznie z umys³em. Umys³ nie mo¿e
byæ ca³kowicie zdrowy, je¿eli podtrzymuje i ¿ywi go niezdrowe cia³o. Rozstrojony ¿o³¹dek cz³owieka cierpi¹cego na niestrawnoæ ma bezporedni wp³yw na jego umys³, a tak¿e na
ca³e jego cia³o. Osoba o chorych p³ucach nie jest w stanie
uchroniæ swojego umys³u przed dzia³aniem nañ tej choroby;
podobnie kiedy inne organy  serce, w¹troba, nerki  s¹ chore
i nie funkcjonuj¹ prawid³owo, bez w¹tpienia pogarsza siê równie¿ obieg krwi i system nerwowy, którego najwa¿niejsz¹ czêci¹ jest mózg. Podobnie mózg, cierpi¹cy na skutek bólu lub
niew³aciwego od¿ywiania albo trawiony gor¹czk¹ z powodu
nieprawid³owego funkcjonowania organów wydalniczych, z
pewnoci¹ nie bêdzie w stanie dobrze dzia³aæ: nie mo¿e myleæ i rozumowaæ tak poprawnie, tak logicznie, jak w doskona³ych warunkach. Zaburzenia umys³owe s¹ tak powszechne,
¿e s³owo zaburzenia stosuje siê jedynie w ekstremalnych
przypadkach, kiedy u³omnoæ czy nierównowaga przybiera
ostrzejsze formy. ¯adna rozs¹dna i dowiadczona osoba nie
zakwestionuje jednak takich wniosków.
Powstaje wiêc pytanie: w jaki sposób udzielenie ducha wiêtego chrzecijaninowi s³u¿y naprawieniu jego s¹dów i daje
mu ducha zdrowego zmys³u? Odpowiadamy, ¿e Boski umys³
jest doskona³y, zdrowy; zatem na ile chrzecijanie potrafi¹
nie kierowaæ siê swoim w³asnym umys³em, czyli rozumem,
we wszystkich lub tylko w niektórych sprawach, , a zamiast
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tego przyjmuj¹ Boski umys³, wolê, rozum, aby to one kierowa³y ich ¿yciem  na tyle otrzymaj¹ ducha, czyli usposobienie zdrowego umys³u  umys³u Bo¿ego. Nie chcemy przez to
powiedzieæ, ¿e mózg chrzecijanina podlega jakiej przemianie lub ¿e odwraca siê naturalny porz¹dek jego dzia³ania;
uwa¿amy, ¿e pod kierownictwem wiêtego ducha, ducha prawdy, ludzie tacy stopniowo ucz¹ siê korygowaæ b³êdy swojego
umys³u w odniesieniu do wszystkich stawianych przed nimi
spraw, aby pozostawaæ w zgodzie z nauk¹ ducha wiêtego przekazan¹ w S³owie Bo¿ym. Aby to zilustrowaæ, u¿yjmy przyk³adu zegara: przypuæmy, ¿e mamy niedok³adny zegar, którego nie da siê naprawiæ; mamy te¿ czêsty dostêp do absolutnie punktualnego czasomierza, który wskazuje, ¿e nasz zegar
spónia siê trzydzieci minut na dobê. Dziêki temu dowiemy
siê, o ile przestawiaæ nasz zegar co dwadziecia cztery godziny. Co wiêcej, nauczymy siê tak¿e szacowaæ jego b³¹d o dowolnej porze dnia. Podobnie rzecz siê ma z ró¿nymi sprawami naszego ¿ycia: kiedy przyrównujemy je do doskona³ego
wzorca, dowiadujemy siê, czy siê spóniamy, czy te¿ spieszymy; czy jestemy za s³abi, czy za silni, je¿eli chodzi o odczucia naszego umys³u i cia³a. Nie jestemy w stanie zmieniæ naszego sposobu mylenia i postêpowania, tak aby by³y one doskona³e i ca³kowicie zgodne z myleniem i postêpowaniem
naszego Pana Jezusa, naszego wzorca. Niemniej jednak mo¿emy regulowaæ nasze mylenie i rozumowanie wed³ug tego
wzorca wystawionego przed naszymi umys³ami w taki sposób i w takim stopniu, ¿e ci, którzy nie staraj¹ siê jemu podporz¹dkowaæ, nie bêd¹ umieli tego zrozumieæ ani naladowaæ.
Któ¿ nie zauwa¿y³ u swoich przyjació³ i blinich (a tak¿e u
samego siebie) obfitych dowodów takiego niezdrowego stanu
umys³u, ¿e nie s¹ oni w stanie przyzwoicie za³atwiæ swoich
spraw, a jednak powoduj¹ zamieszanie, staraj¹c siê za³atwiaæ
sprawy innych? W swojej zarozumia³oci os¹dzaj¹ inne osoby, plotkuj¹ o ich sprawach, choæ zupe³nie nie umiej¹ sobie
poradziæ z w³asnym ¿yciem. Czy¿ ten jeden dowód niezdrowego zmys³u nie stanowi miary ob³¹kania? Czy¿ nie tê sam¹
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zasadê, choæ w du¿o ostrzejszej formie, widzimy w przypadku tych osób, których rozum jest tak chory, ¿e musz¹ byæ odizolowane w zak³adach dla ob³¹kanych? Niew¹tpliwie zarozumia³oæ, wywy¿szanie siê i strach s¹ przyczyn¹ zaburzeñ
umys³owych u wiêkszoci tych, którzy przebywaj¹ w zak³adach  wród pozosta³ych jest zapewne wielu opêtanych.
Wchodz¹c do takiej placówki, widzimy, ¿e niektórzy jej mieszkañcy maj¹ z³udzenie, ¿e s¹ bogaci, ¿e s¹ królami, królowymi
i ksi¹¿êtami; s¹ odpowiednio do swoich wyobra¿eñ dumni i
ma³ostkowi, a przy tym bardzo ³atwo siê obra¿aj¹. Inni znosz¹ nierzeczywiste cierpienia, wyobra¿aj¹c sobie, ¿e nie s¹
wystarczaj¹co doceniani, a ich przyjaciele staraj¹ siê ich pozbyæ, obawiaj¹c siê ich wp³ywu, chc¹c ukryæ ich zdolnoci
lub uniemo¿liwiæ zdobycie fortuny. Inni, objêci strachem,
uwa¿aj¹, ¿e wszyscy nastaj¹ na ich ¿ycie, ¿e ca³y wiat jest
szalony, a tylko oni trzewo myl¹; s¹dz¹, ¿e i Bóg jest przeciwko nim i ¿e czekaj¹ ich wieczne mêki, poniewa¿ pope³nili
niewybaczalne grzechy itd.
S¹ to po prostu krañcowe przypadki stanu i cech umys³u,
które uwa¿ny obserwator mo¿e zobaczyæ ka¿dego dnia na
wszystkich cie¿kach ¿ycia. wiat i duch tego wiata ze swoj¹
dum¹ i ambicj¹, ze swoimi przes¹dami, b³êdami i strachem
sprzyja nasilaniu siê tych wrodzonych sk³onnoci, na skutek
czego widzimy, ¿e ekstremalne formy ob³¹kania szerz¹ siê w
ca³ym cywilizowanym wiecie.
Wszyscy ci ludzie  my i ca³y rodzaj ludzki  potrzebuj¹
zdrowego umys³u; czas powszechnego uzdrowienia umys³owego i fizycznego stanu ludzkoci, jakiego dokonaj¹ rêce
Wielkiego Lekarza, nadejdzie wraz z pe³ni¹ Tysi¹clecia; ulga
i b³ogos³awieñstwa nie mog¹ nadejæ przed s³usznym czasem.
Przedtem jednak powo³any Koció³ Ewangelii otrzymuje 
przez swojego Pana i Jego wiêtego ducha  ducha Jego zdrowego zmys³u, a zarazem umys³, czyli ducha Ojca. W miarê,
jak ka¿dy cz³onek korzysta ze zwi¹zanych z tym przywilejów,
przezwyciê¿a on wrodzone umys³owe i fizyczne u³omnoci,
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które nas dotykaj¹ na równi z ca³¹ ludzkoci¹. S³owo Pañskie
nakazuje nam przez aposto³a: Powiadam (...) ka¿demu, co
jest miêdzy wami, aby wiêcej o sobie nie rozumia³, ni¿eli potrzeba rozumieæ; ale ¿eby o sobie rozumia³ skromnie [nie wed³ug cia³a, lecz wed³ug nowej natury], tak jako komu Bóg
udzieli³ miarê wiary  Rzym. 12:3. Niektórzy potrzebuj¹ ca³ego swojego ¿ycia, aby zwalczyæ zbyt wysokie mniemanie o
sobie i otrzymaæ ducha zdrowego zmys³u w odniesieniu do
swoich talentów; w tym zmaganiu z pych¹ otrzymuj¹ jednak
pomoc, zgodnie ze s³owami Mistrza, który powiedzia³: B³ogos³awieni cisi; albowiem oni odziedzicz¹ ziemiê. Towarzysz¹ im tak¿e s³owa aposto³a: Bóg siê pysznym sprzeciwia,
ale pokornym ³askê daje; uni¿ajcie¿ siê tedy pod mocn¹ rêk¹
Bo¿¹, aby was wywy¿szy³ czasu swego (Mat. 5:5; Jak. 4:6; 1
Piotra 5:5,6).
W rzeczywistoci jednak niewielu wielkich i niewielu m¹drych  wed³ug mniemania wiata i wed³ug ich w³asnego os¹du  zosta³o wybranych przez Boga; woli On raczej biednych
tego wiata, bogatych wiar¹  którzy nie ufaj¹ w³asnej m¹droci ani w³asnej sprawiedliwoci, lecz przyjmuj¹ Chrystusa za
swoj¹ m¹droæ, za swoje usprawiedliwienie i za wszystko, co
maj¹.
Podobnie ci, którzy posiadaj¹ ducha bojani, mog¹ siê
mu przeciwstawiæ, korzystaj¹c z ducha prawdy, ducha mi³oci, je¿eli takowy otrzymaj¹, poniewa¿ mi³oæ doskona³a
precz wyrzuca bojañ (1 Jana 4:18). Poznaj¹c Boga przez
Jego S³owo i ukazany w nim ³askawy Boski plan pozbywaj¹
siê ze swoich umys³ów wielkiej zmory strachu i przera¿enia,
które drêcz¹ tak wielu ludzi. Zamiast strachu daje im to nadziejê  nadziejê, która nie pohañbia, przeto ¿e mi³oæ Bo¿a
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha wiêtego  ducha zdrowego zmys³u.
W ten sposób tak¿e ci, którzy s¹ zbyt pokorni (którym brakuje wiary w siebie), by dokonaæ czegokolwiek w swoim ¿yciu, otrzymuj¹ zachêtê, s¹ podniesieni na duchu i staj¹ siê po-
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¿yteczni dla siebie i innych; dzieje siê to za spraw¹ tego samego ducha prawdy, który strofuje i poprawia osoby zbyt pewne
siebie, apodyktyczne, egocentryczne, zarozumia³e. Ci pierwsi
s¹ zachêcani poprzez obietnice Boskiej pomocy; drudzy za
s¹ ograniczani, powstrzymywani, podporz¹dkowywani i uczeni
tego, co jest przyjemne Bogu, a zarazem po¿yteczne dla nich
samych, jak mówi aposto³: A jeli kto mniema [w swojej
pewnoci siebie], ¿eby co umia³ [posiada³ w³asn¹ m¹droæ],
jeszcze nic nie umie, tak jakoby mia³ umieæ  1 Kor. 8:2.
Pamiêtajmy jednak, ¿e przemiana charakteru nie jest rezultatem mówienia Panie, Panie, posiadania Biblii albo wst¹pienia do ludzkiej organizacji, nazywanej kocio³em; pochodzi
ona z przy³¹czenia siê do Chrystusa i otrzymania od Niego
ducha Jego S³owa, ducha prawdy, ducha powiêcenia, ducha
zdrowego zmys³u  wiêtego ducha Jego samego i Ojca.
Cz³owiek, który przez ³askê Bo¿¹ i przez swoje przyjêcie
tej ³aski wszed³ w posiadanie ducha zdrowego zmys³u, ma
wszelkiego rodzaju przewagê nad reszt¹ rodzaju ludzkiego;
duch zdrowego zmys³u jest bowiem duchem m¹droci. Taka
osoba jest w stanie lepiej ni¿ inni oceniæ dobra obecnego ¿ycia  bogactwo, s³awê, pozycjê spo³eczn¹ itd. Ze swojego nowego punktu widzenia dostrzega wi¹¿¹ce siê z nimi sprawy,
których inni nie zauwa¿aj¹. Jego umys³, wyuczony przez S³owo Bo¿e, wie, ¿e zebranych tu na ziemi bogactw nie da siê
zabraæ ze sob¹ po mierci. Widzi, ¿e s³awa jest bardzo pusta i
tymczasowa, ¿e w gor¹czce ¿ycia szybko zapomina siê o zmar³ych. Widzi, ¿e spo³eczeñstwo jest p³ytkie, ¿e jego wyrazy czci
s¹ czêsto nieszczere, a jego podniecenie koñczy siê w momencie mierci  je¿eli nie wczeniej, w chwili klêski finansowej. Widzi, ¿e  u¿ywaj¹c jêzyka tego wiata  gra [o szansê
ziemskiej s³awy, bogactwa i przyjemnoci] nie jest warta
wieczki. Rzeczywicie, z punktu widzenia przeciêtnej wiatowej kobiety czy mê¿czyzny ¿ycie jest jedynie gr¹ w karty 
bez zadowalaj¹cych rezultatów, poniewa¿ nawet ci, którym
powiod³o siê najlepiej, na koñcu pozostaj¹ prawie z niczym.

Duch zdrowego zmys³u

257

Z drugiej strony dzieci Bo¿e, sp³odzone teraz z ducha wiêtego do wysokiego powo³ania obecnego Wieku Ewangelii,
otrzyma³y co, co odwraca ich uwagê od g³upstw i u³ud tego
wiata, które zniewalaj¹ i czêsto doprowadzaj¹ do szaleñstwa
umys³u resztê rodzaju ludzkiego. Ich udzia³em s¹ bowiem
wy¿sze radoci, wy¿sze ambicje osi¹gniêcia wy¿szej pozycji
w spo³eczeñstwie, wiêkszych bogactw i Królestwa  niebiañskich bogactw i niebiañskiego, wiecznego Królestwa. Ambicje te, natchnione niebiañskimi obietnicami, s¹ wiête, pe³ne
mi³osierdzia i owoców dobrych, dzia³aj¹ przy tym wed³ug zasad mi³oci; ambicje ziemskie dzia³aj¹ za wed³ug zasad samolubstwa.
Mê¿czyzna lub kobieta, których cele wznosz¹ siê ku niebiosom  ponad te ziemskie zabawy, pró¿noci i ambicje  z
pewnoci¹ maj¹ wiêksze mo¿liwoci zdrowego rozs¹dzania
wszelkich spraw doczesnego ¿ycia, poniewa¿ do pewnego
stopnia spogl¹daj¹ na nie jako osoby nie zainteresowane. Osoba
taka znajduje siê poród wiata i musi w nim ¿yæ, do samego
koñca staraj¹c siê o rzeczy potrzebne, przyzwoite i uczciwe w
oczach wszystkich ludzi; bêd¹c jednak wolna od wygórowanych ambicji wzglêdem rzeczy ziemskich, jest te¿ wolna od
nacisku sk¹pstwa, chciwoci, dumy itp., a co za tym idzie,
³atwiej jest jej myleæ i dzia³aæ sprawiedliwie, okazuj¹c wszystkim uprzejme wspó³czucie. Ten duch zdrowego zmys³u, lepszy os¹d dowiadczonego chrzecijanina, nie jest uwa¿any za
naprawienie czy ulepszenie jego ziemskiego, cielesnego umys³u, lecz za nowy umys³, czyli usposobienie, sp³odzone w nim
z góry przez bardzo wielkie i kosztowne obietnice S³owa Pañskiego (2 Piotra 1:4). W ten sposób pomaga mu zmys³ jego
nowego usposobienia, umys³, czyli usposobienie zdrowego
zmys³u, wiêty duch Pañski. Jego w³asny umys³ równie¿ bêdzie zdrowy w miarê otrzymywania i nape³niania duchem
wiêtym. Proces ten bêdzie szybki lub wolny zale¿nie od tego,
czy jego mi³oæ do Pana i jego sprawiedliwoci jest gor¹ca,
czy ch³odna.
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To w³anie Mistrz zapyta³: Albowiem co za zamianê da
cz³owiek za duszê swojê [swoj¹ istotê  swoje istnienie]? 
Mat. 16:26. Cz³owiek o zdrowym zmyle nie zamieni³by najcenniejszej rzeczy, jak¹ posiada, (swojego istnienia) za nic 
za bogactwo, s³awê lub urz¹d. W miarê otrzymywania ducha
zdrowego zmys³u rozwija siê taki w³anie sposób mylenia.
Widzimy dzisiaj jednak, ¿e wiat czyni co zupe³nie przeciwnego, przez co daje dowody, ¿e jego umys³ nie jest zdrowy.
Ludzie, uwa¿ani za najm¹drzejszych poród spo³eczeñstwa,
wynak³adaj¹ pracê sw¹ na to, co nie nasyca  na gromadzenie maj¹tku, na zdobywanie zaszczytów, pozycji w spo³eczeñstwie, wysokiego urzêdu, na pró¿n¹ zabawê i przyjemnoci
grzechu. Gdyby nawet nie istnia³o przysz³e ¿ycie, to wszyscy,
którzy posiadaj¹ ducha zdrowego zmys³u, widzieliby, ¿e takie
postêpowanie jest nierozwa¿ne; wiêkszoæ spêdza swoje obecne ¿ycie na poszukiwaniu radoci, po czym umiera, dostrzegaj¹c, ¿e nie uda³o im siê zdobyæ tego, czego szukali  i ¿e
pozostawiana przez nich s³awa i bogactwo szybko zniszczej¹,
a je¿eli nie zniszczej¹, to stan¹ siê pomnikiem ich g³upoty,
chciwoci i chorego umys³u.
¯ycie tego wiata, pozbawione rozs¹dnego celu i ambicji,
aposto³ nazywa marnym [bezowocnym] obcowaniem [¿yciem], od ojców podanym (1 Piotra 1:18). Zwyczaj mozolnego d¹¿enia do bezwartociowych celów jest dziedziczny;
ludzie nie zatrzymuj¹ siê, aby choæ przez chwilê pomyleæ,
ale pod¹¿aj¹ tymi samymi koleinami, którymi szli ich ojcowie. Aposto³ wskazuje jednak, ¿e my idziemy inn¹ drog¹, poniewa¿ dowiedzielimy siê, ¿e jestemy wykupieni drogocenn¹ krwi¹ Chrystusa. Poprzez S³owo ³aski odkrylimy, ¿e droga, jak¹ zd¹¿a wiat, jest pró¿na, a wszyscy id¹ ni¹ na skutek
upadku, który spowodowa³ brak zdrowego zmys³u; dowiedziawszy siê o tym wielkim wykupieniu, z radoci¹ powiêcamy siê Temu, który nas odkupi³ i otrzymujemy Jego ducha
 ducha zdrowego zmys³u.
Kiedy patrzymy na nasze ¿ycie z perspektywy przedstawionego w Pimie wiêtym ducha wiêtego, okazuje siê ono je-
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dynie okresem kszta³cenia, przygotowywania do przysz³ego
¿ycia dla wszystkich, którzy widz¹ tê nagrodê i s³ysz¹ powo³anie. Niemniej jednak tylko ci, których oczy zosta³y otworzone i którzy patrz¹ od wewn¹trz, mog¹ dostrzec, jak nierozs¹dna jest droga wiêkszoci; dalecy od powci¹gania swoich
sk³onnoci i rozwijania szlachetniejszych i prawdziwszych
cech swojej upad³ej natury, wiatowi ludzie w wielu przypadkach pogarszaj¹ jeszcze swój charakter; w momencie mierci
ich charakter jest s³abszy ni¿ w chwili narodzin, a co wiêcej,
czêsto przekazuj¹ dziedzictwo s³aboci swojemu potomstwu.
S³owo Bo¿e i wiêty duch tego s³owa powstrzymuj¹ nasze
ziemskie pragnienie bogactwa, zapewniaj¹c, i¿ korzeñ wszystkiego z³ego jest mi³oæ pieniêdzy (1 Tym. 6:10); jednoczenie S³owo chroni nas przed przeciwn¹ krañcowoci¹, czyli
lenistwem i pró¿niactwem  wskazuj¹c, ¿e ka¿dy powinien
zapewniæ uczciwe rzeczy przed ludmi, szczególnie za to,
co jest konieczne dla domu. Pismo napomina nas, abymy byli
w pracy nie leniwi, duchem pa³aj¹cy, Panu s³u¿¹cy (Rzym.
12:11). W ten sposób ci, którzy posiadaj¹ ducha Pañskiego, s¹
chronieni przed g³upot¹ innych, spêdzaj¹cych ¿ycie jak Bunyanowska postaæ z Wêdrówki Pielgrzyma, grabi¹cych bezwartociowe skarby. Chronieni s¹ tak¿e przed niezdrowym pró¿niactwem. S³owo napomina ich, aby byli gorliwi we wszelkiej dobrej s³u¿bie, pomocnej dla rodzaju ludzkiego, która
mo¿e spotkaæ siê z Boskim uznaniem i przyjêciem jako uczyniona Panu, czego ostatecznym rezultatem bêdzie obfita nagroda w postaci wiecznego ¿ycia.
Duch zdrowego umys³u dostrzega w obecnym ¿yciu mo¿liwoci zdobywania bogactwa charakteru, bogactwa ³aski, gromadzenia skarbów, których ani mól, ani rdza nie zniszczy, lecz
bêd¹ trwa³y  bêd¹ wieczn¹ radoci¹. Ten duch zdrowego
zmys³u nie prowadzi nas do ¿ycia w przysz³oci, pomijaj¹c
zupe³nie teraniejszoæ; nakazuje on raczej m¹dre ¿ycie w teraniejszoci poprzez nieustanne pamiêtanie o przysz³oci.
Duch zdrowego zmys³u poszerza i pog³êbia wszystkie dobre cechy charakteru; nie tylko pomaga patrzeæ we w³aciwy
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sposób na samego siebie, ale tak¿e na wspó³towarzyszy upadku, rodz¹c wspó³czucie dla nich. Posiadaj¹cy go zdaje sobie
sprawê z upoledzenia w³asnego umys³u i cia³a, jakie nast¹pi³o na skutek upadku, a tak¿e z tego, ¿e potrzebuje mi³osierdzia i naprawy oraz ¿e znajduj¹ca siê na manowcach ludzkoæ
wymaga podobnej pomocy i poprawy. Ucz¹c siê naprawiaæ
niedostatki i niesta³oæ w³asnego umys³u, tym bardziej wspó³czuje innym, nie maj¹cym mo¿liwoci korzystania z tego wzorca, z ducha zdrowego zmys³u, którzy nie mog¹ go przyj¹æ z
powodu dzia³alnoci Przeciwnika, boga wiata tego, który
olepi³ zmys³y niewiernych, aby chwalebne wiat³o Boskiej
dobroci na twarzy Jezusa Chrystusa nie rozjania³o ich serc i
aby nie przynios³o im ducha zdrowego zmys³u (2 Kor. 4:4).
W miarê rozwijania w sobie tego wiêtego ducha przysposobienia Nowe Stworzenie w Chrystusie Jezusie wypracowuje w sobie poprzez jego dzia³anie coraz wiêksz¹ cierpliwoæ, wiêksze wspó³czucie, wiêksz¹ hojnoæ, wiêksz¹ mi³oæ
 wiêksze podobieñstwo do Boga. Te pozytywne cechy charakteru bêd¹ mia³y wp³yw nie tylko na widoczne na zewn¹trz
uczynki, ale tak¿e na s³owa i myli danej jednostki. W miarê
jak wiêty duch wypiera z³e, nieuczciwe uczynki, wypiera te¿
wszelkie z³e i nieuczciwe s³owa wobec przyjaciela, s¹siada
czy wroga; wypiera tak¿e najdrobniejsze nawet niesprawiedliwe lub nieuprzejme myli o tych osobach.
Duch zdrowego zmys³u bêdzie wiêc stopniowo, lecz skutecznie, przemienia³ mê¿a w lepszego mê¿a, ojca w lepszego
ojca, syna w lepszego syna, ¿onê w lepsz¹ ¿onê, matkê w lepsz¹ matkê, córkê w lepsz¹ córkê. Przemiana ta nast¹pi dlatego, ¿e podstaw¹ myli, s³owa i uczynku nie bêdzie ju¿ samolubstwo, lecz mi³oæ. Cz³owiek posiadaj¹cy tego ducha zdrowego zmys³u, ducha wiêtego, ducha mi³oci, w miarê jego
zdobywania bêdzie coraz mniej wra¿liwy w odniesieniu do
w³asnych praw, przywilejów i stanowisk, dbaj¹c zarazem coraz wiêcej o prawa, uczucia i upodobania innych. Wola Pana
musi, rzecz jasna, pozostaæ na pierwszym miejscu, ale zaraz
obok przypodobywania siê Panu osoba taka bêdzie znajdowa-
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³a zadowolenie w sprawianiu przyjemnoci innym, z którymi
siê spotka, szczególnie za w³asnej rodzinie. To pragnienie
s³u¿enia i zadowalania najpierw Pana, potem Pañskiej rodziny, a dalej  wszystkich ludzi wed³ug danych mo¿liwoci, bêdzie kierowa³o mylami, bêdzie kontrolowa³o s³owa i kszta³towa³o postêpowanie.
Nie wynika z tego, ¿e mê¿czyzna lub kobieta, którzy otrzymali ducha zdrowego zmys³u, bêd¹ z tego powodu w ka¿dym
szczególe najlepszymi mê¿ami, najlepszymi ¿onami, najlepszymi braæmi, najlepszymi siostrami, najlepszymi ojcami,
najlepszymi matkami; jak ju¿ wspominalimy, pos³annictwem
Chrystusowej Ewangelii wród tego cywilizowanego wiata
jest przyci¹gniêcie s³abych i nieznacznych, a nastêpnie podniesienie ich w miarê ich powiêcania siê Panu oraz otrzymywania ducha zdrowego zmys³u. Z drugiej strony niektórzy sporód lepiej urodzonych, ¿yj¹cych na wy¿szym poziomie, polegaj¹ bardziej na w³asnej sprawiedliwoci, uchylaj¹c siê zarazem od przyjêcia oferowanej przez Pana pomocy. S¹ to czasem szlachetni mê¿owie, szlachetne ¿ony, szlachetne dzieci,
szlachetni rodzice dziêki temu, ¿e s¹ szlachetniejszego urodzenia, ¿e odziedziczyli po swoich chrzecijañskich rodzicach
umys³y bardziej zrównowa¿one, odznaczaj¹ce siê wiêksz¹ m¹droci¹. Je¿eli jednak nie przyjm¹ Zbawiciela i nowego umys³u, z pewnoci¹ pogr¹¿¹ siê w upadku, a ich uprzejmoæ, delikatnoæ itd. stan¹ siê jedynie powierzchownym okryciem wewnêtrznego samolubstwa, które prêdzej czy póniej pojawi
siê wród ich potomków, powoduj¹c ich czêciowy upadek na
ni¿szy poziom moralnoci.
Chcemy tutaj podkreliæ myl, ¿e bez wzglêdu na stopieñ
swojego niedo³êstwa, niemoralnoci i braku m¹droci ka¿dy
mê¿czyzna i ka¿da kobieta, napotkawszy Prawdê i ³askê Bo¿¹,
s¹ przez nie podniesieni, uszlachetnieni, oczyszczeni, staj¹c
siê bardziej uprzejmi, delikatni, wykazuj¹cy wiêksz¹ troskê o
drugich  proporcjonalnie do otrzymywania tego nowego
umys³u, ducha zdrowego zmys³u.
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Jednym z przyk³adów choroby ludzkiego umys³u jest nierozumne pomna¿anie ludzkiej rasy. Nastêpuje ono z pominiêciem praw ¿ycia, niemal bez mo¿liwoci zapewnienia potomstwu odpowiednich warunków ¿ycia, przy ca³kowitym pogwa³ceniu praw natury, uznawanych w hodowli ni¿szych zwierz¹t,
byd³a, owiec, koni czy psów. Nic dziwnego, ¿e aposto³ nakazuje wierz¹cym postêpowanie w zgodzie ze zdrowym zmys³em w tej dziedzinie najwy¿szej danej cz³owiekowi mocy 
prokreacji: Tak¿e i wy, mê¿owie! mieszkajcie z niemi [ze
swoimi ¿onami] umiejêtnie  1 Piotra 3:7. Gdyby postêpowano zgodnie z t¹ rad¹, gdyby kierowano siê duchem zdrowego zmys³u, o ile¿ wiêcej troski otrzymywa³yby delikatne,
przemêczone ¿ony od prawdziwie kochaj¹cych mê¿ów  postêpuj¹cych z nimi umiejêtnie.
Jedynie s³ugi i s³u¿ebnice Pana otrzymali ju¿ tego wiêtego
ducha Bo¿ego  tego ducha zdrowego zmys³u. Dziêki Bogu
zbli¿a siê ju¿ czas, kiedy  za porednictwem s³u¿by tych¿e
s³ug i s³u¿ebnic, uwielbionych i obdarzonych moc¹ wraz z
Królem chwa³y  na ca³y wiat sp³ynie b³ogos³awieñstwo, a
Pan wyleje swojego wiêtego ducha, ducha zdrowego zmys³u, na wszelkie cia³o.

WYK£AD XI
WIÊTY DUCH POJEDNANIA
ROZPATRZENIE PRZYPUSZCZALNYCH
ZASTRZE¯EÑ
ROZPATRZENIE POZORNIE SPRZECZNYCH WERSETÓW  DUCHA NIE ZAGASZAJCIE 
NIE ZASMUCAJCIE DUCHA WIÊTEGO  DUCH PRAWDY  POCIESZYCIEL  NAPE£NIENI DUCHEM WIÊTYM  K£AMANIE DUCHOWI WIÊTEMU  KUSZENIE DUCHA
PAÑSKIEGO  GRZECH PRZECIWKO DUCHOWI WIÊTEMU  RZEK£ DUCH 
ZDA£O SIÊ DUCHOWI WIÊTEMU  ZAWCI¥GNIENI OD DUCHA WIÊTEGO 
DUCH WIÊTY WIADCZY  DUCH WIÊTY POSTANOWI£ WAS BISKUPAMI 
DUCH WIÊTY NAUCZYCIELEM  POMAZANIE OD ONEGO WIÊTEGO  DUCH
DOPOMAGA MD£OCIOM NASZYM  W JAKI SPOSÓB DUCH STROFUJE WIAT 
PRZEZ TO POZNAWAJCIE DUCHA BO¯EGO I DUCHA ANTYCHRYSTA.

NA SKUTEK tego, ¿e autorzy przek³adu Pisma wiêtego byli
zwolennikami doktryny Trójcy [angielskie przek³ady Common
i Revised  Powszechny i Poprawiony  przyp. t³um.], wiele
wersetów zosta³o naci¹gniêtych i przekrêconych, co z kolei
powoduje pozorn¹ niezgodnoæ pomiêdzy tymi fragmentami,
a tym, co przedstawilimy ju¿ jako biblijny i logiczny pogl¹d
na omawian¹ sprawê; stwierdzilimy, ¿e wiêty duch Ojca i
przez Syna jest w ludzie Pañskim duchem pojednania. Rozpatrzymy wiêc teraz ró¿ne wersety  te, które mog¹ powodowaæ pewne zamieszanie w umys³ach wielu osób. Zastanówmy siê wspólnie nad nimi, maj¹c serca pe³ne lojalnoci wobec
S³owa Bo¿ego, pragn¹c byæ prowadzeni duchem Prawdy: potem przejdziemy dalej, do nastêpnych zagadnieñ zwi¹zanych
z tym przedmiotem, których nie da siê zrozumieæ, je¿eli wczeniej nie pozbêdziemy siê tych rzekomych sprzecznoci.
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Ducha nie zagaszajcie
 1 Tes. 5:19 
Zagaszanie czy gaszenie wi¹¿e siê najczêciej z ogniem lub
ze wiat³em. Greckie s³owo, które tutaj oddano jako zagaszaæ, pojawia siê w Nowym Testamencie osiem razy i w ka¿dym przypadku odnosi siê do ognia lub do wiat³a. Rozumiej¹c tê myl, pamiêtajmy równie¿, ¿e poniewa¿ posiadamy
wiêtego ducha, czyli Bo¿y umys³, który nas owieca, jestemy nazywani wiat³oci¹ wiata (Mat. 5:14). Aposto³ chcia³
wiêc powiedzieæ, ¿e je¿eli duch tego wiata zwiedzie nas do
wiatowoci, to nast¹pi w nas zagaszenie, st³umienie wiat³a
wiêtego ducha, czyli umys³u, promieniuj¹cego równie¿ na
innych. Jest to równie¿ zgodne ze s³owami naszego Pana: Jeli
tedy wiat³oæ, która jest w tobie, ciemnoci¹ jest [zosta³a zagaszona], sama ciemnoæ jaka¿ bêdzie?  Mat. 6:23.
A nie zasmucajcie Ducha wiêtego Bo¿ego,
którym zapieczêtowani jestecie na dzieñ odkupienia
 Efezj. 4:30 
Pieczêtowanie to oznaczanie, naznaczanie. Dzieci tego wiata mo¿na rozpoznaæ po pewnych oznakach, za dzieci Bo¿e,
Nowe Stworzenia w Chrystusie, po innych oznakach, czyli
charakterystycznych cechach. Oznak¹ tej pierwszej klasy jest
duch (umys³, usposobienie, wola) wiata; w przypadku drugiej sporód wspomnianych klas pieczêci¹, czyli oznak¹, jest
duch (umys³, usposobienie, wola) Bo¿y. Od momentu prawdziwego powiêcenia siê Bogu dowody, oznaki, to jest zapieczêtowanie, staj¹ siê widoczne zarówno w s³owach, mylach,
jak i zachowaniu. Oznaki te staj¹ siê coraz wyraniejsze w
miarê wzrastania nowego umys³u w ³asce, znajomoci i mi³oci. Innymi s³owy, duch (umys³) Bo¿y staje siê naszym umys³em, czyli duchem, proporcjonalnie do ograniczania naszej
ludzkiej woli, czyli ducha i podporz¹dkowywania wszystkich
spraw woli, czyli duchowi, Boga. W ten sposób aposto³ napomina nas, abymy dopuszczali, abymy pozwalali, by by³ w
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nas ten sam umys³, który posiada³ nasz Pan, Jezus Chrystus 
umys³, inaczej usposobienie, do czynienia jedynie woli Ojca.
Dlatego nasz nowy umys³ jest wiêty, kierowany przez Boga.
W rozwa¿anym przez nas wersecie aposto³ nakazuje, abymy
nie czynili niczego, co by³oby pogwa³ceniem naszego przymierza  abymy nie czynili niczego, co powodowa³oby smutek naszego nowego umys³u lub wyrzuty sumienia z powodu
zaniedbania obowi¹zku  co rani³oby nasze sumienia jako
Nowych Stworzeñ w Chrystusie. Nie zasmucajcie wiêtego
ducha, umys³u Bo¿ego, który jest w was pieczêci¹ Boskiego
synostwa.
Duch Prawdy
Duch prawdy (...) nie sam od siebie mówiæ bêdzie, ale cokolwiek us³yszy,
mówiæ bêdzie, i przysz³e rzeczy wam opowie  Jan 16:13.

Werset ten rozwa¿alimy ju¿ na stronie 170, ale tutaj zwrócimy uwagê na pewne dodatkowe zagadnienia, jakie s¹ w nim
zawarte. Uczniowie, bêd¹c ¯ydami i ludmi cielesnymi, patrzyli na wiele spraw z ziemskiego punktu widzenia, oczekuj¹c
ludzkiego wybawienia i ziemskiego królestwa w rêkach niedoskona³ych ludzi. Nasz Pan mówi³ im o Królestwie Bo¿ym,
ale dopiero w rozmowie, z której pochodzi zacytowany werset, wyjani³, ¿e musi umrzeæ, ¿e musi ich opuciæ, odjechaæ
do dalekiego kraju, aby otrzymaæ w³adzê Królestwa i powróciæ w celu za³o¿enia Królestwa i uwielbienia wiernych jako
wspó³dziedziców w tym Królestwie (£uk. 19:12). Pocieszaj¹c rozczarowanych t¹ zapowiedzi¹ uczniów, Pan zapewnia
ich, ¿e nie zostan¹ ca³kiem sami, lecz ¿e Ojciec  tak jak pos³a³ Jego samego, by dokona³ pewnego dzie³a  pole innego
pocieszyciela w Jego imieniu i jako Jego przedstawiciela na
ów czas. Uczniowie nie mieli jednak s¹dziæ, ¿e tym pocieszycielem bêdzie jaki nowy Mesjasz czy nauczyciel; dlatego Pan
powiedzia³: nie sam od siebie mówiæ bêdzie; nie bêdzie g³osi³
jakiej niezale¿nej nauki, niezgodnej z moj¹ nauk¹, któr¹ ju¿
otrzymalicie, ale cokolwiek us³yszy, mówiæ bêdzie.
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Ten pocieszyciel bêdzie wiêc stanowi³ jedynie drogê porozumiewania siê pomiêdzy Ojcem i mn¹ z jednej strony, a wami,
moimi wiernymi naladowcami, z drugiej: duch Prawdy, jako
mój przedstawiciel, rozwinie i podda pod wasz¹ rozwagê wiêcej szczegó³ów ró¿nych prawd, które wam ju¿ poda³em, ale
nie jestecie jeszcze przygotowani do ich pe³nego zrozumienia  w³aciwie nie powinnicie ich rozumieæ, dopóki nie z³o¿ê za was okupu, dopóki nie wst¹piê do Ojca i nie przedstawiê Mu tego okupu w waszym imieniu. Potem, zgodnie z planem Ojca, bêdê móg³ przekazaæ wam przez tego pocieszyciela duchowe rzeczy, do których teraz nie jestecie przygotowani i do których jeszcze nie macie prawa, gdy¿ nie zostalicie
pojednani. Kiedy przyjdzie w³aciwy czas na wyrozumienie
tych przysz³ych rzeczy, ten duch Ojca, mój duch, pos³any w
moim imieniu i w nastêpstwie dokonanego przeze mnie dzie³a odkupienia, wprowadzi was krok po kroku w zupe³ne zrozumienie wszystkiego, co bêdzie dla was niezbêdne i w³aciwe  on [wiêty Ojcowski duch, wp³yw, moc] miê uwielbi,
bo z mego wemie, a opowie wam. Wszystko, co ma Ojciec,
moje jest [Jego i moje plany s¹ doskona³¹ jednoci¹]; dlategom rzek³: ¯e z mego wemie, a wam opowie.
Nie macie wiêc spodziewaæ siê nowej nauki, burz¹cej moj¹,
lecz raczej dalszego rozwiniêcia i wskazówek zgodnych z tym,
czego naucza³em; wszystkie nauki tego pocieszyciela, który
ma przyjæ, bêd¹ bowiem zgodne z moimi, a ich celem bêdzie
pe³niejsze wykazanie, ¿e jestem Mesjaszem. Nie powinnicie
te¿ w¹tpiæ w prawdziwoæ nauki tego pocieszyciela, poniewa¿ on w³anie jest duchem Prawdy pochodz¹cym od Ojca.
Ten duch Prawdy bêdzie moim pos³añcem: przeka¿e wam moje
doktryny i opowie przysz³e rzeczy (Jan 16:13).
Tak te¿ siê sta³o: duch Prawdy przez ca³y Wiek Ewangelii
pokazuje Kocio³owi coraz wiêcej szczegó³ów odnosz¹cych
siê do cierpieñ Chrystusowych i koniecznoci udzia³u w nich
ka¿dego cz³onka Jego cia³a, szczegó³ów dotycz¹cych cie¿ki,
któr¹ powinnimy iæ w lad za naszym Odkupicielem i Panem; duch ten pokazuje nam tak¿e chwalebnoæ Jego nagrody
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i naszego przywileju stania siê dziedzicami Bo¿ymi, a spó³dziedzicami Chrystusowymi, jeli tylko z nim cierpimy, abymy te¿ z nim byli uwielbieni. Jahwe, Ojciec wszystkiego,
jest Autorem wszelkiej prawdy i dlatego wszystko, co otrzymywalimy i nadal otrzymujemy w ci¹gu obecnego wieku,
pochodzi od Tego, który daje wszelki datek dobry i wszelaki
dar doskona³y. On posy³a nam to poprzez dawno przygotowane drogi  przez prorocze i obrazowe nauki, dane w przesz³oci, a otworzone dla nas dziêki natchnionym s³owom naszego Pana Jezusa i natchnionych aposto³ów; przez przyjêcie
do naszych serc ducha wiêtego i postêpowanie zgodne z Boskim S³owem i planem, jestemy w stanie doceniaæ rzeczy
nagotowane przez Boga tym, którzy go mi³uj¹ i którzy chodz¹
wiar¹, a nie widzeniem.
Lecz pocieszyciel on, Duch wiêty,
którego pole Ojciec w imieniu mojem
 Jan 14:26 
Na stronie 169 wspominalimy ju¿ o wprowadzaj¹cym w
b³¹d s³owie duch; teraz jednak zwróæmy uwagê na to, ¿e
wiêty duch ma byæ pos³any przez Ojca, co oznacza, ¿e stanowi on wp³yw czy te¿ moc znajduj¹c¹ siê pod ca³kowit¹ kontrol¹ Ojca; nie jest to jaka inna istota, równa moc¹ i chwa³¹,
jak mówi¹ fa³szywe ludzkie wierzenia. Wszelka moc Boga
pozostaje pod Jego ca³kowit¹ kontrol¹, podobnie jak my mo¿emy kontrolowaæ nasz¹ w³asn¹ moc; dlatego w³anie Pan
mówi, ¿e Ojciec pole swojego ducha, a prorok wyra¿a to samo
s³owami: Ducha mego dam do wnêtrznoci waszej. Co wiêcej, czytamy, ¿e duch wiêty jest posy³any w imieniu Jezusa 
tak samo jak s³uga zostaje wys³any w imieniu pana, a nie swoim w³asnym. Widzimy tutaj jeszcze jedn¹ sprzecznoæ w niebiblijnej teorii o trzech Bogach maj¹cych równ¹ moc i chwa³ê. Zacytowany werset wiadczy jasno o wy¿szoci Ojca: wiêty
duch jest duchem Ojca  Jego moc¹, wp³ywem pos³anym za
spraw¹ i w imieniu naszego Odkupiciela, Jezusa. Dlaczego w
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imieniu Jezusa? Poniewa¿ ca³e dzie³o odkupienia i restytucji
grzeszników, ca³e dzie³o pojednania, zosta³o oddane Synowi,
a wiêty duch Ojca jest drog¹, za porednictwem której Syn
udziela b³ogos³awieñstw nabytych za cenê Jego drogocennej
krwi.
Kiedy wiêty duch Ojca zst¹pi³ na naszego Pana w momencie Jego chrztu i powiêcenia, by³ rzeczywicie pocieszeniem,
wielkim b³ogos³awieñstwem, ale oznacza³ tak¿e dla Niego
ofiarowanie wszelkich ziemskich celów i nadziei w zamiarze
wype³nienia Boskiego planu. Gdyby umys³ naszego Pana dzia³a³ inaczej, gdyby postêpowa³ On wed³ug w³asnej woli i w³asnego dobra, to kierownictwo wiêtego ducha, zamiast pocieszenia, przynios³oby Mu niepokój; Jego serce by³oby pe³ne
niezadowolenia i buntu. Podobnie dzieje siê w przypadku ludu
Pañskiego: im lepiej cielesny cz³owiek poznaje umys³ Pañski,
tym bardziej wzrasta w nim poczucie nieszczêcia i niepokoju, poniewa¿ sprzeciwia siê on jego w³asnemu duchowi, umys³owi, czyli woli, i napomina go. Ale Nowe Stworzenia w
Chrystusie, których wola jest martwa i które staraj¹ siê poznaæ wolê Ojca i czyniæ j¹, znajduj¹ rzeczywiste pocieszenie
w jasnym zrozumieniu Boskiej woli i planu oraz w kierownictwie Boskiej opatrznoci w powi¹zaniu ze wskazówkami
S³owa Bo¿ego. Przynosi im to pokój, radoæ i zadowolenie
nawet poród ucisków i przeladowañ. Aposto³ wyra¿a podobn¹ myl w odniesieniu do S³owa Prawdy, którego ducha
nale¿y przyj¹æ i doceniæ, je¿eli rzeczywicie ma przynieæ
pocieszenie. Aposto³ mówi: Cokolwiek przedtem napisano,
ku naszej nauce napisano, abymy przez cierpliwoæ i przez
pociechê Pism nadziejê mieli  Rzym. 15:4.
Nape³nieni Duchem wiêtym
I nape³nieni s¹ wszyscy Duchem wiêtym, a poczêli mówiæ innemi jêzykami, jako im Duch on dawa³ wymawiaæ  Dzieje Ap. 2:4.

Ten werset opisuje dwojakie dzia³anie ducha wiêtego: (1)
By³ to umys³, usposobienie, duch Bo¿y, dzia³aj¹cy w uczniach
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jako duch przysposobienia synowskiego, wprowadzaj¹cy ich
serca w bliskoæ wspó³odczuwania i kontaktu z Ojcem i uwielbionym Odkupicielem. (2) wiêty duch Bo¿y, czyli Jego moc
albo wp³yw, dzia³a³ równie¿ na nich, udzielaj¹c im szczególnych, cudownych darów na wiadectwo wiatu w celu ustanowienia Kocio³a. Mylenie o osobistym wchodzeniu Boga w
cz³owieka by³oby ca³kowicie nierozumne, podobnie jak twierdzenie, ¿e Bóg osobicie wszed³ w sto, tysi¹c czy milion ludzi. Nie znajdujemy natomiast najmniejszej nielogicznoci w
myli, i¿ moc Najwy¿szego, moc, czyli wp³yw Jahwe, mo¿e
spoczywaæ w i na setkach, tysi¹cach czy nawet milionach osób,
w ¿aden sposób nie k³óc¹c siê z osobist¹ obecnoci¹ Jahwe na
tronie wszechwiata.
K³amanie duchowi wiêtemu
I rzek³ Piotr: Ananijaszu! przecz¿e szatan nape³ni³ serce twoje, aby k³ama³ Duchowi wiêtemu i uj¹³ z pieniêdzy za rolê?  Dzieje Ap. 5:3.

Szatan nape³ni³ serce Ananijasza w taki sam sposób, jak
Bóg nape³nia serca swojego ludu  poprzez swojego ducha,
czyli wp³yw. Duch Szatana jest duchem po¿¹dania i samolubstwa, który nie waha siê zwodziæ, by osi¹gn¹æ swój cel. Piotr
obdarzony szczególnym darem rozeznawania duchów umia³
czytaæ w sercach i umys³ach i w taki w³anie sposób spostrzeg³,
¿e Ananijasz i Safira postêpuj¹ nieuczciwie, udaj¹c, ¿e czyni¹
to, czego w rzeczywistoci nie czynili. Zwróæmy uwagê, ¿e
aposto³ u¿ywa zamiennie s³ów Bóg i duch wiêty, mówi¹c w wersecie 3, ¿e sk³amali duchowi wiêtemu, a w wersecie 4, ¿e sk³amali Bogu. Myl pozostaje ta sama. wiêty
duch Bo¿y, dzia³aj¹cy poprzez aposto³ów, by³ z pewnoci¹
przedstawicielem Bo¿ym; k³ami¹c zatem aposto³om, reprezentuj¹cym Boga i Jego wiêtego ducha, Ananijasz i Safira
k³amali Bogu, k³amali wiêtemu duchowi Bo¿emu, których
Piotr by³ wspó³pracownikiem i przedstawicielem.
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Kuszenie ducha wiêtego
I Piotr rzek³ do niej [do Safiry]: Przecz¿ecie siê zmówili, abycie kusili
Ducha Pañskiego?  Dzieje Ap. 5:9.

Werset ten nale¿y rozumieæ w podobny sposób jak poprzedni, lecz ten sam duch nazywany jest tutaj duchem Pañskim;
aposto³ prawdopodobnie mia³ tu na myli Pana Jezusa. Bez
trudu mo¿emy dostrzec, ¿e jest to logiczne. Duch Ojca, wiêty duch, przebywa³ szczególnie w Kociele, w przedstawicielu Pana, czyli G³owy tego Kocio³a  dzia³aj¹c poprzez umys³
Jego cia³a  w tym przypadku w apostole, natchnionym i
pobudzanym tym¿e duchem.
Grzech przeciwko duchowi wiêtemu
Kto by mówi³ przeciwko Duchowi wiêtemu, nie bêdzie mu odpuszczono, ani w tym wieku ani w przysz³ym  Mat. 12:32.

Ci, którzy uwa¿aj¹ ducha wiêtego za osobê bosk¹, odrêbn¹ od Ojca i Syna, zwykle na podstawie tego stwierdzenia
wyci¹gaj¹ powszechnie wniosek, ¿e duch wiêty jest o wiele
wa¿niejsz¹ osobistoci¹ ni¿ Ojciec lub Syn. Jak ju¿ jednak
zauwa¿ylimy, Pismo wiête nigdzie nie wspomina ¿adnego
innego Boga oprócz Ojca, z którego jest wszystko i który jest
ponad wszystko; nie istnieje te¿ ¿aden inny Pan oprócz Jezusa
Chrystusa, przez którego jest wszystko i który jest zaraz po
Ojcu, wyniesiony do tego stanowiska przez moc Ojcowsk¹.
Duch wiêty by³ z Ojca i przez Syna, a zatem nie móg³by byæ
od nich wiêkszy, gdyby by³ osob¹; wiemy jednak, ¿e z duchem wiêtym nie wi¹¿e siê ¿adna osobowoæ; jest to raczej
duch osoby lub istoty, duch Pana, Jego wp³yw, moc, i w tym
sensie  On sam, reprezentowany w ca³ej swej m¹droci, majestacie, mocy i mi³oci. Zbadajmy wiêc, co oznacza zacytowany fragment.
Z kontekstu dowiadujemy siê, ¿e nasz Pan, Jezus, u¿y³ w³anie Boskiej mocy, czyli ducha wiêtego, zlanego nañ przez
Ojca, w celu wygnania diab³a. Faryzeusze, którzy widzieli ten
cud i nie mogli mu zaprzeczyæ, starali siê umniejszyæ jego
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znaczenie, stwierdzaj¹c, ¿e zosta³ on dokonany moc¹ Szatana. Odpowiadaj¹c im, nasz Pan wyranie zaprzeczy³, jakoby
u¿ywa³ w³asnej mocy, wskazuj¹c na moc, czyli wp³yw Bo¿y:
ja duchem Bo¿ym wyganiam diab³y. Nastêpnie Pan wypomnia³ Faryzeuszom, ¿e s¹ tak z³oliwi, i¿ przypisuj¹ z³e pochodzenie uczynkowi, który musieli uznaæ za dobry, nie
maj¹cy ¿adnego zwi¹zku z grzechem, samolubstwem czy choæby ambicj¹. Nazywa ich rodzajem jaszczurczym, tak przywi¹zanym do swojego kocio³a, ¿e ich zalepione umys³y nie by³y
w stanie dostrzec najprostszych i najbardziej oczywistych
prawd. Nie by³o w¹tpliwoci, ¿e moc, wp³yw, pod którym znajdowa³ siê chory cz³owiek, by³ diabelski, z³y; ka¿da moc, która
by go wygna³a, musia³a wiêc byæ przeciwna temu z³emu usposobieniu. Dlatego ci nauczyciele nie mieli ¿adnego usprawiedliwienia twierdz¹c bez powodu, ¿e cud zosta³ dokonany moc¹
Szatana.
Dalej nasz Pan wskaza³, ¿e nie zblunili oni celowo przeciwko Jahwe ani te¿ przeciwko Jemu samemu, lecz zblunili
przeciwko dzia³aj¹cej w Nim wiêtej mocy ducha. Niezrozumienie i b³êdne wyobra¿enie niewidzialnego Boga by³oby dla
nich znacznie l¿ejszym przewinieniem; mówienie z³ego o naszym Panu Jezusie i niew³aciwe interpretowanie Jego pobudek  stwierdzenie, ¿e stara³ siê jedynie o uzurpacjê tronu i
wywy¿szenie siebie samego w mocy  by³oby równie¿ stosunkowo lekkim przewinieniem  os¹dzaniem Jego motywów
z punktu widzenia ich samolubnej ambicji i pychy. Ich postêpowanie by³o jednak gorsze: poniewa¿ byli wiadkami manifestacji Boskiej mocy w dobrym uczynku maj¹cym na celu
uwolnienie jednego ze wspó³blinich spod mocy Z³ego, blunierstwo przeciwko tej wiêtej mocy wiadczy³o o du¿o g³êbszej z³oci i nieczu³oci ich serc ni¿ którekolwiek z powy¿ej
wspomnianych przewinieñ.
Nasz Pan wskaza³ im, ¿e w swojej niewiedzy i zalepieniu
mogli b³êdnie zrozumieæ Jego samego, Jego s³owa i Jego wysi³ki; na skutek podobnej lepoty mogli te¿ fa³szywie pojmowaæ dzia³ania Boga i le siê o nich wyra¿aæ; kiedy jednak raz
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stali siê wiadkami mocy Bo¿ej, bezporednio przeciwstawionej mocy Z³ego, ich wypowiedzi przeciwko niej stanowi³y
niezbity dowód, ¿e stan ich serc jest bardzo daleki od wiêtoci. Ludziom mo¿na wybaczyæ grzech niewiedzy  ten grzech
rzeczywicie bêdzie ludziom odpuszczony  poniewa¿ niewiedza jest skutkiem upadku, a za wszystkich, którzy maj¹ udzia³
w upadku i jego przekleñstwie, zosta³ zap³acony okup. Niemniej jednak grzechów przeciwko jasnym objawieniom Boskiej ³aski nie mo¿na przypisaæ s³aboci cia³a i dziedziczeniu;
musz¹ one byæ w sposób w³aciwy policzone jako wiadoma
zawiæ w sercu, która jest niewybaczalna.
Dobrowolne, celowe z³o nigdy nie zostanie wybaczone 
ani w tym wieku, ani te¿ w przysz³ym. Bóg nie zamierza zmuszaæ ludzi, aby siê z Nim zgadzali; odkupiwszy ich, zapewni
wszystkim mo¿liwoæ przyjcia do znajomoci Prawdy i wiadczenia o Boskiej dobroci przejawiaj¹cej siê w dzia³aniu Jego
wiêtego ducha; ktokolwiek wtedy nie podda siê Boskim zarz¹dzeniom, zostanie uznany za dobrowolnego grzesznika,
myl¹cego przeciwnika wiêtej mocy Bo¿ej, a dla takowych
Pan nie przewiduje ju¿ dalszych ³ask.
Nie mo¿emy os¹dziæ, czy nauczeni w Pimie i faryzeusze
posiadali wystarczaj¹c¹ znajomoæ wiêtej Boskiej mocy, by
przez postawienie jej zarzutu, i¿ jest moc¹ diabelsk¹, zas³u¿yli na wtór¹ mieræ. Nie jestemy w stanie tego os¹dziæ, poniewa¿ nie mo¿emy czytaæ w ich sercach i poniewa¿ nasz Pan
nie przedstawi³ tego w jasny sposób. Gdybymy mieli pewnoæ, ¿e zgrzeszyli przeciwko jasnemu wiat³u, zgrzeszyli w
pe³ni przeciwko mocy Bo¿ej  nie by³oby dla nich ¿adnej nadziei; moglibymy siê jedynie spodziewaæ, ¿e umr¹ wtór¹
mierci¹ jako ci, którzy dobrowolnie odrzucili Bosk¹ ³askê.
Je¿eli jednak nie posiadali wystarczaj¹cego wiat³a i znajomoci, wystarczaj¹cego kontaktu ze wiêt¹ moc¹ Bo¿¹, by
mog³a stanowiæ zupe³n¹ próbê, to bêd¹ musieli przejæ tak¹
zupe³n¹ próbê, zanim bêd¹ mogli ponieæ zupe³n¹ karê  wtór¹ mieræ.
Niemniej jednak ka¿dy grzech przeciwko duchowi wiête-
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mu, przeciwko jasnej wiat³oci i znajomoci Boskiej mocy,
jest niewybaczalny, poniewa¿ zosta³ pope³niony dobrowolnie.
Je¿eli by³by to dobrowolny grzech przeciwko pewnej mierze
wiat³oci, niew¹tpliwie spowodowa³by ch³ostê, karanie; je¿eli by³by to dobrowolny grzech przeciwko wiêkszej mierze
wiat³oci i wiêkszej ³asce w zwi¹zku ze wiêt¹ moc¹ Bo¿¹,
poci¹gn¹³by za sob¹ wiêksz¹ iloæ uderzeñ. Je¿eli jednak z
przestêpstwem tym wi¹¿e siê pe³ne, jasne pojêcie dobrego i
z³ego oraz pe³ne, wiadome przeciwstawienie siê wiêtej mocy
Bo¿ej, to kar¹ jest wieczne zniszczenie, wtóra mieræ, zupe³na zap³ata za grzech. Przebaczenie grzechów zagwarantowane okupem obejmuje grzechy wynikaj¹ce z niewiedzy lub s³aboci, bêd¹ce skutkiem upadku, a nie osobiste, dobrowolne,
celowe grzechy przeciwko wiat³oci. Nie wolno nam jednak
zapominaæ, ¿e wiele grzechów zawiera w sobie pewn¹ miarê
dobrowolnoci po³¹czon¹ z pewn¹ miar¹ s³aboci lub nieznajomoci sprawiedliwych zasad albo te¿ z jednym i drugim.
Proporcjonalnie do tej niewiedzy i s³aboci grzech jest mo¿liwy do wybaczenia przez ³askê Bo¿¹ w Chrystusie  przez wiarê
i przyjêcie Jego pojednania: proporcjonalnie za do tego, jak
rozmylny by³ dany grzech, zamierzony grzech musi byæ odpokutowany na drodze karania  ch³osty, dopóki w grzechu
istnieje co, co umo¿liwia jego wybaczenie; je¿eli nic takiego
nie mo¿na w nim znaleæ, nastêpuje mieræ i zniszczenie.
W takim znaczeniu ka¿dy dobrowolny grzech jest grzechem
przeciwko wiat³oci, grzechem przeciwko wiêtemu duchowi Prawdy  a taki grzech nigdy nie jest wybaczany.
I rzek³ Duch Filipowi: Przyst¹p, a przy³¹cz siê
do tego wozu  Dzieje Ap. 8:29
Nic, co wi¹¿e siê z tymi s³owami i z ich kontekstem, nie
sugeruje koniecznoci istnienia jakiego innego Boga. Wrêcz
przeciwnie: spe³nione s¹ wszelkie warunki i zachowana jest
zgodnoæ z pozosta³ymi wersetami Pisma wiêtego, je¿eli tylko zrozumiemy, ¿e to Pan przez swojego ducha, wp³yw, moc
pokierowa³ i pouczy³ Filipa, aby zbli¿y³ siê do powozu eunu-
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cha. Nie wiemy, w jaki sposób Filip by³ kierowany duchem
wiêtym, a prowadzenie jakichkolwiek spekulacji na ten temat by³oby nierozs¹dne. Nasz Bóg ma do swojej dyspozycji
nieograniczone sposoby przekazywania swoich ¿yczeñ swojemu ludowi (por. werset 39).
Rzek³ mu Duch: Oto ciê trzej mê¿owie szukaj¹
 Dzieje Ap. 10:19 
Ten werset mo¿na wyjaniæ w taki sam sposób, jak poprzedni. Nie jest dla nas istotne, jak moc, wp³yw, duch Bo¿y zwróci³ siê do Piotra, przekazuj¹c mu tê informacjê. Wystarczy nam
wiedzieæ, ¿e Pan rzeczywicie pokierowa³ aposto³em w taki
sposób, ¿e móg³ on jasno i w³aciwie to zrozumieæ, na co wskazuje opisywana w kolejnych wersetach historia.
Rzek³ im Duch wiêty: Od³¹czcie mi Barnabasza i
Saula do tej sprawy, do której ich powo³a³em
 Dzieje Ap. 13:2 
Podobnie jak w innych przypadkach, tekst wskazuje tutaj,
¿e duch wiêty pos³uguje siê osobow¹ i mêsk¹ form¹ wyra¿enia. Trudno temu cokolwiek zarzuciæ, gdy¿ w odniesieniu do
siebie Bóg równie¿ we wszystkich przypadkach u¿ywa formy
osobowej i mêskiej. Nie mniej w³aciwe jest u¿ywanie takich
s³ów tutaj, w kontekcie mocy Jahwe i przekazanej przezeñ
wiadomoci. Nie wiemy, w jaki sposób wiêty duch przekaza³, rzek³, czy te¿ wskaza³, ¿e Pawe³ i Barnabasz maj¹ byæ
od³¹czeni. Wiemy jednak, ¿e wszyscy powiêceni cz³onkowie ludu Bo¿ego s¹ powo³ani przez ducha, by stali siê s³ugami Prawdy; powinni oni byæ wiernymi i aktywnymi s³ugami
na miarê swoich umiejêtnoci i mo¿liwoci. Duch wiêty zwraca siê do nich wszystkich ogólnym powo³aniem: Przecz tu
stoicie pró¿nuj¹cy? (...) Idcie i wy do winnicy. Niezwyk³e
umiejêtnoci i sprzyjaj¹ce okazje powinny byæ odczytane jako
szczególne powo³anie ze strony Pana, bymy bardziej zaanga¿owali siê w publiczn¹ dzia³alnoæ w s³u¿bie Prawdy. Talenty, jakie posiadali Pawe³ i Barnabasz, nale¿y uwa¿aæ za
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podkrelenie skierowanego do nich ogólnego powo³ania, by
pe³nili s³u¿bê, do której byli szczególnie uzdolnieni; niemniej
jednak duch wiêty prawdopodobnie skorzysta³ z jednego z
darów dzia³aj¹cych w tamtym czasie wród Kocio³a  z
daru prorokowania, by objawiæ Pañsk¹ wolê w odniesieniu do
Paw³a i Barnabasza, gdy¿ czytamy: A byli w Antyjochii we
zborze, który tam by³, niektórzy prorocy  Dzieje Ap. 13:1.
Musimy jednak mieæ na pamiêci s³owa aposto³a z Listu do
Galacjan (1:1), mówi¹ce o jego powo³aniu do s³u¿by. Stwierdza on, ¿e jego w³adza pochodzi od Ojca i Syna, lecz ca³kowicie pomija wiêtego ducha jako trzeciego, równego Boga,
mówi¹c: Pawe³, Aposto³ (nie od ludzi, ani przez cz³owieka,
ale przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudzi³ od
umar³ych. Gdyby duch wiêty by³ osob¹, gdyby by³ tym w³anie Bogiem, którego szczególnym zadaniem jest wyznaczanie s³ug Prawdy (jak ogólnie siê twierdzi), takie pominiêcie
ducha wiêtego by³oby ca³kowicie niekonsekwentne, nielogiczne; jeli jednak posiadamy w³aciwe zrozumienie ducha
wiêtego, mianowicie wiemy, ¿e jest to duch, wp³yw, moc,
czyli w³adza Ojca i Syna lub ich obu razem, poniewa¿ maj¹ te
same cele, to wszystko jest ca³kowicie zgodne i logiczne.
Albowiem zda³o siê Duchowi wiêtemu i nam
 Dzieje Ap. 15:28 
Aposto³owie zebrali siê na swego rodzaju konferencji, by
odpowiedzieæ na pytania kocio³a w Antyjochii wzglêdem
Przymierza ¯ydowskiego, czyli Zakonu, w odniesieniu do tych,
którzy nie byli rodowitymi ¯ydami. Pismo wiête zapewnia,
¿e podjêta decyzja nie by³a jedynie os¹dem wydanym przez
samych aposto³ów; ich postanowienie zosta³o dodatkowo potwierdzone w jaki sposób przez Pana i mieli dowód, ¿e decyzja ta by³a tak¿e zgodna z umys³em Pana, z duchem Pana, z
wol¹ Pana.
Aposto³ Jakub, g³ówny mówca tej rady, podaje nam pewn¹
wskazówkê co do sposobu upewnienia siê odnonie woli, czyli
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zamys³u Bo¿ego; dowiadujemy siê równie¿, ¿e ta sama metoda zosta³a zalecona ca³emu Kocio³owi i jest stosowana przez
wiernych tak¿e i dzi: badanie Pisma wiêtego w wietle Boskiej opatrznoci. Wnioskuje on logicznie o zamyle Bo¿ym
w tej sprawie, przytaczaj¹c to szczególne, opatrznociowe kierowanie Piotrem  wys³anie go do Korneliusza, pierwszego
nawróconego sporód pogan, a potem cytuj¹c niespe³nione
proroctwo. Tak aposto³, jak i ca³y Koció³, przyjêli wynikaj¹cy z tego wniosek jako naukê ducha wiêtego (zob. Dzieje
Ap. 15:13-18).
Zawci¹gnieni bêd¹c od Ducha wiêtego, aby nie
opowiadali S³owa Bo¿ego w Azji
 Dzieje Ap. 16:6 
U¿yte tutaj wyra¿enie zdaje siê sugerowaæ powszechnie
przyjmowan¹ myl, ¿e duch wiêty jest osob¹, która przemawia³a i zabrania³a. Niemniej jednak rozpatrzenie tego wersetu
wraz z ca³ym kontekstem wykazuje, ¿e jest on ca³kowicie zgodny ze wszystkim, co powiedzielimy na ten temat do tej pory;
potwierdza on mianowicie, ¿e duch wiêty jest wiêtym wp³ywem, czyli moc¹ Jahwe oraz naszego Pana, Jezusa Chrystusa,
przez który wola Ojca i Syna przekazywana jest wierz¹cym 
bez wzglêdu na to, jak w rzeczywistoci to przebiega. Nie
wiemy dok³adnie, w jaki sposób aposto³ i jego towarzysze
zostali zawci¹gnieni, aby nie prowadziæ dzie³a g³oszenia
w Azji, ale najwyraniej co  jakie niesprzyjaj¹ce okolicznoci  przeszkodzi³y im, nie pozwoli³y im pójæ do Azji. Nie
jest wa¿ne, jak siê to sta³o; wynika z tej historii lekcja, ¿e sam
Bóg prowadzi³ swoje dzie³o, ¿e kierunek i dzia³anie aposto³ów podlega³o Boskiej opatrznoci; byli oni kierowani Pañskim duchem; u¿ywa³ On niewidzialnej mocy, by prowadziæ
ich jako swoich s³ug.
Mo¿emy byæ w ka¿dym razie pewni, ¿e Pañskie kierownictwo by³o czym wiêcej ni¿ tylko wra¿eniem, jakie zaistnia³o
w umyle aposto³a. W kontekcie omawianego wersetu znajdujemy przyk³ad jednego ze sposobów postêpowania ducha
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wiêtego w takich sprawach: Pawe³ otrzyma³ w nocy widzenie. Zobaczy³ stoj¹cego Macedoñczyka, który prosi³: Przepraw siê do Macedonii, a ratuj nas. Zaraz po tym widzeniu
udali siê do Macedonii, bêd¹c tego pewni, i¿ ich Pan powo³a³, aby im kazali Ewangeliê (werset 9). Te ró¿norodne wydarzenia wskazuj¹ nam, ¿e Boskie sposoby nauczania i prowadzenia w tamtych dniach nie ró¿ni³y siê wiele od tych, których u¿ywa obecnie, kieruj¹c swoimi s³ugami. Wszystkie tego
rodzaju porednie, nieosobiste wskazówki s¹ s³usznie okrelone jako przychodz¹ce od lub przez Pañskiego wiêtego
ducha, czyli wp³yw, moc. Gdyby wiadomoæ zosta³a przekazana przez anio³a, tak jak sta³o siê to, gdy Piotr przebywa³ w
wiêzieniu (Dzieje Ap. 5:19; 12:7) lub gdyby nasz Pan osobicie zwróci³ siê do Paw³a, podobnie jak na drodze do Damaszku
(Dzieje Ap. 9:4; 1 Kor. 15:8), to nie zosta³oby to przypisane
wiêtemu duchowi, czyli mocy Pañskiej, lecz samemu Panu
lub anio³owi.
Duch wiêty po miastach wiadczy, powiadaj¹c, ¿e
mnie wiêzienie i uciski czekaj¹
 Dzieje Ap. 20:23 
Nic nie wskazuje tutaj na koniecznoæ istnienia osoby ducha wiêtego. Wrêcz przeciwnie: aby pokazaæ, w jaki sposób
duch wiêty powiadomi³ Paw³a o czekaj¹cym go w Jeruzalemie wiêzieniu, zwróæmy uwagê na opis jednego z takich wiadectw w Cezarei. W tamtejszym zborze by³ cz³owiek o imieniu Agabus, który posiada³ powszechny wówczas dar prorokowania. Czytamy: Ten przyszed³szy do nas, i wzi¹wszy pas
Paw³a a zwi¹zawszy sobie rêce i nogi, rzek³: To mówi Duch
wiêty: Mê¿a, którego jest ten pas, tak zwi¹¿¹ w Jeruzalemie
¯ydowie, i podadz¹ go w rêce poganom  Dzieje Ap. 21:11.
Przyjaciele aposto³a z pocz¹tku próbowali go nak³oniæ, by nie
szed³ do Jerozolimy, on jednak stwierdzi³, ¿e nie zamierza w
¿aden sposób sprzeciwiaæ siê Pañskiemu planowi wzglêdem
swojej osoby; powiedzia³ te¿, ¿e jest gotów nie tylko na wiêzienie, ale i na mieræ w Jerozolimie  dla imienia Pana Jezu-
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sa. (Zwróæmy uwagê, ¿e aposto³ nie odniós³ siê tutaj do ducha
wiêtego  nie mówi³, ¿e by³by gotów umrzeæ dla imienia
ducha wiêtego.)
Kiedy przyjaciele w Cezarei zrozumieli, ¿e Pawe³ silnie stoi
przy swoim postanowieniu, powiedzieli: Niech siê stanie wola
Pañska. W ten sposób w ka¿dym przypadku wiadectwo ducha wiêtego by³o przez pierwotny Koció³ przyjmowane jako
wola naszego Pana Jezusa, a zarazem i wola Ojca (Dzieje Ap.
21:10-14).
Duch wiêty postanowi³ niektórych biskupami
Pilnujcie¿ tedy samych siebie, i wszystkiej trzody, w której was Duch
wiêty postanowi³ biskupami, abycie pali zbór Bo¿y  Dzieje Ap. 20:28.

Powy¿sze s³owa zosta³y skierowane do starszych zboru w
Efezie. Aposto³ zwraca tu uwagê na fakt, ¿e wyznaczenie ich
na stanowisko s³ug Prawdy w Kociele nie by³o jedynie ich
decyzj¹ ani te¿ decyzj¹ i uznaniem przez zbór, lecz ¿e to Pan,
poprzez dzia³anie swojego ducha, dokona³ tego wyboru. Chce,
aby zdali sobie sprawê, ¿e ca³a wartoæ ich urzêdu polega na
tym, ¿e s¹ oni uznani przez Pana i ¿e s¹ s³ugami Kocio³a z
Pañskiego polecenia, danego za porednictwem wiêtego ducha, czyli wp³ywu, który strzeg³, kierowa³ i zarz¹dza³ ich wyborem. Podobnie w innym miejscu aposto³ mówi, zwracaj¹c
siê do Kocio³a, a nie do ca³ego wiata: Ka¿demu [w Chrystusie] bywa dane objawienie Ducha ku po¿ytkowi. (...) A niektórych Bóg postanowi³ we zborze, najprzód Aposto³ów, potem proroków, po trzecie nauczycieli (...) I ró¿ne s¹ sprawy,
ale ten¿e Bóg, który sprawuje wszystko [wszystkie rzeczy]
we [wród] wszystkich  1 Kor. 12:6,7,28.
W tym stwierdzeniu aposto³ pokazuje, ¿e naznaczenia
wszystkich s³ug Kocio³a dokonuje Bóg przez objawienie
swego wiêtego ducha  nie jest to dzia³anie wiêtego ducha
niezale¿ne od Ojca i Syna. Bóg w Chrystusie nadzoruje wszystkie sprawy swojego ludu, Kocio³a, przez swojego ducha 
sw¹ wiêt¹ moc o nieograniczonej w³adzy i znajomoci, dzia³aj¹c¹ w ca³ym wszechwiecie. Zaprzecza to twierdzeniu, ja-
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koby duch wiêty by³ jak¹ inn¹ osob¹, a tak¿e pokazuje, ¿e
dzie³a tego dokona³ Pan przez swego wiêtego ducha. Ci starsi Kocio³a powiêcili siê Pañskiej s³u¿bie i zostali wybrani
na s³ug, nauczycieli, starszych Kocio³a, gdy¿ pod kierownictwem wiêtego ducha byli szczególnie odpowiedni i utalentowani  zgodnie z wol¹, czyli duchem, zamys³em, zamiarem
Bo¿ym. Chocia¿ zostali powo³ani na te urzêdy przez ludzi
bêd¹cych narzêdziami, przyjêli ten wybór jako Boskie kierownictwo i naznaczenie, w stosowny sposób traktuj¹c odpowiedzialnoæ zwi¹zan¹ z danym stanowiskiem.
Duch wiêty nauczycielem
Ale nam to Bóg objawi³ przez Ducha swojego; albowiem duch wszystkiego siê bada, i g³êbokoci Bo¿ych. (...) O których wam te¿ mówimy, nie
temi s³owy, których ludzka m¹droæ naucza, ale których Duch wiêty naucza  1 Kor. 2:10,13 i kontekst.

Ten werset stanowi dowód  zgodnie z naszymi poprzednimi mylami  ¿e wiêty duch, czyli zamys³ Bo¿y, przyjêty przez
Jego dzieci, umo¿liwia ich umys³om zrozumienie Jego planu.
Jedynie wchodz¹c do stanu harmonii z Bogiem poprzez Jego
S³owo Prawdy i przez ducha prawdziwego znaczenia tego S³owa jestemy w stanie zrozumieæ g³êbokie rzeczy Bo¿e. Zauwa¿my, ¿e aposto³ przeciwstawia tutaj dzia³aj¹cego w nas
ducha, który jest z Boga duchowi tego wiata, mieszkaj¹cemu w cielesnym cz³owieku i wywieraj¹cemu nañ wp³yw.
Nie ma w¹tpliwoci, ¿e duch tego wiata nie jest osob¹, lecz
wiatowym umys³em, wp³ywem czy te¿ usposobieniem! Podobnie i duch Bo¿y wród ludu Pañskiego nie jest osob¹, lecz
wiêtym zmys³em, wp³ywem lub znajduj¹cym siê w nich Bo¿ym usposobieniem.
Rzeczy, które s¹ Ducha Bo¿ego
Ale cielesny cz³owiek nie pojmuje tych rzeczy, które s¹ Ducha Bo¿ego;
albowiem mu s¹ g³upstwem, i nie mo¿e ich poznaæ, przeto, i¿ duchownie
bywaj¹ rozs¹dzone  1 Kor. 2:14.

Jest to bardzo mocne stwierdzenie, ca³kowicie zgodne ze
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wszystkim, co do tej pory omawialimy. Cz³owiek pe³en wiatowego ducha, proporcjonalnie do tego nape³nienia jest nieprzygotowany, by dostrzec i w³aciwie doceniæ g³êbokie, ukryte
chwalebne rzeczy Bo¿e  to, co nagotowa³ Bóg tym, którzy
go mi³uj¹. Te g³êbokie rzeczy, które nasz Pan nazywa per³ami, nie s¹ przeznaczone dla wiñ, dla samolubów przepe³nionych duchem tego wiata; s¹ przeznaczone raczej dla tych,
którzy zostali oczyszczeni poprzez obmycie wod¹ S³owa, którzy znajduj¹ siê blisko Pana dziêki wierze w drogocenn¹ krew,
którzy s¹ uwiêceni, ca³kowicie powiêceni Panu. Takim Bóg
z przyjemnoci¹ ujawnia swoje g³êbokie rzeczy, bogactwa ³aski, krok po kroku  stosownie do tego, jak poszczególne elementy Prawdy staj¹ siê pokarmem na czas s³uszny.
Jak ³atwo zauwa¿yæ, jest to bardzo wa¿na próba. Wykazuje
ona wyranie ró¿nicê pomiêdzy upad³ym cz³owiekiem a nowym, duchowym stworzeniem. Je¿eli lepota nie pozwala
komu dojrzeæ g³êbszych duchowych prawd, to taka osoba z
pewnoci¹ nie posiada wiadectwa, czyli dowodu, stanowi¹cego potwierdzenie jej synostwa, zwi¹zku z Niebiañskim Ojcem i jej wiernoci w tym zwi¹zku. Wszyscy, którzy pozostaj¹ obojêtni wzglêdem rzeczy, które  jak pisze aposto³  nagotowa³ Bóg tym, którzy go mi³uj¹, znajduj¹ w tym stwierdzeniu wskazówkê, ¿e powodem ich obojêtnoci jest brak
Pañskiego ducha. Niemniej jednak znamy powa¿nych nauczycieli kocio³a, którzy nie tylko przyznaj¹ siê do swojej niewiedzy, ale wrêcz s¹ z niej dumni. Daj¹ w ten sposób dowód,
¿e nie posiadaj¹ zmys³u Bo¿ego, nie znaj¹ Jego planów i dlatego nie mog¹ mieæ zbyt wiele ducha, ducha prawdy  a co za
tym idzie, nie mog¹ zrozumieæ wielu zagadnieñ Prawdy. Próba ta wykazuje, czy posiadamy ducha i czy jestemy w stanie
dostrzegaæ i doceniaæ rzeczy Bo¿e, które s¹ skryte przed ludmi wiatowymi  ale nam to objawi³ Bóg przez Ducha swojego.
Pomazanie od onego wiêtego
Ale wy macie pomazanie od onego wiêtego, i wiecie wszystko.
To pomazanie, którecie wy wziêli od niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczy³: ale jako to pomazanie uczy was o wszystkiem,
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a jest prawdziwe, i nie jest k³amstwem, a jako was nauczy³o, tak w niem
zostaniecie  1 Jana 2:20,27.

S³owo pomazanie budzi w inteligentnym badaczu Biblii
myl o wiêtym oleju pomazania, wylewanym na g³owy kolejnych mê¿ów, zajmuj¹cych stanowisko najwy¿szego kap³ana w Izraelu. Jak naród izraelski by³ obrazem prawdziwego
Izraela Bo¿ego, tak ich kap³ani i królowie obrazowali Chrystusa, wielkiego pozaobrazowego Najwy¿szego Kap³ana i
Króla. Podobnie jak izraelscy kap³ani i królowie byli na znak
obejmowania urzêdu pomazywani wiêtym olejem pomazania, tak i nasz Pan Jezus zosta³ pomazany wiêtym duchem
w momencie swojego powiêcenia. W ten sposób sta³ siê Chrystusem  Pomazañcem Jahwe.
Wybrany Koció³ ma siê staæ królewskim kap³añstwem
(królami i kap³anami) pod zarz¹dem swego Pana i G³owy 
cz³onkami Cia³a Pomazañca [Chrystusa]. wiêty duch pomazania, który zst¹pi³ na naszego Pana w chwili Jego chrztu
w Jordanie, potem z wszelk¹ moc¹ na niebie i na ziemi,
kiedy zosta³ On wzbudzony z martwych przez wiêtego ducha, czyli moc Ojca (Mat. 28:18; Efezj. 1:19,20), zosta³ przez
Niego samego, z Ojcowskim przyzwoleniem, wylany jako
pozaobrazowy olej pomazania na przedstawicieli Kocio³a w
dniu Piêædziesi¹tnicy. Wtedy w³anie (jeli mamy w pamiêci
obraz) olej pomazania sp³yn¹³ z G³owy na Cia³o, Koció³;
dlatego wierni pozostaj¹cy w ciele zostali uznani w Boskim
S³owie za wybranych Bo¿ych, pomazanych przez Niego (w
Chrystusie), by b³ogos³awiæ i rz¹dziæ wiatem, po tym jak zostan¹ wyuczeni od Boga pod kierownictwem pomazuj¹cego ducha.
Znaczenie wyrazu pomazanie (i jego greckiego odpowiednika chrisma) to g³adkoæ, oleistoæ, oliwienie; zwyczajowo
s³owo to niesie te¿ w sobie znaczenie zapachu, perfum. Jak¿e
piêknie i wyrazicie przedstawia ono rezultat Boskiego, skierowanego ku dobroci wp³ywu na tych, którzy wchodz¹ pod to
pozaobrazowe pomazanie: wiêtoæ, delikatnoæ, cierpliwoæ,
braterska uprzejmoæ  mi³oæ! Jak¿e s³odk¹, czyst¹ woñ przynosi to pomazanie ducha wiêtego wszystkim, którzy je przyj-
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muj¹! Bez wzglêdu na to, jak niezdarny, prostacki, nieuprzejmy lub ciemny jest zewnêtrzny cz³owiek, ziemskie naczynie, jak¿e szybko staje siê on uczestnikiem os³adzaj¹cego i
oczyszczaj¹cego wp³ywu skarbu nowego serca, nowej woli
wewn¹trz niego  pomazanej duchem wiêtym i przyprowadzonej do stanu harmonii z wszystkim, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek jest poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego (Filip.
4:8)!
S³owo pomazanie jest ca³kowicie zgodne z poprawnym
zrozumieniem ducha wiêtego  ¿e jest to wp³yw Bo¿y, niewidzialna moc Bo¿a, wykazywana poprzez Jego nauki, obietnice i inne sposoby, które Wszechwiedz¹cy i Wszechmog¹cy
uwa¿a za dobre. To s³owo z pewnoci¹ nie niesie w sobie znaczenia osoby. W jaki sposób moglibymy byæ pomazani osob¹?
Kto móg³by jednak zasugerowaæ, ¿e w wyra¿eniu pomazanie od onego wiêtego to nie pomazanie, lecz on wiêty
oznacza ducha wiêtego. Nasza odpowied brzmi: nie. On
wiêty to Ojciec. Opisuj¹c b³ogos³awieñstwa Piêædziesi¹tnicy Piotr stwierdza, ¿e duch zosta³ wylany, podobnie jak olej
pomazania, a nie pos³any jak osoba. O Jezusie mówi za:
Obietnicê [z proroctwa Joela] Ducha wiêtego wzi¹wszy od
Ojca, wyla³ to, co wy teraz widzicie i s³yszycie  tê cudown¹
moc, czyli wp³yw, objawiaj¹cy siê na ró¿ne sposoby: w o¿ywiaj¹cych mylach, w ognistych jêzykach i w mówieniu ró¿nymi jêzykami przez niewykszta³conych ludzi. Proroctwo Joela zapowiada³o: wylejê Ducha mego. Czy ktokolwiek mo¿e
utrzymywaæ, ¿e takie wyra¿enie by³oby w³aciwe w odniesieniu do jakiejkolwiek osoby? ¯e ta osoba zosta³a dana przez
Ojca Synowi, ¿e by³a wylana, widziana i s³yszana jako to?
Z pewnoci¹ nie. Bez w¹tpienia takie wypowiedzi oznacza³yby brak szacunku, gdyby odnosi³y siê do trzeciej osoby trójcy
Bogów równych moc¹ i chwa³¹.
Najbardziej zaskakuje jednak wszystkich to, ¿e ci, którzy
maj¹ owo pomazanie, wiedz¹ wszystko. Jak¿e wielu sporód ludu Bo¿ego mia³o pewnoæ, ¿e nie wiedz¹ wszystkiego,
a co za tym idzie, w¹tpi³o, czy kiedykolwiek otrzymali poma-
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zanie ducha wiêtego! Zagadnienie staje siê znacznie prostsze, je¿eli ten werset przet³umaczymy nastêpuj¹co: Ale wy
macie pomazanie od onego wiêtego, i wszyscy to wiecie!*
Istotnie, wszystkie prawdziwe dzieci Bo¿e bardzo dobrze znaj¹
ró¿nicê pomiêdzy cielesnym umys³em i sercem a nowym sercem, nowym umys³em, nowym usposobieniem, znajduj¹cym
siê pod kontrol¹ mi³oci i sprawiedliwoci.
Jak¿e wiele sporód najlepszych i najpokorniejszych dzieci
Bo¿ych z wielkim zadziwieniem czyta³o s³owa: To pomazanie, którecie wziêli od niego, zostaje w was, a nie potrzebujecie, aby was kto uczy³! Stwierdzali oni: Niestety! Nie otrzymalimy takowego pomazania, poniewa¿ bardzo potrzebujemy, ¿eby nas kto uczy³ i wiemy niewiele ponad to, co porednio lub bezporednio dotar³o do nas za porednictwem ludzkich narzêdzi. Te pokorne dusze czu³yby siê wielce zniechêcone i odrzucone na skutek uczciwoci swojego mylenia,
gdyby nie wiedzia³y, ¿e najlepsi znani im wiêci równie¿ potrzebowali ludzkich nauczycieli i doceniali ich. Z drugiej za
strony  niektórzy mniej uczciwi, mniej szczerzy, mniej wi¹tobliwi zwodz¹ samych siebie i innych, twierdz¹c, ¿e nie nauczyli siê niczego od ludzi, lecz ¿e wszystko, co wiedz¹, poznali poprzez bezporednie natchnienie ducha wiêtego. Nie
rozumiej¹, ¿e w ten sposób usi³uj¹ nadaæ swoim mylom i
s³owom nieomylnoæ w najbardziej absolutnym sensie. Nie
dostrzegaj¹ równie¿, ¿e b³êdy, jakie pope³niaj¹ w mylach, s³owach i uczynkach, które  jak twierdz¹  s¹ natchnione przez
ducha wiêtego, zaprzeczaj¹, jakoby duch wiêty mia³ byæ
sprawc¹ tych b³êdów i g³upstw.
Je¿eli rozwa¿amy ten werset bez kontekstu, to przeczy on
ogólnemu wiadectwu Pisma wiêtego. Czy¿ aposto³ Pawe³
wród duchowych darów dla Kocio³a nie wymienia aposto³ów, proroków [mówców], pasterzy, nauczycieli i ewangelistów? Dlaczego mieli by byæ dani, gdyby Koció³ nie potrzebowa³ nauki od ¿adnego cz³owieka? Co wed³ug aposto³a jest
przyczyn¹ zes³ania tych szczególnych darów Kocio³owi?
Pos³uchajmy jego s³ów: Ku spojeniu wiêtych, ku pracy us³u*

W najstarszych greckich manuskryptach nie ma s³owa wszystko.

284

Duch pojednania

giwania, ku budowaniu cia³a Chrystusowego; a i¿bymy siê
wszyscy zeszli w jednoæ wiary i znajomoci Syna Bo¿ego 
Efezj. 4:11-13 (por. 1 Kor. 12:28-31).
Trudno przypuszczaæ, ¿e aposto³ Jan zaprzecza³ s³owom
aposto³a Paw³a i innych aposto³ów  wszyscy oni byli nauczycielami i nakazywali Kocio³owi, aby szukali wybranych przez
ducha pasterzy, nauczycieli i biskupów, aby szanowali tych,
którzy w ten sposób sprawowali nadzór nad Kocio³em i
mieli czuwaæ nad dobrem dusz jako ci, którzy liczbê oddaæ
maj¹ (Hebr. 13:17). Bez w¹tpienia w pe³nej zgodzie z rad¹
aposto³a Paw³a Koció³ musia³ wybraæ swoich s³ug  mê¿ów
sposobnych ku nauczaniu, którzy by mogli napominaæ nauk¹ zdrow¹, i tych, którzy siê sprzeciwiaj¹, przekonywaæ, a
jeli bêdzie to konieczne  ostro karaæ, aby zdrowi byli w
wierze. Koció³ mia³ uznawaæ pasterzy nie panuj¹cych nad
dziedzictwem Pañskim, ale pas¹cych trzodê Bo¿¹ pokarmem na czas s³uszny  unikaj¹c nauczycieli o uszach po¿¹daj¹cych popularnoci i pochlebstwa (1 Piotra 5:2-4; 1 Tym. 3:2;
2 Tym. 2:25; Tyt. 1:9,13).
Co wiêcej, Jan sam by³ nauczycielem i w swoim w³asnym
licie naucza³, co on i my powinnimy ceniæ jako zdrow¹ naukê  któr¹ koniecznie nale¿y wpajaæ. Ka¿dy, kto czyta pisma
Jana, nie mo¿e wyci¹gn¹æ wniosku, ¿e by³y one listami towarzyskimi, pozbawionymi doktryn i nauk. Czy¿ Jan nie rozpoczyna swego listu s³owami: Comy widzieli i s³yszeli, to wam
zwiastujemy [nauczamy], abycie i wy z nami spo³ecznoæ
mieli  1:3? Dalej pisze: To wam piszê [tego was nauczam],
abycie nie grzeszyli  2:1; Przykazanie [naukê] nowe piszê wam  2:8; Dziateczki! niech was nikt nie zwodzi [ale
s³uchajcie mojej nauki]; kto czyni sprawiedliwoæ, sprawiedliwy jest  3:7; My z Boga jestemy. Kto zna Boga, s³ucha
nas [jest pos³uszny naszym wskazówkom, naszym naukom]
 4:6; Te rzeczy napisa³em wam (...) abycie wiedzieli [byli
wyuczeni]  5:13. Jan koñczy swój list bardzo wa¿n¹ nauk¹,
mówi¹c: Dziateczki! strze¿cie siê ba³wanów [nie pozwalajcie ¿adnej rzeczy ani osobie zaj¹æ miejsca samego Boga, je¿e-
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li chodzi o wasze uczucia i szacunek].
Widzimy wiêc, ¿e aposto³ nie móg³ mieæ na myli, i¿ Koció³ nie potrzebuje ludzkich nauczycieli, wrêcz przeciwnie,
uznawa³ on takich nauczycieli za narzêdzia wybrane przez
ducha wiêtego, postanowione we zborze dla tej w³anie
s³u¿by. Có¿ wiêc oznaczaj¹ s³owa: nie potrzebujecie, aby was
kto uczy³ oraz to pomazanie uczy was o wszystkim? W³aciw¹ odpowied na te pytania znajdziemy studiuj¹c kontekst
w wietle podanych ju¿ faktów.
Jak przypuszczaj¹ uczeni, list ten by³ napisany w roku 90
n.e. Do tego czasu chrzecijañstwo zdoby³o ju¿ doæ znaczn¹
pozycjê w wiecie. Zgromadzi³o resztkê cielesnego Izraela,
ci¹gaj¹c na siebie nienawiæ i przeladowania ze strony
ogromnej, zalepionej wiêkszoci tego narodu; by³o rozsiane
w ca³ym cywilizowanym wówczas wiecie. Wiele szczegó³ów chrzecijañstwa odpowiada³o greckim filozofom tamtych
czasów, którzy starali siê z nim po³¹czyæ i zostaæ filozoficznymi chrzecijanami oraz chrzecijañskimi filozofami  nadal trzymaj¹c siê swoich filozofii, które, jak mówi aposto³
Pawe³, by³y fa³szywie nazwan¹ umiejêtnoci¹ (1 Tym. 6:20).
Ci filozofowie byli gotowi uznaæ Jezusa za dobrego cz³owieka i m¹drego nauczyciela, ale nie za Syna Bo¿ego, który opuci³ duchow¹ naturê, kszta³t Bo¿y i sta³ siê cia³em, aby w
ten sposób zostaæ Odkupicielem cz³owieka i autorem wiecznego ¿ycia dla wszystkich, którzy bêd¹ Mu pos³uszni. Nauczali
oni jednak o przysz³ym, wiecznym ¿yciu i z zadowoleniem
stwierdzili, ¿e chrzecijanie ucz¹ tego samego; ró¿nica polega³a na tym, ¿e filozofowie (Platon i inni) g³osili, i¿ owo wieczne ¿ycie jest ludzkim przymiotem, wrodzon¹ moc¹ ludzkoci
 niemiertelnoci¹, za chrzecijanie nauczali, ¿e wieczne
¿ycie nie jest czym przyrodzonym, lecz darem Boga przekazanym przez Chrystusa, przeznaczonym tylko dla tych, którzy
Go przyjm¹ (Rzym. 2:7; 5:15,21; 6:23; 2 Kor. 9:15).
Filozofowie ci w praktyce mówili chrzecijanom: Cieszymy siê, ¿e poznalimy tak szacownych, rozumnych i wolnych
ludzi. Wasz wielki nauczyciel, Jezus, z pewnoci¹ uczyni³ was
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wolnymi od wielu zwyczajów i przes¹dów ¿ydowskich, czego
wam gratulujemy. Nadal jednak pozostajecie w pewnej mierze w niewoli: je¿eli rozwa¿ycie nasz¹ filozofiê, to bêdziecie
mieli jeszcze wiêcej wolnoci i zobaczycie, ¿e z pomoc¹ naszej filozofii pozbêdziecie siê znacznej czêci tego, co ³¹czy
was z ¯ydami  ich nadziei zwi¹zanych z Mesjañskim Królestwem, ich szczególnej idei jedynego Boga i waszej szczególnej wiary, i¿ wasz Nauczyciel, Jezus, by³ Jego jedynym Synem. Wkrótce, z pomoc¹ naszej filozofii, bêdziecie ponad tym
wszystkim (2 Piotra 2:19; Judy 4).
List Jana zosta³ napisany w celu umocnienia chrzecijan
przeciwko tym wywrotowym doktrynom. Aposto³ napomina
ich w tym rozdziale (2:24), aby trzymali siê mocno nauk, jakie s³yszeli od samego pocz¹tku i aby uwa¿ali te filozoficzne
doktryny za k³amstwo, za g³osz¹cych je fa³szywych nauczycieli za przedstawicieli Antychrysta, który  o czym tak czêsto im mówiono  mia³ objawiæ siê w Kociele (1 Tes. 2:3-7;
1 Jana 2:18). Jan mówi: Tom wam napisa³ o tych, którzy was
zwodz¹ [staraj¹ siê was odwieæ od Chrystusa]  werset 26.
Po tym nastêpuj¹ szczególne s³owa wersetu 27, którymi
w³anie siê zajmujemy. Mo¿na je sparafrazowaæ nastêpuj¹co:
Ale, drogo umi³owani, prawdziwe dzieci Bo¿e nie mog¹
byæ zwiedzione ¿adn¹ tego rodzaju filozofi¹: ¿adna filozofia
nie mo¿e zaj¹æ miejsca Chrystusa w naszych sercach  ¿adna
teoria nie mo¿e nas nak³oniæ do kwestionowania pe³ni i prawdziwoci tego wielkiego poselstwa, które otrzymalimy jako
Ewangeliê naszego Pana, Jezusa Chrystusa  Ojcowskiego
Umi³owanego, Ojcowskiego Pomazañca. Oprócz logiki wiary
raz wiêtym podanej zwróæcie uwagê na niezwyk³y wp³yw,
jaki to poselstwo wywiera na was: towarzysz¹ mu cudowne
dary jêzyków, cudów itp.; filozofowie twierdz¹, ¿e fakirzy Wschodu s¹ w stanie te cuda powtórzyæ. Obok tego posiadacie jednak jeszcze inne wiadectwo w waszych nowych
sercach  pomazanie, które przemieni³o i odnowi³o wasze
umys³y, wydaj¹c w codziennym ¿yciu owoce ducha powiêcenia, których fakirzy nie s¹ w stanie podrobiæ, a którym zwo-
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dz¹cy was filozofowie nie mog¹ zaprzeczyæ.
Opieraj¹c siê na tych fundamentach naszej wiêtej religii 
¿e Chrystus Jezus nie by³ oszustem, lecz samym Synem Boga
i naszym Odkupicielem, ¿e ¿ycie wieczne mo¿na osi¹gn¹æ tylko poprzez ¿ywy zwi¹zek z Nim  nie potrzebujecie wskazówek ani od tych fa³szywych nauczycieli, ani ode mnie. Dopóki bêdzie w was przebywa³ duch wiêty, bêdzie was chroni³
przed takimi blunierczymi, antychrzecijañskimi teoriami.
Dopóki bêdziecie pamiêtaæ, ¿e pokój Bo¿y, który przewy¿sza wszelki rozum, wszed³ w wasze serca poprzez przyjêcie
Jezusa jako Syna Bo¿ego i jedynej mocy Bo¿ej ku zbawieniu,
dopóty bêdzie on was umacnia³ i posila³ w tej sprawie. Zauwa¿ycie, ¿e ta sama próba (lojalnoci wobec wiêtego ducha
mi³oci, otrzymanego od Ojca i Syna) jest przydatna w sprawdzaniu wszelkich rzeczy: je¿eli bowiem co przeczy duchowi
mi³oci lub go ignoruje, jest duchem niepobo¿nym  fa³szyw¹
nauk¹. Pamiêtajmy o jego nauce, i¿ chc¹c otrzymaæ jak¹kolwiek nagrodê, musimy zostawaæ w nim  opuszczenie Chrystusa oznacza bowiem opuszczenie wszystkiego.
Wzdychanie niewymowne
Ten¿e Duch przyczynia siê za nami wzdychaniem niewymownym. A ten,
który siê serc bada, wie, który jest zmys³ Ducha  Rzym. 8:26,27.

Niestety, wiele osób niew³aciwie rozumie powy¿sze stwierdzenie, którego celem by³o przekazanie ludowi Bo¿emu zrozumienia Ojcowskiej mi³oci i troski o nich. Powiadaj¹ nam,
¿e duch wiêty wzdycha za nimi ku Ojcu; niektórzy sami usi³uj¹ g³ono wzdychaæ; inni przypuszczaj¹, ¿e iloæ czynionego przez nich wzdychania w jaki sposób pomaga duchowi
wiêtemu w tej sprawie, kompensuj¹c wzdychanie niewymowne  chocia¿ nie mog¹ wyjaniæ, jak to siê w rzeczywistoci dzieje. Je¿eli duch wiêty by³by osob¹ oraz  jak mówi¹
katechizmy  równym moc¹ Ojcu i Synowi, koniecznoæ
zwracania siê do Ojca i Syna w imieniu ludu Pañskiego za
pomoc¹ wzdychania niewymownego by³aby zaiste dziwna.
Nasz Pan Jezus powiedzia³, ¿e mo¿emy przychodziæ bezpo-
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rednio do Niego i do Ojca i zapewnia³ nas: Sam Ojciec mi³uje was. Niemniej jednak z rozwa¿anego w³anie wersetu
niektórzy wyci¹gnêli wniosek, i¿ musimy udawaæ siê do Ojca
i do Syna za porednictwem ducha wiêtego, który wzdycha i
przyczynia siê za nami, abymy mogli byæ przyjêci przez Ojca
i przez Syna. Konkluzja ta odpowiada powszechnemu pomieszaniu pojêæ odnonie ducha wiêtego i jego urzêdu.
B³êdnoæ tej interpretacji staje siê jeszcze bardziej widoczna, kiedy zauwa¿ymy, ¿e skoro wzdychania s¹ niewymowne, nie s¹ w ogóle wzdychaniami; je¿eli co nie zosta³o wypowiedziane, to nie jest westchnieniem. Fragment ten wydawa³by siê równie dziwny i niekonsekwentny, je¿eli mielibymy rozumieæ, ¿e duch wiêty, wp³yw, czyli moc Wszechmocnego Jahwe, nie jest w stanie wyra¿aæ siê w inteligentny sposób. Wiemy, ¿e w dawnych wiekach Boski umys³, wola, duch
wyra¿a³ siê obficie w s³owach i uczynkach proroków; trudno
przypuszczaæ, ¿e dzi jego moc czy mo¿liwoci s¹ mniejsze.
Có¿ wiêc oznaczaj¹ s³owa: Ten¿e Duch przyczynia siê za
nami wzdychaniem niewymownym?
B³¹d tkwi w przypuszczeniu, ¿e to Boski duch b³aga. Jest
wrêcz przeciwnie: duch, który siê za nami przyczynia, to nasz
w³asny duch, duch wiêtego, który b³aga Boga i czêsto nie
potrafi w³aciwie siê wyraziæ. Spojrzenie na tekst i na zwi¹zane z nim wersety dowodzi prawid³owoci takiej interpretacji.
Aposto³ pisa³ w³anie o obci¹¿onej grzechem ludzkoci, wzdychaj¹cej w swoich kajdanach. Zapewnia nas, ¿e ludzie zostan¹ z tej niewoli wyzwoleni, kiedy Koció³  synowie Bo¿y
 pod przewodnictwem Wodza swojego zbawienia bêdzie
uwielbiony (wersety 19-21). Potem aposto³ przechodzi od westchnieñ rodzaju ludzkiego do obecnego stanu Kocio³a, w którym to stanie wzdychamy: I my, którzy mamy pierwiastki
Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekuj¹c przysposobienia synowskiego, odkupienia cia³a naszego  werset 23.
Odnowiony tj. przemieniony umys³, czyli duch, w Kociele, niegdy wiatowy, jest teraz wiêty i duchowny: nasze cia³a s¹ jednak nadal ludzkie, obci¹¿one Adamow¹ niedoskona-
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³oci¹. Dlatego my, jako Nowe Stworzenia, jestemy obci¹¿eni cielesnoci¹ i wzdychamy do obiecanego wyzwolenia na
podobieñstwo Chrystusowe w pierwszym zmartwychwstaniu.
Aposto³ wyjania, ¿e przez wiarê mo¿emy uznaæ ziemskie cia³a
za umar³e i myleæ o sobie jako o udoskonalonych Nowych
Stworzeniach, w ten sposób uwa¿aj¹c siebie za zbawionych
teraz  zbawionych nadziej¹ (werset 24). Potem, wyjaniwszy, jak mo¿emy na siebie patrzeæ, aposto³ mówi nam, ¿e z
Boskiego punktu widzenia jestemy postrzegani jako nowe,
wiête i duchowe stworzenia: wykazuje on, ¿e Bóg, spogl¹daj¹c na nas z takiego punktu widzenia, uznaje nie cia³o,
jego s³aboci i niedoskona³oci  lecz ducha, umys³, intencje,
wolê, Nowe Stworzenie, oddane Jego s³u¿bie. Bóg wie, kiedy
nasz wiêty duch (nowy umys³) jest ochoczy, a cia³o md³e i
s¹dzi nas nie wed³ug cia³a, ale wed³ug ducha.
To w³anie nasze sp³odzenie z ducha, nasze przyjêcie nowej woli, w pe³ni powiêconej Panu, przyprowadzi³o nas do
nowej spo³ecznoci z Bogiem i do tych nowych nadziei, którymi siê cieszymy: tak wiêc i Duch [nasz nowy, wiêty umys³] dopomaga [cielesnym] md³ociom naszym. Albowiem o
co bymy siê modliæ mieli, jako potrzeba [nawet] nie wiemy
[zawsze jestemy w stanie zrobiæ o wiele mniej, ni¿ bymy
pragnêli]; ale ten¿e duch [nasz wiêty umys³] przyczynia siê
[za nami  pominiête w najstarszych manuskryptach] wzdychaniem niewymownym [s³owami]. A ten, który siê serc bada
[Bóg], wie, który jest zmys³ [greckie phronema  sk³onnoæ]
[naszego] Ducha, poniewa¿ [on  nasz duch] wed³ug Boga
przyczynia siê za wiêtymi.
Innymi s³owy, Bóg jest gotów z upodobaniem przyj¹æ pragnienia serca swojego ludu, tak w modlitwie, jak i w s³u¿bie,
bez wzglêdu na niedoskona³oæ ich cia³  ich ziemskich naczyñ. I rzeczywicie, On przyjmuje te pragnienia serc.
Jak¿e jestemy szczêliwi, ¿e  pomimo naszej s³aboci i
niewiedzy  nasz Niebiañski Ojciec przyjmuje intencje naszych serc zamiast naszych s³ów; czêsto bowiem Jego lud le
prosi! Mylimy o tym za ka¿dym razem, kiedy s³yszymy, ¿e

290

Duch pojednania

lud Bo¿y modli siê, by Bóg ochrzci³ go duchem wiêtym i
ogniem. Modlitwa ta jest wypowiadana w dobrych intencjach
i rodzi siê wy³¹cznie z pragnienia b³ogos³awieñstwa; nie rozumiej¹c jednak cytowanego przez siebie fragmentu Pisma
wiêtego, modl¹cy siê prosi w rzeczywistoci o b³ogos³awieñstwo, po którym ma nast¹piæ przekleñstwo. Zapowied, ¿e
Chrystus bêdzie chrzci³ duchem wiêtym i ogniem, zosta³a
wyra¿ona przez Jana Chrzciciela. Zawarte w niej b³ogos³awieñstwo sp³ynê³o na wyczekuj¹cy Koció³ podczas Piêædziesi¹tnicy, a potem na ca³e wierne ostatki Izraela; druga po³owa zapowiedzi wype³ni³a siê na odrzuconej czêci narodu ¿ydowskiego  w chrzcie ognia, zniszczenia, ucisku, który ca³kowicie unicestwi³ ich pañstwowoæ w roku 70 n.e. W swojej wielkiej ³asce Bóg nie odpowiada na modlitwy cz³onków
swojego ludu wed³ug ich prób, lecz wed³ug intencji prosz¹cego  zsy³a im jedynie b³ogos³awieñstwo.
Niektórzy dowiadczyli upadku i znaleli siê w pu³apce
Przeciwnika na skutek jakiej s³aboci upad³ej ludzkiej natury; czuli siê niemal ca³kiem zniechêceni, zbli¿aj¹c siê w modlitwie do tronu niebiañskiej ³aski. Nie umieli znaleæ s³ów,
wzdychaj¹c jedynie w duchu do Boga, bêd¹c ucinieni.
Niebiañski Ojciec nie nalega³ jednak, ¿e musz¹ wyraziæ swoje proby absolutnie poprawnym jêzykiem, aby On móg³ ich
wys³uchaæ; zamiast tego ³askawie odpowiedzia³ na pragnienia ich serc, niewys³owione westchnienia serc, które b³aga³y
o Jego przebaczenie, Jego b³ogos³awieñstwo i pocieszenie.
Odpowiedzia³ na niewys³owione modlitwy, da³ si³ê i b³ogos³awieñstwo wraz z b³ogos³awionym odczuciem przebaczenia.
Takie w³anie jest rozumowanie aposto³a w ca³ym tym fragmencie; koñczy on swoje rozwa¿anie s³owami: Có¿ tedy rzeczemy na to? [pamiêtaj¹c o tym, i¿ Bóg zaplanowa³ wszystko
za nas, nie bacz¹c na nasze s³aboci czy niedoskona³oci, które dzia³aj¹ przeciwko naszej woli, nie poczytuj¹c ich za nasze
uczynki, nie bacz¹c te¿ na u³omnoæ naszych prób, na nasze
nieumiejêtne wyra¿anie pragnieñ, b³ogos³awi nas wed³ug ducha naszych umys³ów, bowiem nie jestemy nawet w stanie
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wys³owiæ naszych westchnieñ w niedoskona³ych modlitwach
 pamiêtaj¹c o tym wszystkim, dochodzimy do wniosku:] Jeli Bóg za nami, któ¿ przeciwko nam?  werset 31.
W jaki sposób duch przekonuje wiat
A On [duch prawdy], gdy przyjdzie, przekona wiat o grzechu i o sprawiedliwoci, i o s¹dzie  Jan 16:8 NB.

Omówilimy ju¿ wczeniej powody, dla których do ducha
prawdy stosuje siê zaimek rodzaju mêskiego  poniewa¿ reprezentuje on Boga, który równie¿ jest rodzaju mêskiego. Zastanowimy siê teraz nad powy¿szym tekstem, uwa¿anym przez
niektórych za dowód, i¿ duch wiêty dzia³a w grzesznikach w
celu ich naprawienia. Uwa¿amy taki pogl¹d za ca³kowicie b³êdny  w³aciwie rozumiane Pismo wiête naucza bowiem, ¿e
duch wiêty udzielany jest jedynie powiêconym wierz¹cym;
nie jest on dawany niewierz¹cym, a zatem nie mo¿e w nich
dzia³aæ, jak ogólnie siê uwa¿a. Wrêcz przeciwnie: dzieci tego
wiata maj¹ ducha wiatowego; jedynie dzieci Bo¿e posiadaj¹ ducha Bo¿ego, wiêtego ducha, umys³, usposobienie czy
wolê. Duch wiata, czyli zmys³ cia³a, jest nieprzyjacielem
Bogu. Osoby o cielesnym umyle nie mog¹ te¿ poznaæ rzeczy, które s¹ z ducha Bo¿ego, poniewa¿ sprawy te duchownie bywaj¹ rozs¹dzone  mog¹ je rozumieæ tylko ci, którzy
maj¹ ducha wiêtego. Dlatego wiêc wiêty duch harmonii z
Bogiem i pos³uszeñstwa Jego woli i opatrznoci  gdziekolwiek go widzimy  stanowi dowód odrodzenia, sp³odzenia do
nowoci ¿ywota. Zgadzaj¹ siê z tym s³owa aposto³a: Jeli
kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego. Ci, którzy nie maj¹ ducha Chrystusowego i nie s¹ Jego, s¹ ogólnie
rzecz bior¹c wiatem  nie s¹ Chrystusowi, poniewa¿ nie przyjêli ducha Ojca.
Duch Bo¿y, poprzez swoje owoce i wydawanie wiadectwa
przez S³owo, stanowi dowód naszego odrodzenia. Wszyscy
widz¹, ¿e wiêty duch Bo¿y, który jest w Kociele, nie jest
tym samym duchem, który przebywa wród wiata  ¿e duch
Bo¿y pod ¿adnym wzglêdem nie przebywa w osobach o wiatowym, cielesnym umyle, których Pismo wiête konsekwent-
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nie nazywa dzieæmi gniewu, synami niedowiarstwa,
dzieæmi swego ojca diab³a. Nie powinnimy jednak zapominaæ, ¿e duch prawdy, duch mi³oci w znacznym stopniu zmieni³ ducha tego wiata, który choæ pozostaje nadal
duchem ciemnoci, duchem samolubstwa, duchem cielesnym,
to do pewnego stopnia w zewnêtrznej formie kopiuje niektóre
³aski ducha wiêtego. By³oby rzeczywicie dziwne, gdyby piêkno ducha wiêtoci, widoczne w delikatnoci, uprzejmoci i
cierpliwoci, nie zrobi³o ¿adnego wra¿enia na nieodrodzonych.
Niektórzy wiatowi ludzie staraj¹ siê o te ³aski ducha, poniewa¿ s¹ one uwa¿ane za elementy u³atwiaj¹ce ¿ycie, oznaki
dobrego wychowania itd.; wiele osób, których serca nie pozostaj¹ w zgodzie z zasadami ducha powiêcenia, kopiuje te cechy jako politurê, zewnêtrzn¹ poz³otê, okrywaj¹c¹ gorszy metal
zdeprawowanej natury  nieodrodzonej, nieuwiêconej, samolubnej, nie bêd¹cej w harmonii z Panem i duchem Jego wiêtoci. Dlatego musimy czyniæ cis³e rozró¿nienie pomiêdzy
tymi, którzy poz³acaj¹ jedynie zewnêtrzn¹ pow³okê swojego
postêpowania, a tymi, których serca zosta³y przemienione przez
ducha Pañskiego. Tylko ci ostatni s¹ synami Boga, którzy ciesz¹ siê Jego ³ask¹ i maj¹ wkrótce dost¹piæ b³ogos³awieñstwa i
uwielbienia.
Powstaje wiêc pytanie: Je¿eli duch Pana przekazywany jest
tylko tym, którzy s¹ Jego poprzez wiarê w Chrystusa i poprzez powiêcenie, co mia³ na myli nasz Pan, stwierdzaj¹c,
¿e duch Prawdy bêdzie przekonywaæ wiat o grzechu, o sprawiedliwoci i o nadchodz¹cym s¹dzie?
Znaczenie s³ów naszego Pana bêdzie nam ³atwo zrozumieæ,
je¿eli przypomnimy sobie Jego zapowied, i¿ Jego naladowcy, na których Jego duch sp³ynie i w których bêdzie obficie
mieszka³, proporcjonalnie do swojej wiary i pos³uszeñstwa
mieli byæ wiat³oci¹ wiata. W³anie ta wiat³oæ, bij¹ca od
prawdziwie powiêconego Kocio³a na wiat i cz³onków nominalnego kocio³a o wiatowych umys³ach, staje siê krytyk¹
ich ciemnoty. Kiedy nasz Pan zosta³ pomazany duchem Bo¿ym, powiedzia³ o sobie: Jam jest wiat³oæ wiata oraz
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Pókim jest na wiecie, jestem wiat³oci¹ wiata  Jan 8:12;
9:5. Zwracaj¹c siê za do Kocio³a Wieku Ewangelii, uwiêconego tym samym duchem, rzek³: Wy jestecie wiat³oæ
wiata (...). Tak niechaj wieci wiat³oæ wasza przed ludmi
 Mat. 5:14-16.
Aposto³ Pawe³, zwracaj¹c siê do tego samego Cia³a Chrystusowego, mówi: Albowiemecie byli niekiedy ciemnoci¹;
alecie teraz wiat³oci¹ w Panu; chodcie¿ jako dziatki wiat³oci  Efezj. 5:8; 1 Tes. 5:5. W innym miejscu powiada:
Poniewa¿ Bóg [duch Bo¿y, duch prawdy] (...) siê rozwieci³
w sercach naszych ku rozwieceniu (w nas) znajomoci chwa³y
Bo¿ej w obliczu Jezusa Chrystusa  2 Kor. 4:6. Tak wiêc
widzimy, ¿e to wiat³o Boskiej Prawdy, wiêty duch, umys³,
czyli usposobienie, lni¹ce w naszych sercach, rzuca blask na
zewn¹trz, na wiat; st¹d w³anie napomnienie: Wszystko
czyñcie bez szemrania i poswarków, abycie byli bez nagany i
szczerymi dziatkami Bo¿ymi, nienaganionymi w porodku
narodu z³ego i przewrotnego, miêdzy którymi wiecicie jako
wiat³a na wiecie  Filip. 2:14,15.
Widzimy wiêc, ¿e wiêty duch rzuca wiat³o na wiat  nie
bezporednio, lecz przez odbicie. Duch wiêty nie jest wiatu
przekazywany i nie dzia³a w nim, lecz w ludzie Bo¿ym, który
jest tym duchem zapieczêtowany i rzuca wiat³o na ciemnoæ
wiata.
Aposto³ podaje nam pewn¹ wskazówkê, w jaki sposób wiat
ma byæ strofowany przez ducha wiêtoci w powiêconym
Kociele: Chodcie¿ jako dziatki wiat³oci (...) A nie spó³kujcie z uczynkami niepo¿ytecznymi ciemnoci, ale je raczej
strofujcie. (...) To wszystko, gdy bywa od wiat³oci strofowane, bywa objawione [jako z³e]  Efezj. 5:8,11,13. wiat³o
Prawdy Bo¿ej, bêd¹ce wyrazem Jego umys³u, czyli ducha,
kiedy wieci poprzez uwiêcone ¿ycie, jest duchem wiêtym,
strofuj¹cym ciemnoæ wiata, pokazuj¹cym tym, którzy to
widz¹, co jest grzechem i przeciwieñstwem sprawiedliwoci.
Z tego w³anie owiecenia zaczerpn¹ oni przekonanie o nadchodz¹cym s¹dzie, kiedy to sprawiedliwoæ spotka siê z na-
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grod¹, a grzech bêdzie ukarany. Pobo¿ne ¿ycie jest zawsze
strofowaniem niepobo¿nego, nawet wtedy, gdy nie da siê wypowiedzieæ ani jednego s³owa Prawdy lub gdy nie jest to w³aciwe.
W³anie dlatego, ¿e wiêty duch wród ludu Bo¿ego strofuje niepobo¿nego i samolubnego ducha innych ludzi, aposto³
napomina uwiêconych, by pamiêtali, ¿e s¹ ¿ywymi listami,
znanymi i czytanymi przez wszystkich (2 Kor. 3:2). Usprawiedliwiony i uwiêcony Koció³, id¹c ladami Chrystusa,
zawsze by³ wiat³oci¹ dla wiata, chocia¿ niekiedy jego wiat³oæ nie wywiera³a tak znacz¹cego wp³ywu, jak chcia³. Podobnie by³o w przypadku naszego Pana, który stwierdzi³, ¿e
ka¿dy, kto mia³ ducha ciemnoci, tym bardziej Go nienawidzi³, poniewa¿ duch ciemnoci by³ strofowany przez Jego ducha wiat³oci. Z tego powodu nie tylko nasz Pan, wielki Nios¹cy wiat³o, by³ przeladowany a¿ na mieræ, ale tak¿e wszyscy nios¹cy wiat³o i id¹cy w Jego lady musz¹ mieæ udzia³ w
Jego przeladowaniach i cierpieniach (Jan 16:3; Rzym.
8:17,18).
G³ówn¹ misj¹ Kocio³a by³ i jest jego w³asny rozwój, budowanie siê w najwiêtszej wierze itd. (Judy 20); niemniej
jednak Koció³ mia³ zawsze pewn¹ drugorzêdn¹ misjê do spe³nienia: wydawanie wiadectwa Prawdzie, dawanie wiat³a,
strofowanie wiata. Strofowanie to by³o skierowane raczej
przeciwko nominalnym wyznawcom ni¿ ludziom ca³kowicie
wiatowym, podobnie jak dzia³o siê w czasach naszego Pana:
Jego wiat³oæ wieci³a na tych, których uwa¿ano za pobo¿nych i wiêtych, strofuj¹c ich ciemnoæ. Nasz Pan ostrzega
nas, ¿e nasza wiat³oæ musi nieprzerwanie wieciæ: Jeli tedy
wiat³oæ, która jest w tobie, ciemnoci¹ jest [stanie siê], sama
ciemnoæ jaka¿ bêdzie?  odnosi siê to zarówno do duszy, w
której wiat³o zagas³o, jak i do wiata, którego wiat³o jest
zaciemnione. Najwiêkszym triumfem Szatana jest zwiedzenie duszy, która kiedy zosta³a ju¿ owiecona i uwiêcona
Prawd¹. Wp³yw z³a na tak¹ duszê jest wiêcej ni¿ zdwojony.
A tak, kto mniema, ¿e stoi, niech¿e patrzy, aby nie upad³, i
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niech pamiêta, ¿e ukrywanie swego wiat³a pod korcem jest
pewnym krokiem w stronê ciemnoci.
Przez to poznawajcie Ducha Bo¿ego i ducha
antychrystusowego  1 Jana 4:2; 2 Jana 7
Przez to poznawajcie Ducha Bo¿ego: Wszelki duch, który wyznaje, i¿
Jezus Chrystus w ciele przyszed³, z Boga jest. Ale wszelki duch, który nie
wyznaje, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele, nie jest z Boga; ale ten jest
on duch antychrystusowy.

Inteligentny umys³ z pewnoci¹ natychmiast spostrze¿e, i¿
aposto³ nie ma tutaj na myli osoby, lecz wp³yw, doktrynê czy
te¿ naukê. Kontekst (wersety 1 i 3) ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ
pokazuje, ¿e aposto³ mówi, i¿ lud Bo¿y musi rozpoznawaæ
doktryny, które s¹ mu przedstawiane jako prawda  musi dowiadczaæ duchów, czy s¹ wiête, czy te¿ z³e, czy pochodz¹
od Boga, czy te¿ od onego Z³ego  czy jest to duch prawdy,
czy duch b³êdu. Oba duchy s¹ przedstawiane przez proroków
czy te¿ nauczycieli. Nasz Pan, aposto³owie i inni, id¹cy ich
ladami, siali Prawdê, czyli pszenicê, sp³adzaj¹c powiêconych wierz¹cych do nowoci ¿ywota i wiêtoci ducha. Nieprzyjaciel i jego s³udzy zasiewali b³¹d, czyli ziarno k¹kolu,
co wnios³o do kocio³a nominalnego (czyli pola pszenicy)
ogromn¹ iloæ k¹kolu  nie maj¹cego ducha Chrystusowego, lecz zmienionego, pokrytego lukrem ducha wiata.
Dlatego ka¿dy, kto przedstawia siebie jako nauczyciela i nazywa siebie s³ug¹ Prawdy posiadaj¹cym ducha wiêtoci, musi
byæ wypróbowany, sprawdzony pod wzglêdem tego, czy g³osi
Prawdê, czy b³¹d  czy wpaja ducha Prawdy, czy ducha b³êdu.
S³owo Bo¿e ma byæ miar¹, któr¹ nale¿y siê kierowaæ przyjmuj¹c prawdziwych nauczycieli, a odrzucaj¹c fa³szywych: bo
wiele fa³szywych proroków wysz³o na wiat.
Aposto³ wskazuje na jedn¹ ogóln¹ próbê prawdziwej i fa³szywej wiary, prawdziwych i fa³szywych nauczycieli  ducha
Prawdy i ducha b³êdu  ducha Chrystusa, wprowadzaj¹cego
we wszelk¹ Prawdê i niepobo¿nego ducha Antychrysta, wprowadzaj¹cego we wszelki b³¹d, niszcz¹cego wiarê raz wiêtym
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podan¹ i wiod¹cego do zaprzeczenia faktu, i¿ Pan wykupi³ nas
swoj¹ w³asn¹, drogocenn¹ krwi¹ (2 Piotra 2:1). Prób¹ t¹ by³o
potwierdzenie lub zaprzeczenie, ¿e Mesjasz przyszed³ w ciele. Stanowi³o to i nadal stanowi niew¹tpliw¹ próbê  jedn¹ z
form próby okupu: ka¿da doktryna, która mu zaprzecza, jest
aktywnym przeciwnikiem Prawdy, jest anty-Chrystusowa
(przeciwna Chrystusowi). Ka¿da doktryna, która pomija okup,
jest powa¿nym b³êdem i nie pochodzi od Boga, bez wzglêdu
na to, ile zosta³o w ni¹ wmieszane dobrego; jest niebezpieczna. Ka¿da doktryna wyznaj¹ca okup jest z zasady poprawna 
z Boga  i zmierza we w³aciwym kierunku.
Przeciwnik bardzo wczenie rozpocz¹³ ataki na prawdziw¹
wiarê, podan¹ przez Pana i przez aposto³ów. Pochodzi³y one z
dwóch róde³, zaprzeczaj¹cych, ¿e Pan przyszed³ w ciele.
(1) Pogañskie filozofie (przed którymi ostrzega³ równie¿
aposto³ Pawe³, 1 Tym. 6:20,21) utrzymywa³y, ¿e Jezus rzeczywicie by³ wielkim prorokiem, wielkim nauczycielem i porównywa³y Go ze swoimi filozofami; stanowczo twierdzi³y
jednak, ¿e nie by³ Synem Bo¿ym bardziej ni¿ inni  nie by³
Mesjaszem ¯ydów, których nadzieje i proroctwa wyp³ywa³y
wed³ug nich z ograniczenia, narodowej dumy i ambicji uznawania siê za wybrany przez Boga naród. W ten sposób filozofie pogañskie zaprzecza³y przedludzkiej egzystencji naszego
Pana  zaprzecza³y, ¿e przyszed³ w ciele  zaprzecza³y, ¿e by³
kim wiêcej ni¿ cz³onkiem upad³ej rasy, choæ przyznawa³y, ¿e
by³ niezwyk³ym przypadkiem.
(2) Zgodnie ze swoim zwyczajem Przeciwnik bardzo wczenie zacz¹³ przeciwstawiaæ jeden krañcowy b³¹d drugiemu,
tak aby pomiêdzy dwoma b³êdami Prawda by³a porzucona bez
obrony i by zosta³a zapomniana. Dlatego zapocz¹tkowa³ inny
b³¹d zwi¹zany z tym zagadnieniem, a mianowicie (dawne i
obecne) twierdzenie, ¿e Mesjasz wcale nie by³ cz³owiekiem,
lecz samym Bogiem, Ojcem, który przez pewien czas jedynie
udawa³, ¿e jest cia³em, zachowuj¹c przy tym wszelk¹ Bosk¹
moc  u¿ywaj¹c cia³a jako okrycia lub przebrania, aby móg³
ukryæ swoj¹ chwa³ê i sprawiaæ wra¿enie, ¿e p³acze, jest g³od-
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ny, jest spragniony i w koñcu umiera. Ten pogl¹d tak¿e zaprzecza, ¿e Mesjasz przyszed³ w ciele  ¿e sta³ siê cia³em
(Jan 1:14).
Spogl¹daj¹c dzisiaj dooko³a siebie, ze zdziwieniem mo¿emy dostrzec, ¿e wiêkszoæ chrzecijan wyznaje któr¹ z tych
fa³szywych doktryn, przeciwnych duchowi prawdy  pochodz¹cych od ducha antychrysta; pozostali przewa¿nie s¹ zagubieni, niepewni  nie widz¹ jasno prawdy o tym zagadnieniu,
a co za tym idzie, nie buduj¹ swych podstaw na okupie. Ka¿dy bowiem, kto nie widzi, ¿e S³owo [Logos] cia³em siê sta³o, sta³o siê cz³owiekiem Chrystusem Jezusem, nie jest w
stanie zrozumieæ okupu [równowa¿nej ceny], tak samo jak nie
rozumiej¹ go ci, którzy uwa¿aj¹ Jezusa za niedoskona³ego cz³owieka, sp³odzonego cielenie przez ziemskiego ojca. Widzimy wiêc, ¿e prosta próba, dana przez ducha wiêtego za porednictwem aposto³a, jest prób¹ doktryn  czy pochodz¹ one
od Boga i ducha wiêtego, czy te¿ od Szatana i ducha antychrysta.
Zastanawiaj¹c siê nad tymi tekstami zwrócimy uwagê na
pewne zastrze¿enie wzglêdem naszego powszechnego przek³adu Biblii i wyka¿emy, ¿e owo zastrze¿enie jest bezpodstawne  ¿e przek³ad jest prawid³owy, b³¹d za le¿y w fakcie,
i¿ krytyk nie posiada wystarczaj¹cej znajomoci regu³ greckiej gramatyki i sk³adni, by stawiaæ takie zarzuty. Twierdzi
on, ¿e:
(1) Greckie s³owa oddane w tych dwóch tekstach jako przyszed³, w rzeczywistoci oznaczaj¹ przychodz¹cy.
(2) Po wprowadzeniu takiej zmiany s³owa aposto³a oznaczaj¹, ¿e ka¿da nauka zaprzeczaj¹ca, i¿ wtóre przyjcie naszego Pana nast¹pi w ciele, jest duchem antychrysta.
Na zarzuty te odpowiadamy nastêpuj¹co:
(1) Prawd¹ jest, ¿e s³owo erchomai, od którego pochodz¹
wyrazy elelythota (1 Jana 4:2) i erchomenon (2 Jana 7) oznacza przyjcie lub przybycie; jednak tylko konstrukcja ca³ego
zdania mo¿e wskazaæ, czy owo przyjcie jest wydarzeniem
nale¿¹cym do przesz³oci czy te¿ przysz³oci, tak samo jak
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angielskie s³owo coming [polskie przyjcie  przyp. t³um.]
stosuje siê i do przesz³oci i do przysz³oci; mo¿na bowiem
powiedzieæ: Wiara w pierwsze przyjcie naszego Pana jest
wród chrzecijan zjawiskiem powszechnym, w przeciwieñstwie do wiary w Jego drugie przyjcie. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ kontekst wskazuje, ¿e s³owa cytowanych wersetów
odnosz¹ siê do przesz³oci, poniewa¿ czytamy równie¿, ¿e
wiele fa³szywych proroków wysz³o na wiat, a oba stwierdzenia z ca³¹ pewnoci¹ odnosz¹ siê do tej samej rzeczy.
(2) Ten zarzut stawiany jest przez osoby, które maj¹ swój
cel w utrzymywaniu, ¿e werset mówi o wydarzeniu nale¿¹cym do przysz³oci  twierdz¹ one, ¿e nasz Pan nie zosta³ przemieniony do duchowej natury, lecz w dalszym ci¹gu jest cia³em i nadal bêdzie cz³owiekiem, istot¹ ludzk¹, istot¹ cielesn¹,
przez ca³¹ wiecznoæ nosz¹c blizny swoich ludzkich cierpieñ.
Neguj¹ one albo przynajmniej pomijaj¹ liczne wiadectwa
Pisma wiêtego: Bóg nader go wywy¿szy³, Pan jest tym
Duchem oraz ...chociamy te¿ znali Chrystusa wed³ug cia³a, lecz ju¿ teraz wiêcej nie znamy  Filip. 2:9; 2 Kor. 3:17;
5:16. Osoby te pragn¹ znaleæ biblijne poparcie swoich nielogicznych i niebiblijnych pogl¹dów, przez co popadaj¹ w b³¹d
w zrozumieniu tych fragmentów Pisma. Mo¿emy powiedzieæ,
¿e ogromna wiêkszoæ chrzecijan wyznaje te b³êdne pogl¹dy, a wród nich s¹ tak¿e prawie wszyscy, którzy mieli kiedykolwiek do czynienia z t³umaczeniem Pisma wiêtego.
Na poparcie naszego zdania zacytujemy wypowiedzi prof.
J. R. Rineharta, doktora i profesora jêzyków w Kolegium Waynesburg (Cumberland Presbyterian). Przytoczywszy wersety
z 1 Jana 4:2 oraz 2 Jana 7, profesor Rinehart powiada:
(1) Powy¿sze cytaty zaczerpniête s¹ z Diaglottu Wilsona,
którego treæ ma pochodziæ z oryginalnej greckiej wersji Nowego Testamentu. S³owo elelythota to biernik liczby pojedynczej rodzaju mêskiego drugiego imies³owu dokonanego, czasownika erchomai; znajduje siê ono w takiej samej relacji do
ród³owego czasownika, jaka ³¹czy ka¿dy imies³ów dokonany z czasownikiem, od którego pochodzi. Porednio ³¹czy siê
z czasownikiem homologei i  wed³ug greckiej sk³adni  ozna-
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cza czas dokonany. Goodwins Greek Grammar (Gramatyka
Grecka Goodwina), 1588, 1288.
Poni¿sze t³umaczenie pierwszego cytatu jest wiêc poprawne: Wszelki duch, który wyznaje, i¿ Jezus Chrystus w ciele
przyszed³, z Boga jest.
(2) Wyraz erchomenon w drugim wersecie to biernik liczby
pojedynczej rodzaju mêskiego imies³owu czasu teraniejszego, czasownika erchomai i podlega takim samym regu³om
sk³adni, jak s³owo omówione powy¿ej. Jego zwi¹zek z eiselthon poprzez homologountes oraz kontekst uzasadniaj¹ jego
przek³ad na czas przesz³y. Ibid., 1289.
Dlatego wiêc prawid³owe t³umaczenie drugiego cytatu jest
nastêpuj¹ce: Gdy¿ wiele zwodzicieli wysz³o na wiat, którzy
nie wyznawaj¹, ¿e Jezus Chrystus przyszed³ w ciele.
Uwa¿amy, ¿e ¿aden znawca greki nie bêdzie nigdy podwa¿a³ tych definicji, nawet gdyby uwa¿a³, ¿e wtóre przyjcie naszego Pana oznacza przyjcie w ciele i wola³by konstrukcje
potwierdzaj¹ce jego pogl¹dy.
Na koniec zauwa¿amy, ¿e wyznanie, i¿ Chrystus po raz
pierwszy przyszed³ w ciele, jest podstaw¹ prawid³owej wiary
w okup, za zaprzeczanie temu faktowi oznacza zaprzeczanie
okupowi (poniewa¿ w takim przypadku Pan nie móg³by zap³aciæ równowa¿nej ceny za cz³owieka); tak wiêc wszyscy,
którzy wierz¹, ¿e Chrystus po zmartwychwstaniu nadal jest
cz³owiekiem i ¿e przyjdzie po raz drugi jako cz³owiek, zaprzeczaj¹ okupowi  je¿eli bowiem nasz Pan nadal jest cz³owiekiem, to albo nie z³o¿y³ swego cz³owieczeñstwa na ofiarê, albo
z³o¿y³ je na trzy dni, a potem odebra³ z powrotem  odebra³
cenê okupow¹, uniewa¿niaj¹c w ten sposób wykupienie. Wykupienie by³o jednak ostateczne; cz³owieczeñstwo naszego
Pana nigdy nie zosta³o Mu przywrócone: Bóg nader Go wywy¿szy³, daj¹c Mu imiê i naturê daleko przewy¿szaj¹ce anio³ów, ksiêstwa i moce  imiê bêd¹ce ponad wszelkie imiê, jakie siê nazywa (z wyj¹tkiem Ojca). Nie jest On ju¿ cz³owiekiem, ani te¿ pod ¿adnym wzglêdem nie jest podobny do nas:
je¿eli bêdziemy wierni, to zostaniemy przemienieni, uczynieni podobni Jemu i ujrzymy go tak, jako jest (1 Jana 3:2).
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Wszystko w Nim rozkoszne
Na czole Zbawiciela mieszka
Majestat s³odkiej ³aski;
Woko³o Jego g³owy lni¹
Korony chwa³y blaski.
Nie znajdziesz równych Mu na ziemi,
Gdzie mieszka ród cz³owieczy.
Piêkniejszy jest od tych, co ¿yj¹
Poród niebiañskich rzeczy.
Pan widzia³ ludzi i ich rozpacz,
Popieszy³ ich ratowaæ
I podj¹³ wzgardê, hañbê, krzy¿,
Wype³ni³ proroctw s³owa.
Kosztowne Boskie obietnice
Zapewnia nam mieræ Pana 
Oto opoka naszej wiary,
Potê¿na, niezachwiana.
Jak¿e g³êboka Boska mi³oæ,
£aski niewyczerpane!
O, drogi Zbawco, jestem Twój
I wiêcej nic nie pragnê.

WYK£AD XII
PRZEDMIOT POJEDNANIA  CZ£OWIEK
CZYM JEST CZ£OWIEK?  ODPOWIED ORTODOKSYJNA  ODPOWIED NAUKOWA
 ODPOWIED BIBLIJNA  CIA£O CZ£OWIEKA  DUCH CZ£OWIEKA  LUDZKA
DUSZA  Z AMIESZANIE SPOWODOWANE B£ÊDNYM PRZEK£ADEM  ROZMNA¯ANIE
DUSZ  CZYM JEST SZEOL, HADES, DO KTÓREGO ID¥ WSZYSTKIE DUSZE NA
CZAS POMIÊDZY MIERCI¥ A POWSTANIEM Z MARTWYCH?  ROZWA¯ANIE KOLEJNYCH WERSETÓW PISMA WIÊTEGO.
Có¿ jest cz³owiek, i¿ nañ pamiêtasz? albo Syn cz³owieczy, i¿ go nawiedzasz? Albowiem ma³o mniejszym uczyni³e go od Anio³ów, chwa³¹ i czci¹
ukoronowa³e go. Da³e mu opanowaæ sprawy r¹k twoich, wszystko podda³ pod nogi jego. Owce i wo³y wszystkie, nadto i zwierzêta polne. Ptastwo niebieskie, i ryby morskie  Psalm 8:5-9.

JAK¯E wa¿n¹ istot¹ jest cz³owiek, ¿e Stwórcy wszechwiata
tak bardzo zale¿a³o na jego powodzeniu, ¿e aby zapewniæ dlañ
pojednanie, ofiarowa³ nawet w³asnego Syna? Na ile to mo¿liwe, powinnimy poznaæ to najwy¿sze z Boskich ziemskich
stworzeñ, ale nasz os¹d jest tak ograniczony, a nasza wiedza
tak niewielka, ¿e w tej sprawie niemal ca³kowicie jestemy
zale¿ni od tego, co nasz kochaj¹cy Stworzyciel pozwoli³ nam
poznaæ przez swoje S³owo. Powiedzenie, i¿ najwiêkszym
przedmiotem ludzkiego poznania jest cz³owiek, sta³o siê ju¿
przys³owiem, ale  choæ mo¿e siê to wydawaæ dziwne  odpowied na pytanie: Czym jest cz³owiek? jest jednym z najbardziej problematycznych zagadnieñ, jakimi zajmuj¹ siê ludzie. Ogólnie rzecz bior¹c, istniej¹ dwa pogl¹dy, ale naszym
zdaniem ¿aden z nich nie jest poprawny  ¿aden z nich nie
jest zgodny z Pismem wiêtym. W ka¿dym z nich zawarta
jest pewna cz¹stka prawdy, ale oba s¹ bardzo b³êdne i niejasne; nawet ci, którzy nie s¹ nimi ca³kowicie omamieni, znaj301
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duj¹ siê pod ich wp³ywem i s¹ do tego stopnia zmyleni tymi
b³êdami, ¿e wiele prawd zostaje pozbawionych swojej si³y i
wagi, a ró¿nym b³êdnym teoriom nadaje siê pozory prawdy.
Dlatego wiêc nasz przedmiot jest wa¿ny dla wszystkich tych,
którzy chc¹ poznaæ Prawdê i na których ¿ycie i serca wywiera
ona korzystny wp³yw. Przedmiot ten jest te¿ szczególnie wa¿ny przy rozwa¿aniu obecnego tematu pojednania. Je¿eli kto
nie rozumie, czym jest cz³owiek, trudne  lub wrêcz niemo¿liwe  bêdzie dla niego pojêcie biblijnych nauk odnosz¹cych
siê do dzia³ania i skutków pojednania za grzechy cz³owieka.
Zastanowimy siê wiêc nad ogóln¹, tak zwan¹ ortodoksyjn¹
odpowiedzi¹ na pytanie: Czym jest cz³owiek?, potem nad
odpowiedzi¹ cile naukow¹, a wreszcie rozwa¿ymy pogl¹d
biblijny, który naszym zdaniem ró¿ni siê od obu poprzednich,
a przy tym jest od nich znacznie logiczniejszy i stanowi jedyny sposób ich pogodzenia.
Ortodoksyjne spojrzenie na cz³owieka
Z punktu widzenia teologii ortodoksyjnej odpowied  z
któr¹ siê nie zgadzamy  na pytanie: Czym jest cz³owiek?
brzmia³aby nastêpuj¹co: cz³owiek jest istot¹ z³o¿on¹ z trzech
czêci  cia³a, ducha i duszy. Cia³o rodzi siê, podobnie jak w
przypadku zwierz¹t, z tym ¿e w momencie narodzin wkracza
Bóg i w jaki niewyt³umaczalny sposób tchnie w to cia³o ducha i duszê, które s¹ Jego czêci¹; jako czêci Boga s¹ one
niezniszczalne i nigdy nie mog¹ umrzeæ. Ortodoksja nie jest
w stanie rozdzieliæ i rozró¿niæ tych dwóch czêci  ducha i
duszy  i dlatego dla wygody u¿ywa tych okreleñ zamiennie.
Oba terminy (duch i dusza) wed³ug ich zrozumienia oznaczaj¹ rzeczywistego cz³owieka, podczas gdy cia³o uwa¿ane jest
jedynie za zewnêtrzn¹ pow³okê rzeczywistego cz³owieka, w
której przebywa on w czasie ziemskiego ¿ycia, podobnie jak
w domu. W chwili mierci, jak twierdz¹, rzeczywisty cz³owiek zostaje wypuszczony z wiêzienia cia³a i znajduje siê w
znacznie bardziej sprzyjaj¹cych warunkach.
Innymi s³owy ortodoksja uwa¿a, ¿e rzeczywisty cz³owiek
nie jest istot¹ ziemsk¹, lecz istot¹ duchow¹, ca³kowicie nie-
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przystosowan¹ do ¿ycia na ziemi, pomin¹wszy jego dowiadczenia w ciele. Teoria mówi, ¿e wyzwolenie z cia³a poprzez
mieræ jest wielkim b³ogos³awieñstwem, chocia¿ za ¿ycia cz³owiek podejmowa³ wszelkie wysi³ki, by pozostaæ przy ¿yciu w
ziemskim domu, stosuj¹c lekarstwa, podró¿e oraz wszelkie
narzêdzia i wynalazki zwi¹zane z higien¹, w celu przed³u¿enia ¿ycia w ciele, które teoretycznie  jak siê twierdzi  jest
le przystosowane do jego u¿ytku i przyjemnoci. Uwolnienie, zwane mierci¹, uwa¿a siê za kolejny krok w procesie
ewolucji: dla wielu umys³ów takie przysz³e przejcie z warunków ziemskich do niebiañskich, ze stanu zwierzêcego do
duchowego, jest myl¹ rozs¹dn¹ i logicznym nastêpstwem
naukowego wniosku, ¿e cz³owiek nie zosta³ stworzony jako
cz³owiek, lecz drog¹ ewolucji, na przestrzeni d³ugich wieków,
przekszta³ci³ siê z prehistorycznej protoplazmy w mikroba,
potem z mikroba poprzez ró¿ne etapy rozwoju  w ma³pê, a w
koñcu z ma³py w cz³owieka. Co wiêcej, uwa¿a siê, ¿e najwczeniejszy cz³owiek sta³ o wiele ni¿ej ni¿ cz³owiek wspó³czesny, ¿e ewolucja posuwa ludzkoæ naprzód, a nastêpnym
krokiem dla ka¿dej ludzkiej istoty jest transformacja, czyli
ewolucja do stanu duchowego  przemiana w anio³ów, bogów
lub diab³ów.
Wszystko to bardzo pochlebia dumie dziewiêtnastego stulecia; bo choæ z jednej strony przyznaje siê ona do przodków
o bardzo niskiej inteligencji, z drugiej  przypisuje dzi sobie
najwy¿sze osi¹gniêcia oraz przysz³e wywy¿szenie. Pogl¹d ten
nie ogranicza siê tylko do ludzi w cywilizowanych krajach: na
ogó³ wszystkie narody pogañskie, nawet dzicy, maj¹, praktycznie rzecz bior¹c, te same pogl¹dy odnonie cz³owieka, choæ
szukaj¹c jego przodków zwykle nie siêgaj¹ tak daleko wstecz.
Taki pogl¹d znajduje poparcie we wszystkich pogañskich filozofiach, a tak¿e wród teoretyków naukowych ¿yj¹cych w
obecnym czasie, którzy  choæ definiuj¹ to zagadnienie w sposób zgo³a odmienny  z zadowoleniem podtrzymuj¹ nadziejê
o przysz³ym ¿yciu wynikaj¹cym z ewolucji, czyni¹c zadoæ
swojej pró¿noci w sposób ca³kowicie niezgodny z ich w³asnymi naukowymi wywodami o iskrze ¿ycia w cz³owieku.
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Cz³owiek z punktu widzenia nauki
Najprociej ujêta odpowied nauki na pytanie: Czym jest
cz³owiek? brzmia³aby nastêpuj¹co: cz³owiek jest najwy¿szym
zwierzêciem, jakie do tej pory siê rozwinê³o i zosta³o poznane. Posiada on cia³o ró¿ni¹ce siê od cia³ innych zwierz¹t tym,
¿e osi¹gnê³o najwy¿szy i najszlachetniejszy stopieñ rozwoju.
Struktura jego mózgu odpowiada strukturze mózgów ni¿szych
zwierz¹t, ale organ ten jest lepiej rozwiniêty i bardziej skomplikowany, posiada wiêcej mo¿liwoci, które z natury stawiaj¹ cz³owieka w pozycji pana, króla ca³ego ni¿szego stworzenia. Dech cz³owieka, czyli duch ¿ycia, jest taki sam jak u innych zwierz¹t. Organizm cz³owieka i iskra ¿ycia pochodz¹ od
jego przodków, tak samo jak zwierzêta otrzymuj¹ ¿ycie i cia³o
od swoich przodków.
Nauka uznaje ka¿dego cz³owieka za duszê, czyli istotê obdarzon¹ rozumem; je¿eli jednak chodzi o przysz³oæ, o wiecznoæ istoty ludzkiej, nauka niczego nie sugeruje, nie znajduj¹c ¿adnych podstaw do wyci¹gania wniosków albo nawet
formu³owania logicznych hipotez. Nie posuwaj¹c siê do spekulacji, nauka ma jednak nadziejê na przysz³oæ zgodn¹ z
ewolucj¹, której dopatruje siê w przesz³oci. Nauka jest dumna z dotychczasowych osi¹gniêæ swojego boga  prawa naturalnego i ma nadziejê, ¿e te same dzia³ania prawa naturalnego
(bez udzia³u Boga jako istoty) doprowadz¹ rodzaj ludzki do
stanu jeszcze bardziej boskiego i na wy¿szym stopniu rozwoju ni¿ obecnie.
Cz³owiek z punktu widzenia Biblii
Pogl¹d biblijny pod pewnymi wzglêdami zgodny jest z
dwoma powy¿szymi, niemniej jednak w najwa¿niejszych
punktach stoi z nimi w ca³kowitej sprzecznoci. Biblia nie
spekuluje, lecz w odpowiedni sposób, jako g³os objawienia
Bo¿ego, przemawia z moc¹ i si³¹, objaniaj¹c pocz¹tek, teraniejszoæ i przysz³oæ cz³owieka. Ten pogl¹d to jedyny pogl¹d
konsekwentny, a co za tym idzie, jedyny prawdziwie naukowy i ortodoksyjny. Biblijne przedstawienie tej sprawy nie schle-
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bia jednak ludzkiej dumie; nie czyni cz³owieka sprawc¹ swego rozwoju ani te¿ nie podporz¹dkowuje tego rozwoju bogowi natury, który w rzeczywistoci nie jest Bogiem. Biblijne
spojrzenie na cz³owieka oddaje Bogu chwa³ê za Jego pierwotne stworzenie (Adama) na podobieñstwo Bo¿e; cz³owieka obarcza za win¹ za odejcie od tego podobieñstwa i popadniêcie w grzech oraz za wszelkie nastêpstwa tego grzechu  za umys³owe, fizyczne i moralne niedostatki, prowadz¹ce a¿ do mierci. Pogl¹d biblijny wielbi równie¿ Boga za
to, ¿e objawi³ nam swoje mi³osierdzie i wspania³omylnoæ
wzglêdem upad³ego cz³owieka, czego wyrazem by³o zapewnienie odkupienia cz³owieka i przywrócenia go do jego pierwotnego stanu za porednictwem Jego Odkupiciela podczas
Wieku Tysi¹clecia.
W umys³ach chrzecijan zastanawiaj¹cych siê nad natur¹
cz³owieka, a szczególnie staraj¹cych siê dowiedzieæ, co na ten
temat mówi Pismo wiête, powstaje czêsto zamieszanie, którego ród³em jest fakt, i¿ nie czyni¹ oni ró¿nicy pomiêdzy
ogó³em rodzaju ludzkiego a Kocio³em  Maluczkim Stadkiem wybieranym przez Boga sporód ludzi w obecnym wieku, przekszta³canym i przygotowywanym do nowego, ponadludzkiego stanu  do stanu duchowego. Nie rozbieraj¹c dobrze s³owa prawdy, stosuj¹ oni do wszystkich ludzi stwierdzenia i obietnice biblijne, szczególnie nowotestamentalne,
które skierowane s¹ tylko do klasy Kocio³a i które nie maj¹
absolutnie ¿adnego zwi¹zku z nadziej¹ restytucji, dan¹ ca³emu wiatu. Te wielkie i wspania³e obietnice s¹ tak samo
nieprawdziwe w odniesieniu do wiata, jak s¹ prawdziwe w
odniesieniu do Kocio³a. Na przyk³ad uwa¿a siê, ¿e s³owa
aposto³a: Cia³o jest martwe dla grzechu, a duch jest ¿ywy dla
sprawiedliwoci  Rzym. 8:10, które stosuj¹ siê jedynie do
Kocio³a, a tak¿e szczególne warunki powo³ania Kocio³a
podczas obecnego Wieku Ewangelii, maj¹ to samo znaczenie
dla ca³ej ludzkoci. Tutaj s³owa martwe oraz ¿ywy u¿yte
zosta³y w sensie przenonym w odniesieniu do tych, którzy 
bêd¹c usprawiedliwieni z wiary  przez ³askê Bo¿¹ s¹ od razu
uwolnieni z przekleñstwa mierci, aby mogli stawiaæ swoje
obecne cia³a ¿yw¹ ofiar¹, uznaj¹c je za martwe, je¿eli chodzi
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o ziemskie prawa i korzyci: nie uznaj¹ oni ju¿ siebie za istoty
cielesne, czyli ludzkie, lecz za Nowe Stworzenia, sp³odzone do nowej natury przez obietnice Bo¿e. Znajduj¹c siê w takim stanie, usprawiedliwieni i uwiêceni wierz¹cy uznaj¹, ¿e
z Boskiego punktu widzenia otrzymali ju¿ nowego ducha ¿ycia poprzez dzia³anie wiary w Chrystusa i pos³uszeñstwo
wzglêdem Niego. Podobne u¿ycie s³ów martwy i ¿ywy w
odniesieniu do wiata by³oby ca³kowicie niew³aciwe, poniewa¿ wiat nie ma ¿adnej innej natury oprócz ludzkiej i pod
¿adnym wzglêdem nie zosta³ sp³odzony na nowo.
Inny werset, odnosz¹cy siê do powiêconego ludu Pañskiego, a czêsto b³êdnie stosowany do wiata, powiada: A mamy
ten skarb w naczyniu glinianym, aby dostojnoæ tej mocy by³a
z Boga, a nie z nas  2 Kor. 4:7. Werset ten mówi jedynie o
Kociele  o tych, którzy otrzymali skarb nowego umys³u,
nowej natury. Maj¹ oni ten skarb, tê now¹ naturê, w ziemskim
ciele, które uznane jest za martwe, a tutaj zosta³o nazwane
naczyniem glinianym. Ilustracja ta znakomicie odpowiada
klasie, do której siê odnosi, czyli Kocio³owi; stosowanie jej
do ca³oci rodzaju ludzkiego by³oby niew³aciwe, tak samo
jak przypuszczenie, ¿e ka¿da istota ludzka posiada niebiañski
skarb, czyli now¹ naturê i ¿e w ten sposób ka¿de ludzkie cia³o
jest ziemskim naczyniem dla takiej nowej natury. wiat ma
tylko jedn¹ naturê  naturê ludzk¹. Nie posiada on nowej natury, ani jako skarbu, ani w ¿adnym innym sensie; nie ma tak¿e ¿adnej obietnicy, ¿e kiedykolwiek j¹ otrzyma. Wrêcz przeciwnie: wed³ug Boskiego s³owa obietnicy, najwy¿sz¹ mo¿liwoci¹, jaka kiedykolwiek otworzy siê dla rodzaju ludzkiego,
bêdzie restytucja, naprawienie wszystkich rzeczy  przywrócenie pe³ni doskona³oci ludzkiej natury, utraconej w Edenie,
odkupionej na Kalwarii (Dzieje Ap. 3:19-23).
W podobny sposób moglibymy rozwa¿yæ jeszcze wiele
wersetów Nowego Testamentu, które nie stosuj¹ siê do ca³oci rodzaju ludzkiego, lecz jedynie do powiêconego Kocio³a, sp³odzonego przez ducha wiêtego do nowej, duchowej
natury. Dobrze by³oby, gdyby wszyscy zwrócili uwagê na pozdrowienia, jakimi aposto³owie rozpoczynaj¹ swoje listy. Nie
s¹ one adresowane, jak niektórzy uwa¿aj¹, do ogó³u ludzko-
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ci, lecz do Kocio³a, do wiêtych, do domowników wiary.
Pamiêtajmy wiêc, ¿e zastanawiaj¹c siê w niniejszym rozdziale nad tym, czym jest cz³owiek, nie szukamy odpowiedzi
na pytanie, czym jest Koció³, Nowe Stworzenie w Chrystusie Jezusie, ani te¿ czym jest duchowa natura, do której
Koció³ zosta³ ju¿ sp³odzony z ducha i je¿eli pozostanie wierny, bêdzie uczestnikiem ca³ej jej pe³ni w pierwszym zmartwychwstaniu. Wrêcz przeciwnie: zastanawiamy siê tu nad
pierwszym Adamem i jego dzieæmi. Chcemy siê dowiedzieæ,
kim i czym jestemy z natury jako rasa  czym jest cz³owiek?
W taki sposób bêdziemy mogli zrozumieæ, z jakiego poziomu
cz³owiek spad³, na jaki poziom upad³, z czego zosta³ wykupiony i do czego zostanie przywrócony, a tak¿e znajdziemy odpowiedzi na podobne to tych pytania.
Cz³owiek  cia³o, duch, dusza
Je¿eli przyjmiemy standardow¹ definicjê s³owa zwierzê
 organizm ¿ywy obdarzony czuciem  to bez wahania nazwiemy cz³owieka tym mianem, a zarazem królem nad ziemskimi zwierzêtami. Pod tym wzglêdem Pismo wiête ca³kowicie zgadza siê z wnioskami nauki. Zwróæmy uwagê na werset na pocz¹tku niniejszego rozdzia³u: prorok Dawid wskazuje, ¿e cz³owiek w swojej naturze jest istot¹ ni¿sz¹ od anio³ów
oraz królem i g³ow¹ wszelkich ziemskich stworzeñ, a tak¿e
przedstawicielem Boga dla wszystkich ni¿szych stworzeñ obdarzonych czuciem.
Pismo wiête nigdzie nie mówi, ani porednio, ani te¿ bezporednio, ¿e jaka czêæ, fragment lub iskra Boskiej istoty
przekazywana jest ka¿dej istocie ludzkiej. Jest to zupe³nie
bezpodstawne przypuszczenie wysuwane przez tych, którzy
pragn¹ stworzyæ teoriê, a nie maj¹ z czego. Tê bezpodstawn¹
hipotezê, wed³ug której czêæ Boga przekazywana jest ka¿dej
istocie ludzkiej w momencie narodzin, uczyniono fundamentem wielu fa³szywych doktryn, w wiêkszoci uw³aczaj¹cych
Boskiemu charakterowi  blunierczych wobec Boskiej m¹droci, sprawiedliwoci, mi³oci i mocy.
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W³anie to za³o¿enie, i¿ iskra Bo¿ej istoty dawana jest w
chwili narodzenia ka¿demu cz³owiekowi, spowodowa³o stworzenie teorii piek³a wiecznych m¹k. Sugeruje siê, ¿e gdyby
cz³owiek zosta³ stworzony tak samo jak inne zwierzêta, to
móg³by w podobny do nich sposób umrzeæ, nie obawiaj¹c siê
wiecznych tortur; skoro jednak Bóg zaszczepi³ cz³owiekowi
iskrê w³asnego ¿ycia, istota ludzka jest wieczna, gdy¿ Bóg
jest wieczny. Dlatego wiêc niemo¿liwe jest, by Bóg unicestwi³ swoje stworzenie, nawet gdyby sta³o siê to po¿¹dane.
Skoro cz³owiek nie mo¿e zostaæ unicestwiony, to musi gdzie
przez ca³¹ wiecznoæ egzystowaæ; poniewa¿ za przewa¿aj¹ca wiêkszoæ to jednostki z³e, a jedynie Maluczkie Stadko
jest wi¹tobliwe i przyjemne Bogu, to utrzymuje siê, ¿e wszystkich niepobo¿nych musi w przysz³oci spotkaæ mêka proporcjonalna do b³ogos³awionego stanu, jaki stanie siê udzia³em
nielicznych wiêtych. Przyznaje siê jednak, ¿e zniszczenie
grzeszników przynios³oby cz³owiekowi wiêcej korzyci, Bogu
 wiêksz¹ chwa³ê, za wszechwiatowi  pokój i powodzenie.
Wed³ug tej teorii Bóg posiadaj¹cy moc tworzenia nie ma mocy
zniszczenia cz³owieka, swojego w³asnego stworzenia, z powodu iskry Boskiego ¿ycia, w jaki niewyjaniony sposób z
nim zwi¹zanej. Mamy nadziejê, ¿e uda nam siê wykazaæ b³êdnoæ tej ca³ej teorii, nie tylko nie znajduj¹cej ¿adnego potwierdzenia w Biblii, lecz co wiêcej, bêd¹cej jedynie wymys³em
ciemnych wieków  wymys³em z ca³¹ pewnoci¹ sprzecznym
z Pismem wiêtym.
Wed³ug Biblii cz³owiek sk³ada siê z dwóch elementów: cia³a
i ducha. One w³anie tworz¹ duszê, obdarzon¹ czuciem istotê,
inteligencjê, cz³owieka jako takiego, istotê, czyli duszê. Okrelenie cia³o stosuje siê jedynie do organizmu. Nie odnosi
siê ono do ¿ycia, które to cia³o o¿ywia, ani do obdarzonej czuciem istoty, jaka jest rezultatem tego o¿ywienia. Cia³o nie jest
cz³owiekiem, chocia¿ cz³owiek nie móg³by istnieæ bez cia³a.
Duch ¿ywota nie jest cz³owiekiem, chocia¿ cz³owiek nie móg³by istnieæ bez ducha ¿ywota. W Starym Testamencie s³owo
duch t³umaczone jest z hebrajskiego ruach; jego pierwotne
znaczenie to oddech i st¹d w³anie pochodz¹ okrelenia

Przedmiot pojednania  cz³owiek

309

dech ¿ywota, czyli duch ¿ywota, poniewa¿ wzniecona raz
iskra ¿ycia podtrzymywana jest przez oddychanie.
S³owa duch ¿ywota oznaczaj¹ jednak co wiêcej ni¿ jedynie samo tchnienie; odnosz¹ siê one do iskry ¿ycia jako takiego, bez którego oddychanie by³oby niemo¿liwe. Tê iskrê
¿ycia, od¿ywian¹ i rozwijan¹ w naszych matkach, otrzymujemy od naszych ojców.* Nieprawd¹ jest, jakoby ta iskra by³a
nam przekazywana w jaki cudowny sposób, inaczej ni¿ u
zwierz¹t. Wród ni¿szych zwierz¹t, takich jak konie, psy czy
byd³o, nowa jednostka zostaje sp³odzona przez samca i urodzona przez samicê odpowiedniego gatunku; w ten sam sposób rozmna¿a siê gatunek ludzki, a Pismo wiête nie sugeruje
niczego innego. Twierdzenie o Boskiej interwencji w narodziny ludzkiego potomstwa jest jedynie wymys³em cz³owieka, maj¹cym podtrzymaæ fa³szyw¹ teoriê. Przypuszczenie, ¿e
Bóg jest bezporednim Stwórc¹ ka¿dego przychodz¹cego na
wiat dziecka, jest ca³kowicie niezgodne z Pismem wiêtym,
gdy¿ w ten sposób Bóg by³by autorem grzechu, zamieszania i
niedoskona³oci, za Biblia mówi, ¿e Jego sprawy s¹ doskona³e (5 Moj¿. 32:4). Nie! Istoty skalane umys³owo, fizycznie
i moralnie, istoty zdeformowane nie s¹ dzie³em Bo¿ym. One
upad³y i znalaz³y siê bardzo daleko od stanu swoich doskona³ych rodziców, Adama i Ewy, za których tylko stworzenie Bóg
odpowiada. Ci, którzy uwa¿aj¹, ¿e Bóg bezporednio stwarza
ka¿d¹ ludzk¹ istotê, czyni¹ Go odpowiedzialnym za wszelk¹
g³upotê, ob³¹kanie i niepoczytalnoæ wiata; zarówno jednak
nauka, jak i Pismo wiête wskazuj¹, ¿e dzieci dziedzicz¹ od
swoich rodziców tak wady, jak i zalety, tak s³aboci, jak i uzdolnienia. Aposto³ z ca³¹ stanowczoci¹ mówi: Przez jednego
cz³owieka grzech wszed³ na wiat, a przez grzech [jako skutek] mieræ: tak te¿ na wszystkich ludzi mieræ przysz³a, poniewa¿ wszyscy [dziedzicznie] zgrzeszyli. Prorok mówi o
tym samym nastêpuj¹co: Ojcowie jedli grona cierpkie [grzeszyli], a synów zêby cierpnê³y  wszyscy s¹ zdeprawowani
(Rzym. 5:12; Jer. 31:29,30; Ezech. 18:2).
*

Zob. str. 98.

310

Pojednanie

Kto móg³by jednak zapytaæ: Czy nie jest mo¿liwe, ¿e Bóg
wszczepi³ iskrê swojej niemiertelnej boskoci w naszych
pierwszych rodziców i w ten sposób ta iskra nolens volens
przekazywana jest potomstwu? Sprawdmy, co Pismo wiête
mówi na ten temat, a czyni¹c to, pamiêtajmy, ¿e nie ma oprócz
tej Ksiêgi innego objawienia danego komu innemu i dlatego
mo¿emy wiedzieæ wszystko, co na ten temat komukolwiek
wiadomo. Co znajdujemy w zapisie Ksiêgi Rodzaju? Zauwa¿amy, ¿e stwarzanie cz³owieka zosta³o w niej przedstawione
o wiele bardziej szczegó³owo ni¿ stwarzanie innych zwierz¹t.
Relacja ta zosta³a jednak spisana bardzo prostym jêzykiem i
nie zawiera najmniejszej wskazówki o przekazywaniu jakiej
nadludzkiej iskry istnienia. Wed³ug Ksiêgi Rodzaju wy¿szoæ
cz³owieka nad zwierzêtami nie polega na posiadaniu jakiego
innego rodzaju tchnienia, czyli ducha, lecz na posiadaniu wy¿szej formy, lepszego cia³a, bardziej skomplikowanego organizmu  na tym, ¿e zosta³ on obdarzony mózgiem umo¿liwiaj¹cym rozumowanie na poziomie daleko przewy¿szaj¹cym inteligencjê innych zwierz¹t, ni¿szych stworzeñ. Dowiadujemy
siê, ¿e w³anie pod tym wzglêdem cz³owiek zosta³ stworzony
na cielesne podobieñstwo swojego Stworzyciela, który jest
istot¹ duchow¹ (Jan 4:24).
Duch cz³owieka
Jak ju¿ zauwa¿ylimy*, s³owo duch t³umaczone jest z hebrajskiego ruach i greckiego pneuma; dlatego wiêc, aby prawid³owo zrozumieæ wyraz duch, musimy zawsze pamiêtaæ
o pierwotnym znaczeniu s³ów, z których zosta³ prze³o¿ony.
Jak wykazalimy, duch przede wszystkim oznacza wiatr, a
oprócz tego mo¿e okrelaæ jak¹kolwiek niewidzialn¹ moc.
U¿yte w kontekcie Boga, s³owo to oznacza, i¿ jest On mocny, lecz niewidzialny; w odniesieniu do Boskiego wp³ywu i
dzia³ania wskazuje, ¿e ich ród³em jest niewidzialna moc.
Wyraz ten bywa stosowany jako okrelenie umys³u, poniewa¿
posiada on moc, która jest niewidzialna i której nie mo¿na
*

Zob. str. 172.
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dotkn¹æ; s³owa równie¿ s¹ niewidzialne, lecz potê¿ne; ¿ycie,
choæ najwa¿niejsze i wszechobecne, jest moc¹ niewidzialn¹,
podobnie jak elektrycznoæ: dlatego w³anie s³owo duch
znajduje zastosowanie w odniesieniu do tych wszystkich mocy.
W rezultacie Pismo wiête mówi o duchu naszego umys³u, o
niewidzialnej mocy umys³u; o duchu cz³owieka, o mocy ludzkiego rozumu i woli; o duchu ¿ycia, o mocy ¿ycia, o¿ywiaj¹cej nasze cia³a oraz ca³e stworzenie; o duchu Bo¿ym, o mocy,
czyli wp³ywie wywieranym przez Boga tak na obiekty o¿ywione, jak i nieo¿ywione; o duchu m¹droci, o m¹drym umyle; o duchu mi³oci, umyle, czyli usposobieniu rz¹dzonym
przez mi³oæ; o duchu z³oci i nienawici, umyle, czyli usposobieniu, kierowanym z³oci¹; o duchu Prawdy, mocy, czyli
wp³ywie wywieranym przez Prawdê; o duchu wiata, o mocy,
czyli wp³ywie wywieranym przez wiat. Podobnie istoty niebiañskie okrelane s¹ jako duchowe, posiadaj¹ce moc, inteligencjê itd. S³owo to odnosi siê nie tylko do Boga Ojca, o którym nasz Pan, Jezus, powiedzia³: Bóg jest Duchem, lecz
tak¿e do naszego zmartwychwsta³ego Pana, poniewa¿ Pismo
mówi o Nim: Aleæ Pan jest tym Duchem. Stosuje siê ono
równie¿ do anio³ów i do Kocio³a, który otrzyma³ zapewnienie, ¿e w pierwszym zmartwychwstaniu ka¿dy zwyciêzca
otrzyma cia³o duchowe. Pismo wiête u¿ywa tak¿e tego s³owa w odniesieniu do Szatana i jego wspó³pracowników, istot
duchowych, niewidzialnych, lecz potê¿nych.
Duch w odniesieniu do nowej natury
w Nowym Testamencie
W zwi¹zku z u¿yciem s³owa duch w kontekcie zwi¹zanym z cz³owiekiem, zaznaczamy:
(1) S³owa duch oraz duchowy w Nowym Testamencie
czêsto s¹ u¿ywane w odniesieniu do: (a) woli, szczególnie za
do nowego umys³u wiêtych, sp³odzonych ze S³owa i Ducha Bo¿ego. Nowe Stworzenia w Chrystusie powo³ane s¹
do zmiany natury z ludzkiej na duchow¹ i je¿eli bêd¹ wierne,
otrzymaj¹ obiecane im (b) duchowe cia³a, podobne do cia³a
zmartwychwsta³ego Chrystusa i do chwalebnej osoby Niebiañ-
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skiego Ojca. Wobec tego ich przysz³oæ, nadzieja Kocio³a,
nazywana jest (c) duchow¹ i niebiañsk¹, w przeciwieñstwie
do nadziei i obietnic, jakie odziedziczy wiat podczas Tysi¹clecia. Duch jest równie¿ u¿ywany (d) w odniesieniu do anio³ów, z natury bêd¹cych istotami duchowymi, nie za cielesnymi. Niemniej jednak, bez wzglêdu na miejsce i sposób ich
u¿ycia, ze s³owami duch i duchowy zawsze wi¹¿e siê myl
o niewidzialnoci.
Oto kilka przyk³adów wspomnianego wy¿ej u¿ycia omawianych wyrazów:
(a) Postanowi³ Pawe³ w duchu [pneuma  umys³, wola],
aby (...) szed³ do Jeruzalem  Dzieje Ap. 19:21.
(a) Porusza³ siê w [Pawle] duch [pneuma  umys³, uczucia] jego, widz¹c ono miasto poddane ba³wochwalstwu 
Dzieje Ap. 17:16.
(a) ciniony by³ w duchu [pneuma  w pobudzonym umyle] Pawe³, owiadczaj¹c ¯ydom, ¿e Jezus jest Chrystusem 
Dzieje Ap. 18:5.
(a) [Apollos] by³ wprawiony w drogê Pañsk¹, a pa³aj¹c w
duchu [pneuma  maj¹c gorliwy umys³], mówi³ i naucza³ pilnie o Panu  Dzieje Ap. 18:25.
(a) wiadkiem mi bowiem jest on Bóg, któremu s³u¿ê w
duchu [pneuma  mój nowy umys³, moje nowe serce, moja
odnowiona wola] moim w Ewangielii Syna jego  Rzym.
1:9.
(a) Wys³awiajcie¿ tedy Boga w ciele waszym i w duchu
[pneuma  umys³] waszym, które s¹ Bo¿e  1 Kor. 6:20.
(a) Przeto¿ ja, aczem odleg³y cia³em, lecz przytomny duchem [pneuma  umys³em], ju¿em, jakobym by³ przytomny,
os¹dzi³  1 Kor. 5:3.
(a) Cz³owiek cichego i spokojnego ducha [pneuma  umys³,
usposobienie]  1 Piotra 3:4.
(b) Bywa wsiane cia³o cielesne, a bêdzie wzbudzone cia³o
duchowne [pneumatikos]  1 Kor. 15:43.
(b) Jest cia³o cielesne, jest te¿ cia³o duchowne [pneumatikos]  1 Kor. 15:44.
(b) Wszak¿e nie jest pierwsze duchowne [pneumatikos]
 1 Kor. 15:46.
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(b) Potem duchowne [pneumatikos]  1 Kor. 15:46.
(c) Zmys³ ducha [pneuma  posiadanie umys³u kierowanego przez wiêtego Boskiego ducha, czyli wolê] jest ¿ywot i
pokój  Rzym. 8:6.
(c) Wy duchowni [pneumatikos  sp³odzeni z ducha i posiadaj¹cy nowy umys³]: naprawiajcie takiego w duchu [pneuma  usposobienie] cichoci  Gal. 6:1.
(c) Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ub³ogos³awi³ wszelkim b³ogos³awieñstwem duchownym [pneumatikos  b³ogos³awieñstwa natury duchowej] w niebieskich rzeczach w Chrystusie  Efezj. 1:3.
(c) B¹dcie nape³nieni duchem [pneuma  wiêtym duchem
Bo¿ym]; rozmawiaj¹c ze sob¹ przez psalmy, i hymny, i pieni
duchowne [pneumatikos  pieni zgodne z waszym nowym
duchem]  Efezj. 5:18,19.
(c) Abycie byli nape³nieni znajomoci¹ woli jego we
wszelkiej m¹droci i w wyrozumieniu duchownym [pneumatikos  zrozumieniu wszystkich spraw zwi¹zanych z waszym
nowym, duchowym stosunkiem do Boga i Jego planu]  Kol.
1:9.
(c) Budujcie siê w dom duchowny [pneumatikos  rodzina
lub dom duchowego rodzaju]  1 Piotra 2:5.
(d) Niektóra dzieweczka, co mia³a ducha [pneuma  niewidzialn¹ moc] wieszczego  poprzez spo³ecznoæ z upad³ymi istotami duchowymi (Dzieje Ap. 16:16).
(d) Pawe³ (...) obróciwszy siê, rzek³ onemu duchowi [pneuma  z³ej istocie duchowej, która opêta³a dzieweczkê]: Rozkazujêæ (...) aby wyszed³ od niej  Dzieje Ap. 16:18.
(d) Duchowie [pneuma] li wychodzili z nich  Dzieje
Ap. 19:12,13.
(d) Tedy odpowiedziawszy duch [pneuma] z³y, rzek³ 
Dzieje Ap. 19:15.
(d) Saduceuszowie mówi¹, i¿ nie masz (...) anio³a, ani ducha [pneuma  istota duchowa]  Dzieje Ap. 23:8.
(d) Jeli mu co powiedzia³ duch [pneuma] albo Anio³, nie
walczmy¿ z Bogiem  Dzieje Ap. 23:9.
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Duch w Starym Testamencie
(2) S³owo duch bywa u¿ywane w odniesieniu do ca³ej
ludzkoci, szczególnie w Starym Testamencie; zawsze jednak
opisuje ono (e) ducha ¿ywota  o¿ywiaj¹c¹ iskrê, któr¹ Bóg
da³ na samym pocz¹tku Adamowi, a ten przekazuje j¹ (choæ
niedoskona³¹) swojemu potomstwu  jest ona niewidzialn¹
moc¹; albo te¿ okrela ono (f) ducha umys³u, wolê  niewidzialn¹ moc kieruj¹c¹ ¿yciem.
Ruach, pneuma  moc o¿ywiaj¹ca
Kiedy rozwa¿amy stworzenie cz³owieka, to w³anie duch
¿ycia rozumiany jest jako dech ¿ywota. Pismo wiête jasno
wskazuje, ¿e ten duch ¿ycia jest powszechny wród ca³ego
Boskiego stworzenia i nie jest jedynie w³asnoci¹ cz³owieka.
wiadcz¹ o tym zacytowane poni¿ej wersety:
(e) Wszelkie cia³o, w którym jest duch ¿ywota [ruach 
duch, czyli dech ¿ywota we wszelkim ciele]  1 Moj¿. 6:17;
7:15.
(e) Wszystko, którego tchni¹cy duch ¿ywota [ruach  duch,
czyli moc ¿ycia] by³ w nozdrzach jego  1 Moj¿. 7:22.
(e) O¿y³ duch [ruach  si³y ¿yciowe] Jakóba, ojca ich 
1 Moj¿. 45:17.
(e) [Samson] napi³ siê, i wróci³ duch [ruach] jego a o¿y³
[jego si³a, wigor, energia wróci³y do niego]  Sêdz. 15:19.
(e) W którego rêku jest (...) duch [ruach] wszelkiego cia³a
ludzkiego [duch ¿ycia ca³ego rodzaju ludzkiego jest w Boskiej mocy]  Ijoba 12:10.
(e) O Bo¿e, Bo¿e duchów [ruach  moc ¿ycia, duch ¿ywota] WSZELKIEGO CIA£A! Czy je¿eli zgrzeszy jeden m¹¿, bêdziesz
siê gniewa³ na ca³y zbór?  4 Moj¿. 16:22.
Teoria mówi¹ca, ¿e ró¿nica pomiêdzy cz³owiekiem a
zwierzêtami polega na odmiennoci ducha ¿ywota, na odmiennym rodzaju ¿ycia oraz na tym, ¿e po mierci cz³owiek idzie
w górê, a zwierzêta w dó³, istnia³a, jak siê wydaje, wród filozofów ju¿ w dawnych czasach; mêdrzec Salomon zastanawia³
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siê:
(e) A któ¿ wie [któ¿ mo¿e dowieæ], ¿e duch [ruach  duch
¿ywota] synów ludzkich wstêpuje w górê? a duch [ruach 
duch ¿ywota] bydlêcy, ¿e zstêpuje pod ziemiê?  Kazn. 3:1921. Swój w³asny pogl¹d Salomon wyrazi³ w poprzednich wersetach:
(e) Przypadek synów ludzkich, i przypadek byd³a, jest przypadek jednaki. Jako umiera ono, tak umiera i ten, i ducha [ruach  duch ¿ycia, dech ¿ycia] jednakiego wszyscy maj¹, a nie
ma cz³owiek nic wiêcej nad bydlê  je¿eli chodzi o rodzaj
¿ycia; wy¿szoci cz³owieka nad zwierzêtami, jak wkrótce
wyka¿emy, musimy szukaæ gdzie indziej.
(e) W rêce twoje poruczam ducha mego [ruach  duch
¿ycia, ¿yciowa energia]  Psalm 31:6.
By³a to prorocza zapowied ostatnich s³ów naszego Pana.
Otrzyma³ On ducha ¿ycia od swojego Ojca jako dar; okazuj¹c
pos³uszeñstwo wobec planu Ojca, sta³ siê cz³owiekiem, by
odkupiæ cz³owieka; oddaj¹c swojego ducha ¿ywota, czyli energiê ¿yciow¹, wypowiedzia³ s³owa wiadcz¹ce o Jego ufnoci
w Bosk¹ obietnicê, ¿e Bóg poprzez zmartwychwstanie ponownie udzieli Mu tego ducha ¿ywota.
Ludzkoæ otrzyma³a ducha ¿ywota od Boga, ród³a ¿ycia,
poprzez ojca Adama. Z powodu niepos³uszeñstwa Adam utraci³ swoje prawo do mocy, czyli ducha ¿ycia i stopniowo to
¿ycie traci³, umieraj¹c powoli przez dziewiêæset trzydzieci
lat. Potem jego cia³o powróci³o do prochu, takiego samego,
jakim by³o przed stworzeniem, a duch ¿ywota, przywilej ¿ycia, moc, czyli pozwolenie ¿ycia, powróci³y do Boga, który
by³ Dawc¹ tego przywileju, czyli mocy  tak jak dzieje siê z
ka¿dym uwarunkowanym przywilejem czy ³ask¹, które powracaj¹ do dawcy, je¿eli nie zostan¹ spe³nione okrelone warunki
(Kazn. 12:7). Nic w tym tekcie nie wskazuje, ¿e duch ¿ywota
odlatuje na skrzyd³ach do Boga, jak to sobie niektórzy wyobra¿aj¹; duch ¿ycia nie jest bowiem inteligencj¹ ani osob¹,
lecz jedynie moc¹, czyli przywilejem, który zosta³ utracony i
dlatego powraca do Dawcy tego przywileju czy mocy. Cz³o-
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wiek, który zgrzeszy³, nie ma ju¿ dalszego prawa do ¿ycia;
powrót tych utraconych praw ¿ycia do Boga oraz powrót cia³a
do prochu sprowadza cz³owieka do dok³adnie takiego samego
stanu, w jakim znajdowa³ siê przed stworzeniem.
Nasz Pan pok³ada³ jednak nadzieje w Boskiej obietnicy, ¿e
zgodnie z Boskim zarz¹dzeniem Jego duch ¿ywota, czyli
moc ¿ycia, zostanie Mu przywrócony; podobnie, dziêki okupowej ofierze naszego Pana zosta³y otworzone pewne nadzieje i obietnice dla ca³ego wiata; uczyni³ to porednik nowego
testamentu, Jezus (Hebr. 12:24). Dlatego te¿ wierz¹cy nie
smuc¹ siê, jako i drudzy, którzy nadziei nie maj¹. Nasz Odkupiciel naby³ ducha praw do ¿ycia, które Adam utraci³, tak w
odniesieniu do siebie, jak i do ca³ej swojej rodziny. Teraz wiêc
wierz¹cy mog¹ powierzyæ swojego (i poprzez znajomoæ Boskiego planu  tak¿e innych osób) ducha (moc ¿ycia) w Boskie rêce, tak samo jak nasz Pan i Szczepan  pe³ni wiary w
spe³nienie Boskiej obietnicy zmartwychwstania. Dla wiata
zmartwychwstanie bêdzie oznacza³o ponowne skomponowanie ludzkiego cia³a oraz o¿ywienie go energi¹ ¿yciow¹, duchem ¿ywota (po hebrajsku: ruach; po grecku: pneuma). Dla
Kocio³a Ewangelii, uczestników pierwszego [najwy¿szego]
zmartwychwstania, bêdzie ono oznacza³o udzielenie ducha
¿ywota, czyli ¿yciowej energii (po hebrajsku: ruach; po grecku: pneuma), cia³u duchowemu (1 Kor. 15:42-45).
Zwi¹zek pomiêdzy cia³em a duchem ¿ywota, tchem, zosta³ jasno przedstawiony w obrazie ziemskiego zmartwychwstania, jaki zosta³ nam dany w Proroctwie Ezechiela (37:510,13,14). Nie ma znaczenia fakt, ¿e prorok mówi o tym w
sposób jedynie symboliczny: i tak jest to dowód, ¿e organizm
cz³owieka nie ma w sobie ¿ycia a¿ do chwili, gdy otrzyma
ruach  dech ¿ywota  który, jak ju¿ wykazalimy, maj¹ wszystkie zwierzêta i ¿adne z nich nie mo¿e bez niego istnieæ. Spójrzmy krytycznie na nastêpuj¹ce stwierdzenia Ezechiela:
(e) Oto ja wprowadzê w was ducha [ruach  duch ¿ycia,
¿yciowa energia], a o¿yjecie.
(e) A w³o¿ê na was (...) miêso, i powlekê was skór¹, a dam

Przedmiot pojednania  cz³owiek

317

wam ducha [ruach  duch ¿ycia, ¿yciowa energia], i o¿yjecie.
(e) I ujrza³em, a oto na nich ¿y³y, i miêso poros³o, i powleczone by³y skór¹ po wierzchu; ale ducha [ruach  duch ¿ycia,
¿yciowa energia] nie by³o w nich.
(e) I rzek³ do mnie: Prorokuj do ducha [ruach  duch ¿ycia, ¿yciowa energia, równie¿ oddech], prorokuj, synu cz³owieczy! i rzecz do ducha [ruach  duch ¿ycia, ¿yciowa energia]: Tak mówi panuj¹cy Pan: Od czterech wiatrów [ruach]
przyjd, duchu [ruach  duch ¿ycia, ¿yciowa energia]! I natchnij te pobite, a o¿yj¹.
(e) Prorokowa³em tedy jako mi by³ rozkaza³, i wst¹pi³ w
nie duch [ruach  duch ¿ycia, dech ¿ywota, ¿yciowa energia],
a o¿y³y.
(e) I dowiecie siê, ¿em Ja Pan, gdy Ja otworzê groby wasze, a wywiodê was z grobów waszych, ludu mój! I dam w
was ducha [ruach  duch ¿ycia, ¿yciowa energia] mojego, a
o¿yjecie.
Adam otrzyma³ tego ducha, czyli moc ¿ycia, od Stwórcy i
mia³ przywilej zatrzymania go na zawsze, gdyby by³ pos³uszny. Utraci³ to prawo z powodu niepos³uszeñstwa i prawo do
¿ycia powróci³o do wielkiego Dawcy, lecz nie jako osoba lub
rzecz, ale jako prawo b¹d przywilej; duch ¿ycia powraca do
Boga, który udzieli³ tego przywileju na pewnych warunkach,
a te warunki zosta³y pogwa³cone (Kazn. 12:7).
(e) Nie masz cz³owieka, co by mia³ moc nad ¿ywotem [ruach  duch ¿ycia, iskra ¿ycia], ¿eby zahamowa³ duszê [ruach
 duch ¿ycia]  Kazn. 8:8.
Z ³aski Bo¿ej te utracone prawa, czyli przywileje ¿ycia, które
ka¿dy cz³owiek oddaje Bogu w momencie mierci, zosta³y
odkupione drogocenn¹ krwi¹, a Wykupiciel sta³ siê nowym
Dawc¹ ¿ycia, odnowicielem, czyli ojcem rodzaju, który da
obfitsze ¿ycie wszystkim, którzy Go przyjm¹.
Z Nowego Testamentu przytoczymy tylko jeden przyk³ad:
(e) Cia³o bez duszy [pneuma  iskra ¿ycia, dech ¿ywota]
jest martwe  Jak. 2:26.
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Ruach, pneuma umys³, wola
Poniewa¿ umys³, czyli wola, to niewidzialna moc, w jêzykach greckim i hebrajskim jest on opisywany za pomoc¹ takich samych s³ów, czego przyk³adem s¹ poni¿sze wersety:
(f) Odpowiedzia³a Anna i rzek³a: Nie tak, panie mój, niewiasta utrapionego ducha [ruach  umys³, usposobienie] jestem  1 Sam. 1:15.
(f) Wszystkiego ducha [ruach  plany, myli, umys³, cel]
swego wywiera g³upi  Przyp. 29:11.
(f) Utrapieniem ciniony by³ duch [ruach  umys³, odwaga] mój  Psalm 77:4.
(f) Wywiadywa³ siê o tym duch [ruach  umys³] mój 
Psalm 77:7.
(f) Kto jest wiernego serca [ruach  usposobienie, umys³]
 Przyp. 11:13.
(f) Wszystkie drogi cz³owiecze zdadz¹ siê byæ czyste przed
oczyma jego; ale Pan jest, który wa¿y serca [ruach  umys³,
myli, pobudki]  Przyp. 16:2.
(f) Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem
wynios³oæ ducha [ruach  usposobienie, wola, umys³] 
Przyp. 16:18.
(f) Lepiej jest byæ uni¿onego ducha [ruach  umys³, usposobienie]  Przyp. 16:19.
(f) Marnoæ i utrapienie ducha [ruach  umys³]  Kazn.
6:9.
(f) Lepszy jest cz³owiek cierpliwego ducha [ruach  umys³,
usposobienie], ni¿ ducha [ruach  umys³, usposobienie] wynios³ego (...) porywczy w duchu [ruach  umys³, usposobienie] swym do gniewu  Kazn. 7:8,9.
Kilka przyk³adów z Nowego Testamentu:
(f) A ono dzieci¹tko [Jan] ros³o, i umacnia³o siê w duchu
[pneuma  umys³, charakter]  £uk. 1:80.
(f) W pracy nie leniwi, duchem [pneuma  umys³, usposobienie, charakter] pa³aj¹cy, Panu s³u¿¹cy  Rzym. 12:11.
(f) Alemy my nie przyjêli ducha [pneuma  usposobienie, umys³] wiata  1 Kor. 2:12.
(f) Nie mia³em ul¿enia w duchu [pneuma  umys³] moim
 2 Kor. 2:13.
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(f) I odnowili siê duchem [pneuma  charakter, usposobienie] umys³u waszego  Efezj. 4:23.
(f) Zale¿¹cy w nieska¿eniu cichego i spokojnego ducha
[pneuma  umys³, usposobienie]  1 Piotra 3:4.
Biblijne u¿ycie greckich i hebrajskich s³ów wskazuje, ¿e
nasze angielskie s³owo spirit [polskie duch  przyp. t³um.]
jest dobrym odpowiednikiem wyrazów wystêpuj¹cych w oryginale, poniewa¿ mo¿emy mówiæ nie tylko o duchowym ¿yciu, ale tak¿e o duchu uprzejmym, o dobrym duchu, o z³ym
duchu czy nastroju, o duchu gorzkim, o duchu porywczym;
u¿ywamy tych wyra¿eñ zarówno w odniesieniu do cz³owieka,
jak i do ni¿szych zwierz¹t. Fakt, który staramy siê udowodniæ, jest oczywisty  duch nie jest rzeczywistym cz³owiekiem
ani te¿ jakim innym cz³owiekiem, lecz s³owo to, u¿ywane w
kontekcie stworzenia cz³owieka, oznacza po prostu iskrê ¿ycia, moc ¿ycia, bêd¹c¹ udzia³em wszystkich zwierz¹t.
Neshamah  dech ¿ywota
Chocia¿ s³owo ruach jest niekiedy oddawane jako dech,
Hebrajczycy mieli jeszcze inne s³owo na okrelenie oddechu,
mianowicie neshamah. Pojawia siê ono 26 razy; w Biblii angielskiej 19 razy zosta³o przet³umaczone na dech, 1 raz jako
natchnienie, 2 razy jako duch, 1 raz jako dusze oraz 3
razy jako silny powiew. Aby podaæ przyk³ady znaczenia tego
wyrazu, a zarazem na dowód, i¿ okrela on jedynie moc ¿ycia,
a nie ¿ycie wieczne czy niemiertelnoæ, zacytujemy dwa poni¿sze wersety:
Stworzy³ tedy Pan Bóg cz³owieka z prochu ziemi, i natchn¹³ [naphach  natchn¹³, dmuchn¹³] w oblicze jego dech
[neshamah] ¿ywota [chaiyah]  1 Moj¿. 2:7.
Zaginê³o tedy wszelkie cia³o ruchaj¹ce siê na ziemi, i z
ptaków, i z byd³a, i z zwierz¹t, i z wszelkiej gadziny p³azaj¹cej siê po ziemi, i wszyscy ludzie. Wszystko, którego tchni¹cy dech [neshamah] ¿ywota [chaiyah] by³ w nozdrzach jego,
ze wszystkiego, co na suszy by³o, pomar³o  1 Moj¿. 7:21,22.
Te dwa miejsca, w których s³owo neshamah pojawia siê w
Pimie wiêtym po raz pierwszy, wystarczaj¹, by nas przekonaæ, ¿e wyraz ten nie ma ¿adnego zwi¹zku z niemiertelno-
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ci¹ ani z moc¹ niemiertelnoci , lecz jedynie odnosi siê do
¿ywotnoci, do mocy ¿ycia. Jak czytamy, owa moc ¿ycia dana
by³a Adamowi; ta sama moc ¿ycia, jak wynika z drugiego zacytowanego wersetu, jest udzia³em wszelkich istot mieszkaj¹cych na sta³ym l¹dzie  ptactwa, byd³a, zwierz¹t, p³azów
oraz cz³owieka; kiedy stworzenia te zostaj¹ pozbawione tchu
¿ywota, umieraj¹  tak cz³owiek, jak i ni¿sze zwierzêta. Umieraj¹ w podobny sposób, z tym ¿e wzglêdem cz³owieka Bóg
ma pewien plan: we w³aciwym czasie przygotowa³ okup, a w
przysz³oci da obiecane uwolnienie z mocy mierci, przez
zmartwychwstanie istoty, czyli duszy.
Dusza ludzka
Wiele osób czytaj¹cych opis stworzenia w Ksiêdze Rodzaju zwraca uwagê na fakt, i¿ po tym jak Bóg ukszta³towa³ cz³owieka z prochu ziemi i przekaza³ mu dech (ducha) ¿ycia, wed³ug zapisu Biblii sta³ siê cz³owiek dusz¹ ¿ywi¹c¹ [ang.
dusz¹ ¿yj¹c¹  przyp. t³um.]. Dla przeciêtnego czytelnika
stwierdzenie to, w po³¹czeniu z ogólnym niezrozumieniem
znaczenia s³owa dusza, które zosta³o mu b³êdnie przedstawione przez tych, którzy powinni przekazywaæ w³aciw¹ naukê i sami rozumieæ ten przedmiot tak jak nale¿y, wystarczy,
by w jego umyle powsta³o b³êdne przekonanie, jakoby istnia³y pewne podstawy popularnych, lecz b³êdnych nauk, których on nie rozumie, lecz przypuszcza, i¿ jego wybrani teologowie zg³êbili ten przedmiot i znaleli odpowiednie dowody.
Nie rozumiej¹c znaczenia s³owa dusza, wielu pozwala sobie na dowolne u¿ywanie tego wyrazu i przez to zmienia wiadectwo Pisma wiêtego, mówi¹c o tym, ¿e cz³owiek ma duszê, zamiast o tym, ¿e jest dusz¹, co stanowi zupe³nie inn¹
myl. Dlatego wiêc ka¿dy poszukuj¹cy prawdy powinien, na
ile to mo¿liwe, pozbyæ siê ze swojego umys³u wszelkich uprzedzeñ zwi¹zanych z tym zagadnieniem, szczególnie w odniesieniu do tego, czego  jak sam przyznaje  nie rozumie, gdy¿
cz³owiek posiada naturaln¹ sk³onnoæ do przypisywania ró¿nych cech i mocy temu, co jest tajemnicze i niezrozumia³e. To
dlatego wed³ug ogólnie przyjmowanego pogl¹du dusza jest
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cudownie inteligentna, posiada cudown¹ moc, jest niezniszczalna, niedotykalna i niemo¿liwa do zrozumienia.
Pewien biskup z ugrupowania metodystów poda³ definicjê
duszy, która z pewnoci¹ zgadza siê z tak zwanymi ortodoksyjnymi teoriami, mimo ¿e po g³êbszym rozwa¿eniu okazuje
siê absurdalna. Definicja ta brzmi nastêpuj¹co: Dusza nie
posiada wnêtrza ani zewnêtrza, nie ma cia³a, kszta³tu ani czêci, za w skorupce orzecha mog³oby siê ich zmieciæ nawet
milion. Wszystkie te w³aciwoci przypisywane s¹ duszy po
to, by stworzyæ poparcie dla ca³kowicie b³êdnej teorii. Teoria
ta mówi, ¿e dusza to rzeczywista istota, iskra boskoci, obdarzona boskimi cechami i inteligentnym ¿yciem itd., ca³kowicie oddzielona od cia³a; zamieszkuje ona przez pewien czas
ludzkie cia³o, stanowi¹ce swego rodzaju mieszkanie, a kiedy
cia³o jest zu¿yte, niezdolne do ¿ycia, dusza je opuszcza. Nikt
nigdy nie widzia³, w jaki sposób dusza wchodzi do cia³a, ani
te¿ nie uda³o siê znaleæ duszy, kiedy ju¿ w ciele przebywa,
choæ próbowano tego dokonaæ drog¹ bardzo dok³adnych badañ, do których u¿ywano wszelkich nowoczesnych aparatów
 mikroskopu i aparatu fotograficznego, a tak¿e promieni Rentgena. Dlatego przypuszcza siê, ¿e dusza nie ma cia³a, kszta³tu ani czêci; poniewa¿ przypuszcza siê te¿, ¿e jest tak ma³a,
i¿ nie mo¿na jest zobaczyæ za pomoc¹ mikroskopu, mo¿na
równie¿ powiedzieæ, ¿e w skorupce orzecha mo¿e siê ich zmieciæ choæby i piêædziesi¹t milionów. Rzeczywicie, wspomniany biskup poda³ znakomit¹ definicjê niczego; ka¿dy przyzna,
¿e najmniejsza nawet skorupka pomieci sto milionów sztuk
niczego i jeszcze zostanie w niej miejsce.
Co jednak stanowi podstawê tak osobliwych spekulacji?
Odpowiadamy, ¿e s¹ one ca³kowicie bezzasadne. S¹ rezultatem tego, ¿e cz³owiek sam stworzy³ teoriê przysz³ego ¿ycia,
odrzucaj¹c teoriê i plan Boga. Ludzka teoria powiada: musi
istnieæ co, co nigdy nie umiera, gdy¿ inaczej nie by³oby przysz³ego ¿ycia. Boska teoria mówi za: Bóg, który na pocz¹tku
stworzy³ cz³owieka, jest w stanie równie¿ wzbudziæ umar³ych.
Oto konflikt pomiêdzy S³owem Bo¿ym a wszystkimi ludzkimi teoriami istniej¹cymi na ziemi, tak wród ludów cywilizowanych, jak i wród barbarzyñców: wszystkie stworzone przez
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cz³owieka teorie nauczaj¹, ¿e cz³owiek nie umiera i dlatego
nie potrzebuje ¯yciodawcy ani zmartwychwstania. Biblia za
powiada, ¿e cz³owiek umiera i ¿e bez ¯yciodawcy oraz zmartwychwstania mieræ rzeczywicie by³aby koñcem wszystkiego, nie by³oby przysz³ego ¿ycia.
W³anie dla poparcia swojej teorii wiat i wszystkie ksi¹¿ki
religijne (w tym równie¿  co z przykroci¹ stwierdzamy 
wiêkszoæ dzie³ eschatologicznych napisanych przez gorliwych
wyznawców chrzecijañstwa) ucz¹ doktryny o niemiertelnoci duszy  o tym, ¿e w cz³owieku jest dusza, posiadaj¹ca odrêbne ¿ycie, niemiertelna, niezniszczalna i dlatego przeznaczona na znoszenie wiecznych cierpieñ lub dowiadczanie
wiecznej przyjemnoci. Powstaje wiêc pytanie:
Co to jest dusza?
Rozwa¿aj¹c to pytanie z biblijnego punktu widzenia dochodzimy do wniosku, ¿e cz³owiek ma cia³o oraz ma ducha, lecz
jest dusz¹. Nauka w tej kwestii zgadza siê z Pismem wiêtym. Jedna z ga³êzi nauki, zwana frenologi¹, zajmuje siê badaniem czaszek ludzi i ni¿szych zwierz¹t, aby na tej podstawie odczytaæ naturalne sk³onnoci i cechy ich w³acicieli; czy¿
ka¿dy z ludzi nie posiada pewnej umiejêtnoci os¹dzania osób
na podstawie ich wygl¹du? Wszyscy s¹ w stanie odró¿niæ intelektualistê od idioty lub te¿ uprzejmego dobroczyñcê od z³oliwego brutala. Je¿eli kto nie nauczy³ siê, ¿e organizm (cia³o) jest nierozerwalnie zwi¹zany z natur¹, charakterem i usposobieniem, to niewiele skorzysta³ z lekcji, które niesie ¿ycie i
nie jest przygotowany do wypowiadania os¹dów na ten ani na
jakikolwiek inny temat.
Wed³ug tego, co mówi Pismo wiête, s³owo dusza oznacza istotê obdarzon¹ czuciem, czyli posiadaj¹c¹ zmys³y oraz
zdolnoæ odczuwania za pomoc¹ tych¿e zmys³ów. Usun¹wszy z naszych umys³ów wszelkie uprzedzenia oraz maj¹c na
pamiêci powy¿sz¹ definicjê, spójrzmy na opis stworzenia cz³owieka, zawarty w 1 Ksiêdze Moj¿eszowej i zauwa¿my, ¿e:
(1) zosta³ uformowany organizm, czyli cia³o; (2) zosta³ przekazany duch ¿ycia, okrelony jako dech ¿ywota; (3) rezultatem tego dzia³ania by³a dusza ¿ywi¹ca, czyli istota obda-
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rzona czuciem. Jest to bardzo proste i ³atwe do zrozumienia.
Widzimy, ¿e cia³o nie jest dusz¹ ani te¿ duch, czyli dech ¿ycia, nie jest dusz¹; kiedy jednak Pan po³¹czy³ te dwa elementy, powsta³ ¿ywy cz³owiek, ¿ywa istota  dusza ¿ywa, posiadaj¹ca zdolnoæ odczuwania. Nie ma w tym nic tajemniczego: nie ma te¿ ¿adnej wzmianki, jakoby ludzkoæ otrzyma³a
iskrê boskoci, przewy¿szaj¹c¹ ni¿sze zwierzêta. W rzeczywistoci stwarzanie zwierz¹t nie jest opisane tak szczegó³owo, ale mo¿emy byæ pewni, ¿e w ich przypadku proces ten
przebiega³ bardzo podobnie. Wiemy, ¿e nie mo¿e istnieæ pies
bez psiego organizmu, czyli cia³a, ani te¿ bez ducha, czyli tchu
¿ywota w tym¿e ciele. Cia³o psa, które nigdy nie zosta³o o¿ywione, nie by³oby psem; musi najpierw nast¹piæ przekazanie
iskry ¿ycia, tchu ¿ywota, a dopiero potem mo¿emy mówiæ o
istnieniu psa. Ta sama zasada odnosi siê do wszystkich zwierz¹t.
W ca³kowitej zgodzie z powy¿szym rozumowaniem mo¿emy teraz zwróciæ uwagê na fakt, który dla wielu bêdzie zaskoczeniem: wed³ug Pisma wiêtego ka¿dy pies jest dusz¹, ka¿dy koñ jest dusz¹, ka¿da krowa jest dusz¹, ka¿dy ptak i ka¿da
ryba jest dusz¹. Oznacza to, ¿e wszystkie zwierzêta s¹ istotami obdarzonymi czuciem, zdolnoci¹ odczuwania za pomoc¹
zmys³ów. Prawd¹ jest, ¿e niektóre z nich znajduj¹ siê na poziomie wy¿szym ni¿ pozosta³e; niemniej jednak s³owo dusza
zgodnie z nauk¹ biblijn¹ stosuje siê do stworzeñ na tych ni¿szych poziomach tak samo, jak do cz³owieka, stworzenia najwy¿szego i najszlachetniejszego  stosuje siê do ryb, p³azów,
ptaków, zwierz¹t i cz³owieka. Wszystkie te stworzenia s¹ duszami. Chcemy zwróciæ uwagê na to, ¿e nie mówimy, i¿ posiadaj¹ duszê w potocznym i b³êdnym znaczeniu tego wyra¿enia, lecz ¿e wszystkie one maj¹ duszê w sensie posiadania
¿ycia, istnienia, egzystencji  s¹ ¿ywymi duszami. Przedstawmy teraz dowody:
W pierwszym, drugim i dziewi¹tym rozdziale 1 Ksiêgi Moj¿eszowej wyra¿enie dusza ¿ywi¹ca zosta³o w jêzyku hebrajskim u¿yte dziewiêæ razy w odniesieniu do ni¿szych zwierz¹t,
ale t³umacze (jakby staraj¹c siê zapewniæ poparcie dla fa³szywych, acz powszechnych pojêæ o duszy, wywodz¹cych siê z
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filozofii platoñskiej) starannie kontrolowali swoj¹ pracê, tak
aby  na ile to mo¿liwe  angielski czytelnik nie zdawa³ sobie
sprawy z tego, ¿e s³owo dusza jest czêsto u¿ywane w odniesieniu do ni¿szych stworzeñ i ¿e u¿ycie to jest w natchnionym
Pimie wiêtym równie prawid³owe, jak w odniesieniu do
cz³owieka. Trudno znaleæ inne wyjanienie faktu, i¿ w tych
wszystkich przypadkach oraz innych wersetach Pisma wiêtego t³umacze starannie ukryli tê myl poprzez zastosowanie
innych angielskich s³ów odpowiadaj¹cych wyrazowi hebrajskiemu, który w kontekcie cz³owieka oddawany jest jako
dusza. T³umacze tak bardzo starali siê ukryæ tê myl, ¿e tylko w jednym miejscu w Biblii angielskiej s³owo to w odniesieniu do ni¿szych stworzeñ zosta³o przet³umaczone na dusza. Werset ten znajduje siê w 4 Moj¿. 31:28. Z ca³¹ pewnoci¹ t³umacze byli zmuszeni do u¿ycia takiego w³anie wyrazu z powodu specyficznej konstrukcji zdania  ¿aden inny
przek³ad nie by³by w tym miejscu logiczny. Oto wspomniany
fragment: I oddzielisz czêæ Panu od tych, którzy walczyli i
byli na wojnie, jednê duszê z pi¹ci set, tak z ludzi jako i z
wo³ów i os³ów i owiec [wg t³um. ks. Wujka  przyp. t³um.].
Zwróæmy uwagê, ¿e w tym wersecie s³owo dusze odnosi
siê tak do ni¿szych stworzeñ, jak i do cz³owieka; podobnie
by³oby i w innych miejscach Pisma wiêtego, gdyby t³umacze potrafili siê wyzwoliæ spod brzemienia fa³szywych teorii,
zwi¹zanych z tym tematem.
Zajmijmy siê teraz dziewiêcioma wersetami z 1 Ksiêgi Moj¿eszowej, w których w hebrajskim oryginale s³owo dusza (nehphesh) pojawia siê w kontekcie ni¿szych zwierz¹t:
I rzek³ Bóg: Niech hojnie wywiod¹ wody p³az duszy ¿ywi¹cej [hebr.
neh-phesh  dusza (w przek³adzie angielskim jest: stworzenie, które ma
¿ycie  przyp. t³um.)]  1 Moj¿. 1:20; zauwa¿my, ¿e wyjanienie na marginesie zaznacza, ¿e chodzi tu o duszê, choæ wydarzenie to mia³o miejsce
w pi¹tym dniu czy te¿ okresie stworzenia, na d³ugo przed stworzeniem
cz³owieka.
I stworzy³ Bóg wieloryby wielkie, i wszelk¹ duszê ¿ywi¹c¹ [hebr. nehphesh  dusza ¿yj¹ca (w przek³adzie angielskim jest: stworzenie ¿yj¹ce
 przyp. t³um.)] p³azaj¹c¹ siê, któr¹ hojnie wywiod³y wody  1 Moj¿.
1:21. To równie¿ opis pi¹tego dnia, jeszcze przed stworzeniem cz³owieka. By³y to dusze ryb.
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Rzek³ te¿ Bóg: Niech wyda ziemia duszê ¿ywi¹c¹ [hebr. neh-phesh 
dusza ¿yj¹ca (w przek³adzie angielskim jest: stworzenie ¿yj¹ce  przyp.
t³um.)] wed³ug rodzaju swego; byd³o i p³az, i zwierz ziemski  1 Moj¿.
1:24. Wspomniane s¹ tutaj dusze ¿yj¹ce na suchym l¹dzie, stoj¹ce wy¿ej
ni¿ ryby  ale cz³owiek, dusza, czyli istota ludzka, nie zosta³ jeszcze stworzony.
I rzek³ Bóg: (...) I wszelkiemu zwierzowi ziemskiemu, i wszystkiemu
ptastwu niebieskiemu, i wszelkiej rzeczy ruchaj¹cej siê po ziemi, w której
jest dusza ¿ywi¹ca [hebr. neh-phesh  dusza (w przek³adzie angielskim
jest: ¿ycie  przyp. t³um.)]; wszelka jarzyna ziela bêdzie ku pokarmowi
 1 Moj¿. 1:30. Werset ten wymienia zwierzêta ni¿szego rzêdu i wyranie
stwierdza, ¿e wszystkie one s¹ duszami  w dok³adnie taki sam sposób, jak
cz³owiek.
A gdy stworzy³ Pan Bóg z ziemi wszelki zwierz polny, i wszelkie ptastwo niebieskie, (...) jakoby nazywa³ Adam ka¿d¹ duszê ¿ywi¹c¹ [hebr.
neh-phesh  dusza (w przek³adzie angielskim jest: stworzenie  przyp.
t³um.)], tak aby by³o imiê jej  1 Moj¿. 2:19. Ten werset nie wymaga
komentarza: nie ma w¹tpliwoci co do faktu, i¿ dusza nie jest jedynie cech¹ ludzk¹, lecz  rozumiana we w³aciwy sposób  stanowi w³aciwoæ
wszystkich istot obdarzonych czuciem, od najni¿szych do najwy¿szych 
wszelkich stworzeñ posiadaj¹cych zdolnoci odczuwania.
Wszystko co siê rucha, i co ¿yje, wam bêdzie na pokarm. (...) Wszak¿e
miêsa z dusz¹ jego [hebr. neh-phesh  dusza, cia³o (w przek³adzie angielskim jest: ¿ycie  przyp. t³um.)], która jest krew jego, jeæ nie bêdziecie  1 Moj¿. 9:3,4. Werset ten nie tylko mówi, ¿e zwierzêta dane cz³owiekowi jako pokarm posiadaj¹ duszê, czyli istnienie; wskazuje on tak¿e,
¿e krew reprezentuje ich egzystencjê, istotê, czyli duszê, i dlatego w³anie
cz³owiekowi nie wolno spo¿ywaæ krwi  nie wolno rozwijaæ w sobie pragnienia krwi.
A Ja, oto Ja stanowiê przymierze moje z wami [Noe] i z nasieniem waszem po was. I z ka¿d¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹ [hebr. neh-phesh  dusza ¿yj¹ca (w
przek³adzie angielskim jest: stworzenie  przyp. t³um.)], które jest z wami;
w ptastwie, w bydle, i w ka¿dym zwierzêciu ziemi  1 Moj¿. 9:9,10. Jest
to bardzo jasne stwierdzenie, ¿e wszystkie ¿ywe stworzenia s¹ duszami tak
samo, jak cz³owiek  mimo, ¿e stoj¹ ni¿ej od niego, je¿eli chodzi o ich
naturê, organizm itd.
To jest znak przymierza, który Ja dawam miêdzy mn¹ i miêdzy wami, i
miêdzy ka¿d¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹ [hebr. neh-phesh  dusza ¿yj¹ca (w przek³adzie angielskim jest: stworzenie  przyp. t³um.)]  1 Moj¿. 9:12. Czy¿
mo¿na ¿¹daæ bardziej oczywistego dowodu?
Wspomnê na przymierze moje, które jest miêdzy mn¹ i miêdzy wami, i
miêdzy ka¿d¹ dusz¹ ¿ywi¹c¹ [hebr. neh-phesh  ka¿da dusza ¿yj¹ca (w
przek³adzie angielskim jest: stworzenie  przyp. t³um.)] w ka¿dym ciele  1 Moj¿. 9:15.
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Dok³adnie takie samo wyra¿enie pojawia siê w wersecie
16. Nie ma miejsca na dyskusjê, skoro znik³a zas³ona b³êdnego t³umaczenia i mo¿emy dostrzec myl, któr¹ Bóg chcia³ nam
przekazaæ w swoim S³owie.
W podobny sposób moglibymy przejæ przez pozosta³e
ksiêgi Biblii, lecz zacytowalimy ju¿ wystarczaj¹c¹ iloæ przyk³adów, aby przedstawiæ logicznemu umys³owi nasze stanowisko  ¿e wed³ug Pisma wiêtego duszami s¹ tak ni¿sze
zwierzêta, jak i cz³owiek; dlatego wiêc wszelkie roszczenia
b¹d teorie zbudowane w oparciu o twierdzenie, i¿ nadzieje
cz³owieka zwi¹zane z przysz³ym ¿yciem oraz jego obecna
wy¿szoæ nad pozosta³ymi zwierzêtami wynikaj¹ z tego, ¿e
cz³owiek jest dusz¹, a zwierzêta nie, s¹ ca³kowicie fa³szywe i
wymagaj¹ radykalnych zmian, je¿eli patrzymy na nie z perspektywy Boskiego objawienia.
Nie nale¿y jednak rozumieæ, ¿e nauczamy, jakoby wszystkie ¿ywe, poruszaj¹ce siê stworzenia, które s¹ duszami ¿yj¹cymi  od owada do s³onia i od kijanki do wieloryba  mia³y
równie¿ przysz³e ¿ycie, czy to przez przeniesienie do duchowego stanu, czy to przez zmartwychwstanie. Taka myl by³aby ca³kowitym nonsensem i szaleñstwem bez cienia zdrowego rozs¹dku. Co minutê rodz¹ siê miliardy ¿ywych dusz na
najni¿szym poziomie zwierzêcej natury i co minutê miliardy
takich stworzeñ umieraj¹.
Uwa¿amy, ¿e cz³owiek jest dusz¹, czyli istot¹ najwy¿szego
rzêdu  królem i panem nad ni¿szymi duszami, czyli istotami
obdarzonymi czuciem, a zarazem jednym z nich  ziemsk¹,
ludzk¹ i zwierzêc¹ dusz¹; na samym pocz¹tku zosta³ jednak
ukszta³towany w tak wspania³y sposób (Adam), ¿e Biblia okrela go jako stworzonego na podobieñstwo Bo¿e  na obraz
Tego, który go stworzy³.
Cz³owiek jako dusza ró¿ni siê od ni¿szych zwierz¹t, czyli
dusz, poniewa¿ jego organizm jest lepiej rozwiniêty; o jego
wy¿szoci wiadczy nie tylko wyprostowana sylwetka, lecz
równie¿ cechy umys³owe podobne do Bo¿ych, które znajduj¹
odbicie w samym nawet obliczu cz³owieka. Cz³owiek zosta³
stworzony na podobieñstwo Bo¿e w³anie pod wzglêdem cech
umys³owych i moralnych, a nie kszta³tu organizmu. Wiele dusz,
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czyli istot zwierzêcych ni¿szego rzêdu posiada zdolnoæ rozumowania, czego dowodem s¹ tysi¹ce przyk³adów, ale ka¿de z
tych stworzeñ znajduje siê na poziomie, na którym nie ma
mo¿liwoci postêpu; zdolnoæ rozumowania, jak¹ posiada
cz³owiek, jest niemal¿e nieograniczona, poniewa¿ zosta³ on
stworzony na obraz Bo¿y, na podobieñstwo tego, który go
stworzy³. Mimo ¿e cz³owiek popad³ w grzech, mimo tysiêcy
lat ciemnoci i degradacji, nadal mo¿emy dostrzec podobieñstwo Boga  szczególnie w tych, którzy przyjêli Chrystusowe
poselstwo pojednania z Bogiem i na nowo stali siê synami
Bo¿ymi, którzy staraj¹ siê upodobniæ do obrazu drogiego Syna
Bo¿ego.
Na przyk³ad konie, psy i ptaki mo¿na nauczyæ znaczenia
wielu s³ów, tak ¿e bêd¹ rozumia³y wiele spraw zwi¹zanych z
¿yciem wokó³ nich. Czêsto daj¹ one dowody swoich zdolnoci umys³owych, niektóre umiej¹ liczyæ a¿ do dwudziestu; któ¿
jednak próbowa³by nauczyæ konia, psa albo ptaka algebry,
geometrii czy te¿ astronomii? Najwy¿ej stoj¹ce sporód tych
ni¿szych zwierz¹t mo¿na w pewnym stopniu nauczyæ moralnej uczciwoci i pos³uszeñstwa wobec ich pana  aby nie zabija³y owiec, nie gryz³y, nie kopa³y itp.; ale kto próbowa³by
wpoiæ tym prymitywnym zwierzêtom zasady dekalogu? Mo¿na je nauczyæ swego rodzaju mi³oci do ich pana i przyjació³,
ale nikt nie zamierza ich uczyæ mi³owania i czczenia Boga ani
te¿ czego wiêcej ni¿ prostego znoszenia nieprzyjació³, którzy traktuj¹ je w nieodpowiedni sposób.
Chcemy zwróciæ uwagê na fakt, ¿e wszystkie wymienione
ró¿nice nie wynikaj¹ z tego, ¿e ni¿sze zwierzêta posiadaj¹ jaki inny rodzaj tchu, czyli ducha ¿ywota, gdy¿  jak ju¿ zauwa¿ylimy  ducha jednakiego wszyscy maj¹ (Kazn. 3:19);
podstaw¹ tych ró¿nic nie jest równie¿ to, ¿e cz³owiek jest dusz¹, a wszystkie inne zwierzêta nie, poniewa¿  jak siê przekonalimy  wszystkie s¹ duszami. Wykazalimy jednak to,
czego ka¿dy cz³owiek jest wiadkiem: ¿e ka¿de z nich posiada inny organizm, z czego wynikaj¹ odmienne cechy charakterystyczne i tylko to sprawia, ¿e na skali inteligencji jedne
stworzenia stoj¹ wy¿ej, a inne ni¿ej. Zauwa¿my równie¿, ¿e
ani wielkoæ, ani waga nie s¹ podstaw¹ wspania³oci i prze-
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wagi, gdy¿ w takim przypadku panami ziemi by³yby s³oñ i
wieloryb; wspania³oæ ma swoje ród³o w jakoci organizmu,
polegaj¹cej g³ównie na budowie i funkcjach mózgu.
Dlatego wiêc cz³owiek stoi najwy¿ej sporód ziemskich
stworzeñ  z ziemi, ziemski  a jego wspania³oæ polega na
wy¿szoci jego zdolnoci umys³owych  co nie jest rezultatem rozwoju, lecz darem od jego Stworzyciela.
Dusza, która grzeszy, ta umrze
Zgodnie z powy¿szym rozumowaniem, ale przeciwnie do
ogólnie przyjêtego stanowiska w tej sprawie, stwierdzamy, i¿
Pismo wiête wielokrotnie mówi o mierci duszy  duszy, któr¹
ludzka filozofia i piewnikowa teologia z ca³¹ moc¹ nazywaj¹ niezniszczaln¹. Czytamy, na przyk³ad, ¿e nasz Pan, stawszy siê okupem za nas, wyla³ na mieræ duszê [istotê] swoj¹, po³o¿ywszy ofiar¹ za grzech duszê sw¹ (Izaj. 53:10,12).
By³o to konieczne, poniewa¿ dusza Adama zosta³a skazana
na mieræ, a ludzkoci dano obietnicê wykupienia duszy, czyli
istoty, spod w³adzy mierci. Bóg wykupi duszê mojê z mocy
grobu [sheol  stan mierci]  Psalm 49:16. Poza tym, jak ju¿
zauwa¿ylimy, w³anie dlatego, ¿e wszystkie dusze zosta³y w
ten sposób odkupione jednym odkupieniem, wszyscy nasi przyjaciele  ca³a ludzkoæ  zasnêli w Jezusie (1 Tes. 4:14).
Uwa¿amy, ¿e w zacytowanym powy¿ej wersecie aposto³ nie
móg³ pisaæ jedynie o wiêtych, tak jak wtedy, kiedy u¿ywa³
wyra¿enia: w Chrystusie; Nowymi Stworzeniami nazywani s¹ bowiem tylko ci, których Bóg sp³odzi³ przez ducha do
wspó³dziedziczenia z Chrystusem jako Jego Koció³, cz³onkowie Jego Cia³a. Ci za, którzy zasnêli w Jezusie, to ca³y
rodzaj ludzki, gdy¿ nasz Pan, Jezus, by³ ub³aganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale te¿ za grzechy wszystkiego
wiata; przez zas³ugê tej ofiary jest naszym Dawc¹ ¿ycia, i nie
tylko naszym, ale tak¿e Dawc¹ ¿ycia dla ca³ego wiata  przy
czym dla wiêkszoci ludzi mo¿liwoæ przyjêcia tego daru nadal jeszcze nale¿y do przysz³oci (1 Jana 2:2; 1 Tym. 2:4-6).
Kontekst wskazuje, ¿e taka w³anie by³a myl aposto³a: napomina on tutaj wierz¹cych, aby nie smucili siê tak jak ci,
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którzy nie maj¹ nadziei; podaje te¿ podstawê tej nadziei  fakt,
i¿ Jezus umar³ za grzech cz³owieka i zmartwychwsta³, aby staæ
siê tym, który cz³owieka usprawiedliwia; dlatego wszyscy zasnêli w Jezusie, czyli zostali zgodnie z prawem uwolnieni
spod wyroku mierci i podlegaj¹ Jezusowi, aby Bosk¹ moc¹
zostali przywróceni do ¿ycia. Gdyby aposto³ chcia³ powiedzieæ,
¿e tylko wiêci zostan¹ w ten sposób ub³ogos³awieni przez
Jezusa, to ³atwo zauwa¿yæ, ¿e wierz¹cy w tamtym czasie i
potem nie znajdowaliby w jego s³owach zbyt wielkiego pocieszenia, gdy¿ ogromna wiêkszoæ przyjació³ tych¿e wierz¹cych, zarówno w tamtym czasie, jak i póniej, nie mog³a byæ
okrelona mianem wiêtych; gdyby wiêc obudzenie ze mierci by³o b³ogos³awieñstwem przeznaczonym jedynie dla wiêtych, rozwa¿ana w³anie myl nie stanowi³aby pocieszenia,
lecz wrêcz przeciwnie, powód do troski i przygnêbienia. Aposto³ mówi tu jednak, ¿e ca³y wiat w ten sposób zasn¹³ w Jezusie, chocia¿ nikt o tym nie wie oprócz Niebiañskiego Ojca i
Jego powiêconego ludu, który poprzez S³owo Prawdy zosta³
pouczony przez Boga o Jego przysz³ych planach, aby móg³
radowaæ siê d³ugoci¹, szerokoci¹, wysokoci¹ i g³êbokoci¹
Boskiej dobroci, a nie smuciæ siê, jako i drudzy, którzy [owej
podstawowej] nadziei nie maj¹.
G³êboki sen oznacza ca³kowit¹ niewiadomoæ; podobnie
mieræ, symboliczny sen, to okres absolutnej niewiadomoci
 a nawet wiêcej: to okres absolutnego nieistnienia, z wyj¹tkiem tego, co zostaje zachowane w Boskim zamierzeniu i
mocy. Dlatego wiêc dla tych, którzy zostan¹ przywróceni do
¿ycia, obudzenie ze mierci bêdzie oznacza³o odzyskanie wiadomoci, jak¹ mieli dok³adnie w momencie utracenia tej wiadomoci na skutek mierci. Ludzie nie bêd¹ mieli poczucia
up³ywu czasu miêdzy tymi momentami. Wed³ug ich wiadomego odczucia chwila przebudzenia nast¹pi natychmiast po
chwili, w której umarli.
Podobne zjawisko zaobserwowano u osób, które odnios³y
obra¿enia powoduj¹ce ucisk mózgu, tak ¿e na pewien czas
utraci³y wiadomoæ, choæ ich ¿ycie nie zosta³o przerwane.
Kiedy ucisk mózgu zostaje zlikwidowany poprzez trepanacjê,
dana osoba odzyskuje nagle wiadomoæ i w wielu przypad-
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kach zdarza siê, ¿e koñczy wypowiadaæ zdanie przerwane w
momencie uderzenia w g³owê. Boska moc odtworzy ka¿dy
zwój ka¿dego mózgu i o¿ywi je. W ten sposób w momencie
przebudzenia ludzie zostan¹ wskrzeszeni z tymi samymi mylami i s³owami, z którymi umarli. Nie zapominajmy jednak,
¿e dotyczy to ogó³u ludzkoci, a nie wybranej, szczególnej
klasy, wyselekcjonowanej sporód ludzkoci, a mianowicie
Kocio³a, Cia³a Chrystusowego, które bêdzie mia³o udzia³ w
pierwszym zmartwychwstaniu i którego dowiadczenie pod
wieloma wzglêdami bêdzie zupe³nie odmienne.
Dziêki Boskiemu planowi i dziêki okupowi mieræ Adamowa przesta³a oznaczaæ zniszczenie, a zamiast tego stanowi
zawieszenie istnienia, nazywane snem; niemniej jednak Pismo wiête bardzo wyranie zapewnia nas, ¿e po o¿ywieniu,
czyli przebudzeniu ze mierci  snu, ka¿da jednostka zadecyduje, czy pod¹¿y w stronê doskona³oci i ¿ycia pod przewodnictwem, rz¹dem i kierownictwem chwalebnego Chrystusa,
czy te¿ dobrowolnie, celowo i z uporem wybierze drogê grzechu. Pójcie t¹ droga sprowadzi karê pierwotnie przeznaczon¹ dla Adama, tzn. mieræ, jednak ju¿ nie mieræ Adamow¹,
karê za grzech Adama, lecz mieræ, która jest nazywana wtór¹. Wtóra mieræ nigdzie nie jest okrelana jako sen, nie ma
te¿ najmniejszej wzmianki o jakimkolwiek przebudzeniu.
Wrêcz przeciwnie, aposto³ okrela j¹ jako wieczne zatracenie od oblicznoci Pañskiej (2 Tes. 1:9).
O tej odkupionej i wzbudzonej klasie, która zostanie poddana próbie w Wieku Tysi¹clecia, Pismo wiête mówi: Dusza, która grzeszy, ta umrze  Ezech. 18:20. Werset ten nie
ma zastosowania w obecnym czasie, czego dowodem s¹ trzy
poni¿sze argumenty:
(1) S³owa te s¹ bez znaczenia w obecnym czasie, kiedy to
umieraj¹ wszyscy  tak wiêci, jak i grzesznicy.
(2) Opisuj¹ one drugi wyrok, oparty na zachowaniu danej
jednostki, co nie ma zastosowania w obecnym czasie, kiedy
to wszyscy umieramy z powodu niepos³uszeñstwa jednego
cz³owieka i wyrok mierci, jaki spad³ na niego, porednio
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ci¹¿y na wszystkich jego potomkach (Rzym. 5:12).
(3) Kontekst wskazuje, ¿e ten fragment odnosi siê szczególnie do tych, którzy zostali uwolnieni spod grzechu Adamowego, obecnego dzisiaj powszechnie. Werset ten niew¹tpliwie opisuje wiêc nastêpn¹ epokê, Wiek Tysi¹clecia. Zwróæmy uwagê na te powi¹zania, nie zapominaj¹c jednoczenie,
¿e Przymierze Zakonu Wieku ¯ydowskiego by³o analogiczne
do przymierza Wieku Tysi¹clecia; to ostatnie bêdzie jednak
mia³o lepszego Porednika, który mo¿e i chce ul¿yæ i pomóc
wszystkim pragn¹cym chodziæ w sprawiedliwoci i który nie
policzy im upadków nie wynikaj¹cych ze z³ej woli.
Kontekst powiada, ¿e w Izraelu nie bêdzie ju¿ przypowieci: ojcowie jedli jagodê cierpk¹, a synów zêby drêtwiej¹.
Wrêcz przeciwnie: ka¿da dusza bêdzie odpowiedzialna za sam¹
siebie przed Bogiem; dusza, która grzeszy, ta umrze; ale syn
nie poniesie nieprawoci ojcowskiej, ani ojciec poniesie nieprawoci synowskiej; sprawiedliwoæ sprawiedliwego przy
nim zostanie, a niepobo¿noæ niepobo¿nego nañ przypadnie
(Ezech. 18:2,4,20). Wyranie widaæ, ¿e ten czas jeszcze nie
nadszed³. Nadal cierpn¹ zêby synów z powodu kwanych
jagód grzechu zjedzonych przez ich ojców; nadal podlegamy
prawu dziedzictwa; nadal wszyscy ludzie umieraj¹ z powodu
grzechu Adama, a nie za grzechy poszczególnych jednostek.
Dowodem tego jest fakt, ¿e niemal po³owa ludzkiej rodziny
umiera jako niemowlêta, nie osi¹gn¹wszy jeszcze wieku, w
którym mog³aby dokonywaæ wyboru lub ponosiæ odpowiedzialnoæ za swoje czyny. Ka¿dy zdaje sobie sprawê, ¿e agonia i mieræ kilkudniowego b¹d kilkumiesiêcznego dziecka
nie jest rezultatem jego w³asnych grzechów, lecz przynale¿noci do rodu Adama, objêtego ci¹gle jeszcze przekleñstwem
wypowiedzianym przeciwko naszemu ojcu Adamowi: umieraj¹c umrzesz. Takie dziecko odziedziczy³o udzia³ w przekleñstwie i odziedziczy te¿ udzia³ w Boskim b³ogos³awieñstwie przez Chrystusa, podczas zbli¿aj¹cego siê obudzenia,
zagwarantowanego zas³ug¹ wielkiego pojednania dokonanego na Kalwarii.
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W Proroctwie Jeremiasza 31:29-34 znajdujemy wzmiankê
o dok³adnie tych samych warunkach, o jakich mówi Ezechiel,
z tym, ¿e Jeremiasz podaje nam wiêcej szczegó³ów, które wskazuj¹, ¿e stan ten nie nale¿y do teraniejszoci, lecz do przysz³oci. Prorok pisze:
Za onych dni nie bêd¹ wiêcej mówiæ: Ojcowie jedli grona
cierpkie, a synów zêby cierpnê³y; owszem, raczej rzek¹: ka¿dy [kto umiera] dla nieprawoci swojej umrze; ka¿dego cz³owieka, któryby jad³ grona cierpkie, cierpn¹ zêby jego.
S³owa za onych dni bez w¹tpienia odnosz¹ siê do przysz³ych czasów restytucji, do panowania Chrystusa, a nie do
obecnego wieku, w którym panuj¹ grzech i mieræ. Zauwa¿my, ¿e dalej prorok opisuje inne elementy Wieku Tysi¹clecia,
mówi¹c o Nowym Przymierzu, zawartym z Izraelem i Jud¹, o
wiecznym przymierzu, pod którym otrzymaj¹ oni d³ugo oczekiwan¹ czêæ b³ogos³awieñstw i obietnic danych Abrahamowi (por. Rzym. 11:26-31).
Nasz Pan równie¿ sam mówi o tym, ¿e mieræ znów bêdzie
stanowiæ karê za grzech dla wszystkich ludzi wykupionych
spod mierci Adamowej, je¿eli po przyjciu do znajomoci
³aski Bo¿ej przyjm¹ tê ³askê na pró¿no: A nie bójcie siê tych,
którzy zabijaj¹ cia³o, lecz duszy zabiæ nie mog¹ [nie bójcie siê
tych, którzy mog¹ odebraæ wam obecne ¿ycie, i tak poddane
wyrokowi mierci; pamiêtajcie jednak, ¿e zostalicie odkupieni i ¿e mo¿ecie otrzymaæ przysz³e ¿ycie oraz ¿e ¿aden cz³owiek nie mo¿e was pozbawiæ tego, co Bóg zapewni³ wam przez
odkupienie w Chrystusie Jezusie]; ale raczej bójcie siê tego,
który mo¿e i duszê i cia³o zatraciæ w piekielnym ogniu  Mat.
10:28. W wersecie tym niekwestionowany autorytet zapewnia nas, ¿e Bóg jest w³adny zniszczyæ duszê. Jestemy wiadomi, ¿e fa³szywa teologia, staraj¹c siê przekrêciæ S³owo Bo¿e,
uczy, jakoby s³owa te oznacza³y, i¿ Bóg mo¿e zniszczyæ szczêcie duszy w Gehennie, ale nie jest w stanie zniszczyæ duszy
jako takiej. Odpowiadamy, ¿e jest to przekrêcanie Pisma wiêtego, przekora, która z ca³¹ pewnoci¹ sprowadzi z³y skutek
na tych, którzy fa³szuj¹ s³owo Bo¿e. W innym miejscu wy-
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kazujemy,* ¿e u¿yte tu s³owo Gehenna oznacza wtór¹
mieræ  ca³kowite zniszczenie  dla wszystkich dusz, które
nie pos³uchaj¹ wielkiego Proroka Bo¿ego, który we w³aciwym czasie przemówi do wszystkich ludzi jasno, a nie w przypowieciach i zagadkach wyt³umaczonych tylko Kocio³owi,
jak czyni to obecnie (Dzieje Ap. 3:23; Mat. 13:11).
Uwa¿amy wiêc, ¿e Pismo wiête w niepozostawiaj¹cy w¹tpliwoci sposób stwierdza, ¿e cz³owiek jest dusz¹, czyli istot¹; ¿e jego prawo do istnienia pod Boskim zarz¹dzeniem zosta³o utracone z powodu grzechu i ¿e teraz cz³owiek podlega
mierci  przekleñstwu, czyli karze Boskiego wyroku; przywileje i prawa cz³owieka zosta³y wykupione przez cz³owieka
Chrystusa Jezusa, który odda³ samego siebie na okup za wszystkich; ¿e na skutek tego mieræ nie oznacza mierci  ca³kowitego zniszczenia, lecz jedynie tymczasowy sen, z którego
ludzkoæ zostanie obudzona przez swojego Odkupiciela o
poranku zmartwychwstania w Wieku Tysi¹clecia.
Zamieszanie spowodowane b³êdnym t³umaczeniem
Nie powinnimy siê dziwiæ, ¿e t³umacze Powszechnej Biblii Angielskiej, maj¹c bardzo b³êdne pojêcie o tym, czym jest
dusza, czym jest duch i czym rzeczywicie jest cz³owiek, natrafili na wielkie problemy; usi³uj¹c dostosowaæ przek³ad do
swoich wczeniejszych za³o¿eñ, wprowadzili w umys³ach czytelników jeszcze wiêksze zamieszanie. Ukryli oni i przekrêcili znaczenie s³ów w taki sposób, aby angielski czytelnik musia³ pokonaæ podwójn¹ trudnoæ: (1) fa³szywe nauki na ten
temat; (2) b³êdny przek³ad, stanowi¹cy poparcie tych fa³szywych nauk.
Niemniej jednak, dziêki Boskiej opatrznoci, ¿yjemy obecnie w czasie, który umo¿liwia u¿ycie wszelkiego rodzaju pomocy, tak ¿e nawet przeciêtnie wykszta³cony mê¿czyzna czy
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kobieta, korzystaj¹c z tych w³anie pomocy, mo¿e spojrzeæ na
dany przedmiot bardziej wnikliwie ni¿ sami t³umacze. Obecnie istniej¹ trzy dzie³a pozwalaj¹ce angielskiemu czytelnikowi na w miarê jasne zrozumienie Powszechnej Biblii Angielskiej, pokazuj¹ce, jak hebrajskie i greckie wyrazy zosta³y prze³o¿one na jêzyk angielski. S¹ to: (1) Hebrajska i grecka konkordancja Pisma w. dla Anglików [niezale¿na od ¿adnej sekty]; (2) Analityczna konkordancja do Biblii profesora Younga
[prezbiteriañska]; (3) Kompletna konkordancja dra Stronga
[metodystyczna]. Ka¿da z tych ksi¹¿ek podaje wszystkie s³owa Pisma wiêtego i pokazuje, od jakich wyrazów pochodz¹.
Chocia¿ wspomnielimy denominacje zwi¹zane z tymi konkordancjami, musimy przyznaæ, ¿e do tej pory nie zauwa¿ylimy, aby jakiekolwiek uprzedzenia mia³y wp³yw na dok³adnoæ tych podrêczników. Mimo ¿e stworzone zosta³y przez
ró¿ni¹ce siê nurty, to ich wiadectwo jest jednolite i dok³adne,
za ró¿nice pomiêdzy nimi dotycz¹ stopnia wygody w pos³ugiwaniu siê nimi i sposobu ich u¿ywania.
Czegó¿ dowiadujemy siê z tych ksi¹¿ek? Tego mianowicie,
¿e hebrajskie s³owo neh-phesh, w Biblii angielskiej najczêciej t³umaczone w Starym Testamencie na dusza (436 razy),
oznaczaj¹ce istotê obdarzon¹ czuciem, zosta³o tak¿e prze³o¿one na 36 innych s³ów. Oto one: jakiekolwiek  4 razy;
pragnienie  2; zwierzê  1; cia³o  4; dech  1; stworzenie  9 [zob. 1 Moj¿. 1:21,24; 2:19; 9:10,12,15,16; 3 Moj¿.
11:46  2 razy]; umar³y  5; miertelny  1; po¿¹danie
 3; utrapiony  1; ryba  1 [Izaj. 19:10]; duch  2;
chciwy  1; ma  1; on  1 [Psalm 105:18]; serce 
15; serdeczny  1; sama  1; jej  1; sam  4; ¿ycie
 100; po¿¹dliwoæ  2; cz³owiek  2; mnie  3 [4 Moj¿.
23:10; Sêdz. 16:30; 1 Król. 20:32]; umys³  15; miertelnie  1; ja sam  1 [Psalm 131:2]; jeden  1 [3 Moj¿.
4:27]; w³asny  1 [Przyp. 14:10]; osoba  24 [1 Moj¿.
14:21; 36:6; 4 Moj¿. 31:19; 35:11,15,30; 5 Moj¿. 10:22; 27:25;
Joz. 20:3,9]; przyjemnoæ  3; siebie  21; zabijaæ  1;
rzecz  2 [3 Moj¿. 11:10; Ezech. 47:9]; wola  3; twój  3.
Greckie s³owo psyche [istota obdarzona czuciem], nowote-
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stamentalny odpowiednik neh-phesh, zosta³o przet³umaczone
na dusza 56 razy; jest równie¿ oddane jako umys³  3
razy [Dzieje Ap. 14:2; Filip. 1:27; Hebr. 12:3], serce  1 raz
[Efezj. 6:6] oraz ¿ycie  41 razy.
Najwiêksze zamieszanie zosta³o spowodowane przez zastosowanie ostatniego z wymienionych s³ów. Stworzy³o to
wra¿enie, ¿e ¿ycie oraz dusza b¹d istota to dwie odrêbne rzeczy, a co za tym idzie, cz³owiek mo¿e straciæ ¿ycie, nie trac¹c
swojej duszy, istoty. Oto wersety, w których s³owo psyche zosta³o w Biblii angielskiej oddane jako ¿ycie; gdyby przet³umaczono je na istota lub dusza, zapobieg³oby to zamieszaniu
w umys³ach czytelników:
Którzy szukali duszy [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie 
przyp. t³um.)] dzieciêcej  Mat. 2:20.
Nie troszczcie siê o ¿ywot [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] wasz, co bycie jedli  Mat. 6:25.
Aza¿ ¿ywot [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)]
nie jest zacniejszy ni¿ pokarm?  Mat. 6:25.
Ktoby znalaz³ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie 
przyp. t³um.)] swoj¹, straci j¹; a ktoby straci³ duszê [psyche  dusza, istota
(Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swoj¹ dla mnie, znajdzie j¹ 
Mat. 10:39.
Bo kto by chcia³ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie 
przyp. t³um.)] swoj¹ zachowaæ, straci j¹; a ktoby straci³ duszê [psyche 
dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swoj¹ dla mnie, znajdzie j¹  Mat. 16:25.
Syn cz³owieczy przyszed³ (...) aby da³ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] sw¹ na okup za wielu  Mat. 20:28.
Godzili siê (...) cz³owieka [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] zachowaæ, czyli zabiæ?  Mar. 3:4.
Albowiem kto by chcia³ zachowaæ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia
angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] sw¹, straci j¹; a kto by straci³ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] sw¹ dla mnie i
dla Ewangelii, ten j¹ zachowa. Bo có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby wszystek wiat pozyska³, a szkodowa³by na duszy [psyche  ¿ycie, istnienie
(Biblia angielska: dusza  przyp. t³um.)] swojej? Albo co za zamianê da
cz³owiek za duszê [psyche  ¿ycie, istnienie (Biblia angielska: dusza 
przyp. t³um.)] swoj¹? [Jak¿e niewielu angielskich czytelników zdaje sobie
sprawê, ¿e tak ¿ycie, jak i dusza, dwukrotnie u¿yte w powy¿szym wer-

336

Pojednanie

secie, to przek³ad tego samego greckiego s³owa  psyche.]  Mar. 8:3537.
Syn cz³owieczy przyszed³ (...), aby da³ duszê [psyche  dusza, istota
(Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] sw¹ na okup za wielu  Mar.
10:45.
Godzili siê (...) cz³owieka [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] zachowaæ, czyli zatraciæ?  £uk. 6:9.
Albowiem ktobykolwiek chcia³ zachowaæ duszê [psyche  dusza, istota
(Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swoj¹, straci j¹; a ktobykolwiek
straci³ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)]
sw¹ dla mnie, ten j¹ zachowa. Albowiem có¿ pomo¿e cz³owiekowi, choæby wszystek wiat pozyska³, gdyby samego siebie straci³, albo sobie uszkodzi³  £uk. 9:24,25.
Albowiem Syn cz³owieczy nie przyszed³ zatracaæ dusz [psyche  dusza,
istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] ludzkich, ale zachowaæ 
£uk. 9:56
Nie troszczcie siê o ¿ywot [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] wasz, co bycie jedli, ani o cia³o, czem bycie siê przyodziewali. Zacniejszy jest ¿ywot, ni¿ pokarm, a cia³o, ni¿ odzienie  £uk.
12:22,23.
Jeli kto idzie do mnie a nie ma w nienawici [nie mi³uje mniej] ojca
swego, i matki, i ¿ony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy [psyche 
dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swojej, nie mo¿e byæ
uczniem moim  £uk. 14:26.
Ktobykolwiek chcia³ zachowaæ duszê [psyche  dusza, istota (Biblia
angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swoj¹, straci j¹; a kto by j¹ kolwiek straci³,
o¿ywi j¹  £uk. 17:33.

Ten ostatni tekst, podobnie jak i kilka poprzednich, mówi,
¿e lud Pañski powinien pamiêtaæ, i¿ jego obecne ¿ycie, czyli
egzystencja, i tak podlega wyrokowi mierci; Boska ³aska zapewni³a jednak odkupienie  nie kontynuacjê istnienia, lecz
przywrócenie do ¿ycia, zmartwychwstanie, nowe ¿ycie. Powo³anie obecnie trwaj¹cego Wieku Ewangelii polega na sk³adaniu naszego ¿ycia jako ¿ywej ofiary w s³u¿bie Pañskiej, na
pójciu za przyk³adem naszego drogiego Odkupiciela  bowiem wed³ug obietnicy wszyscy wierz¹cy, którzy wiernie to
uczyni¹, otrzymaj¹ wraz z Nim udzia³ w boskiej naturze przez
dzia³anie warunków pierwszego zmartwychwstania. W ten
sposób odzyskaj¹ swoj¹ duszê, istotê, istnienie  aby ¿ywot
[zoe] mia³y, i obficie mia³y (Jan 10:10).
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Dobry pasterz duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie 
przyp. t³um.)] swoj¹ k³adzie za owce [nasz Pan po³o¿y³ ofiar¹ za grzech
duszê sw¹ (Izaj. 53:10)]  Jan 10:11.
[Ja] duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)]
moj¹ k³adê za owce  Jan 10:15.
Ja k³adê duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp.
t³um.)] moj¹, abym j¹ zasiê wzi¹³ [wed³ug Boskiej obietnicy i mocy, poprzez zmartwychwstanie]  Jan 10:17.
Kto mi³uje duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp.
t³um.)] swoj¹, utraci j¹, a kto nienawidzi duszy [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swojej na tym wiecie, ku wiecznemu
¿ywotowi strze¿e jej  Jan 12:25.

Werset ten wyra¿a myl, ¿e wiernoæ Bogu w obecnych,
z³ych warunkach musi oznaczaæ, ¿e te warunki nie przynosz¹
zadowolenia i powoduj¹ chêæ powiêcenia ich w s³u¿bie Bogu,
sprawiedliwoci i bratniemu stworzeniu  a to, zgodnie z Boskim planem, spowoduje, ¿e dana osoba bêdzie uznana za
godn¹ istnienia [duszy, istoty] w bardziej sprzyjaj¹cych warunkach przysz³ej epoki. Jeli kto mi³uje obecny stan rzeczy,
ceni¹c radoci i przyjemnoci teraniejszego czasu wy¿ej ni¿
sprawiedliwoæ i pos³uszeñstwo Bogu, daje zarazem dowód,
¿e nie jest godzien przysz³ego istnienia, przygotowanego dla
nas przez Boga  dowód, ¿e nie jest godzien, aby przywróciæ
mu duszê w pierwszym zmartwychwstaniu.
Duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)]
twoj¹ za mnie po³o¿ysz?  Jan 13:38.
Wiêkszej mi³oci nad tê ¿aden nie ma, jedno gdyby kto duszê [psyche 
dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swoj¹ po³o¿y³ za przyjacio³y swoje  Jan 15:13.
Którzy wydali dusze [psyche  dusze, istoty (Biblia angielska: ¿ycie 
przyp. t³um.)] swe na mieræ  Dzieje Ap. 15:26.
Nie trwo¿cie siê; boæ w nim jest dusza [psyche  dusza, istota (Biblia
angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] jego [nie umar³, nie odda³ ostatniego tchnienia]  Dzieje Ap. 20:10.
Nie jest mi tak droga dusza [psyche  dusza, istota, istnienie (Biblia
angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] moja, bym tylko bieg mój z radoci¹ wykona³  Dzieje Ap. 20:24.
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Aposto³ nauczy³ siê prawid³owo oceniaæ obecne istnienie,
niewiele warte w porównaniu z przysz³ym ¿yciem, obiecanym
w zmartwychwstaniu. Nie uwa¿a³ go za drogie, cenne w
tym sensie, by przywi¹zywaæ do niego wiêksz¹ wagê ni¿ do
Pana i do Pañskiej ³aski oraz do mo¿liwoci s³u¿enia sprawie
Pañskiej. Pragn¹³ oddaæ wszystko, nawet samego siebie, w
s³u¿bie Mistrzowi, w nadziei osi¹gniêcia pierwszego zmartwychwstania, o czym jasno nam pisze w Licie do Filipian
3:8-11.

Mê¿owie! widzê ja, i¿ z ukrzywdzeniem i z wielk¹ szkod¹ nie tylko
towarów i okrêtu, ale te¿ i dusz [psyche  dusze, istoty (Biblia angielska:
¿ycie  przyp. t³um.)] naszych bêdzie to ¿eglowanie  Dzieje Ap. 27:10.
Nie zginie z was ¿adna dusza [psyche  dusza, istota (Biblia angielska:
¿ycie  przyp. t³um.)]  Dzieje Ap. 27:22.
Zosta³em ja sam, i szukaj¹ duszy [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] mojej  Rzym. 11:3.
Którzy za duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp.
t³um.)] moj¹ swojej w³asnej szyi nadstawiali  Rzym. 16:4.
Boæ dla dzie³a Chrystusowego bliskim by³ mierci, odwa¿ywszy zdrowie [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] swoje,
aby dope³ni³ tego, czego nie dostawa³o w us³udze waszej przeciwko mnie
 Filip. 2:30.
On duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)]
swoj¹ za nas po³o¿y³ [wyla³ na mieræ duszê swoj¹ po³o¿ywszy ofiar¹
za grzech duszê sw¹]; i mymy powinni k³aæ dusze za braci [psyche 
dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)]  1 Jana 3:16.
I pozdycha³a w morzu trzecia czêæ rzeczy stworzonych, które mia³y
duszê [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie  przyp. t³um.)] 
Obj. 8:9.
Nie umi³owali duszy [psyche  dusza, istota (Biblia angielska: ¿ycie 
przyp. t³um.)] swojej a¿ do mierci  Obj. 12:11.

Je¿eli nasze umys³y pojm¹ w³aciwie zagadnienie duszy i
je¿eli zrozumiemy, jak s³owa neh-phesh i psyche by³y u¿ywane przez natchnionych autorów w Pimie wiêtym, znika ca³a
tajemnica zawarta dotychczas w niezrozumia³ych s³owach
dusza i duch, które oznacza³y co nieokrelonego, niezrozumia³ego i niemo¿liwego do opisania nie tylko dla ludzi prostych, ale równie¿ dla osób wykszta³conych.
Nikt nie powinien jednak rozumieæ, ¿e cia³o jest dusz¹; by³by to b³¹d, na co wskazuj¹ s³owa naszego Pana: Bóg mo¿e i
duszê, i cia³o zatraciæ. Z drugiej strony  dusza, istota obda-
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rzona czuciem, nie mo¿e istnieæ bez cia³a  niebieskiego lub
ziemskiego, duchowego lub zwierzêcego.
Spogl¹daj¹c na opis stwarzania cz³owieka w Ksiêdze Rodzaju, dowiadujemy siê, ¿e najpierw zosta³o uformowane cia³o, ale nie by³o ono cz³owiekiem, dusz¹, czyli istot¹, dopóki
nie zosta³o o¿ywione. Mia³o oczy, ale niczego nie widzia³o;
mia³o uszy, ale niczego nie s³ysza³o; mia³o usta, ale nie mówi³o; mia³o jêzyk, ale nie czu³o smaku; mia³o nozdrza, ale nie
czu³o zapachu; mia³o serce, które nie pulsowa³o; mia³o krew
 zimn¹, bez ¿ycia; mia³o p³uca, które siê nie porusza³y. Nie
by³ to cz³owiek, lecz nieo¿ywione cia³o.
Drugim etapem w procesie stwarzania cz³owieka by³o wlanie ¿ycia w prawid³owo ukszta³towane i przygotowane cia³o; opisuj¹ to s³owa: natchn¹³ w oblicze jego dech ¿ywota.
Je¿eli zdrowa osoba zacznie ton¹æ, przez co proces oddychania zostanie ca³kowicie zawieszony, powrót do przytomnoci
nastêpuje poprzez poruszanie ramionami, a co za tym idzie 
p³ucami, jak miechami, co stopniowo przywraca oddech w
nozdrzach. W przypadku Adama Stwórca nie musia³ wykonywaæ tej pracy, by spowodowaæ wdychanie ¿yciodajnego tlenu
z atmosfery przez doskona³y organizm, który wczeniej stworzy³.
Po pierwszym o¿ywiaj¹cym oddechu p³uca rozszerzy³y siê,
cz¹steczki krwi zosta³y dotlenione i przemieci³y siê do serca,
które z kolei popchnê³o je do wszystkich czêci cia³a, budz¹c
wszystkie wczeniej przygotowane, lecz dotychczas upione
nerwy, które zaczê³y odczuwaæ i przekazywaæ energiê. W jednej chwili energia dotar³a do mózgu, umo¿liwiaj¹c mylenie,
odczuwanie, rozumowanie, patrzenie, uruchamiaj¹c zmys³y
dotyku, wêchu i smaku. Nieo¿ywiony ludzki organizm sta³ siê
cz³owiekiem, istot¹ obdarzon¹ czuciem; osi¹gn¹³ wspomniany w wersecie stan duszy ¿ywi¹cej. Innymi s³owy, wyra¿enie dusza ¿ywi¹ca oznacza ni mniej, ni wiêcej, tylko istotê
obdarzon¹ czuciem, czyli mog¹c¹ odczuwaæ i myleæ.
Adam ponadto, chocia¿ posiada³ organizm doskona³y, musia³ podtrzymywaæ ¿ycie, duszê, czyli istotê obdarzon¹ czuciem, poprzez spo¿ywanie owoców z drzewa ¿ywota. Kiedy
zgrzeszy³, Bóg wypêdzi³ go z ogrodu, by snaæ nie ci¹gn¹³
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rêki swej, i nie wzi¹³ z drzewa [liczba mnoga drzewa lub las]
¿ywota, i nie jad³, i ¿y³by na wieki [przez ci¹g³e spo¿ywanie]
(1 Moj¿. 3:22). Wszelkie niejasnoci i tajemnice znikaj¹, rozproszone przez wiat³o Prawdy p³yn¹ce z Bo¿ego S³owa!
Poniewa¿ cz³owiek popad³ w grzech i mieræ, stan jego daleki jest od pierwotnej doskona³oci, od okrelenia bardzo
dobry, wypowiedzianego przez Najwy¿szego Sêdziego; niektórzy, pielêgnuj¹c w sobie ni¿sze organy mylenia, zaniechawszy u¿ywania wy¿szych zdolnoci intelektualnych, spowodowali skar³owacenie czêci mózgu zwi¹zanych z tymi¿ wy¿szymi zdolnociami umys³u; niemniej jednak te organy nadal istniej¹ i mog¹ siê rozwin¹æ, czego nie mo¿emy powiedzieæ o
najbardziej zbli¿onych do doskona³oci gatunkach ni¿szych
zwierz¹t. Tak wiêc ró¿nica pomiêdzy cz³owiekiem a innymi
zwierzêtami polega na tym, ¿e Stwórca obdarzy³ cz³owieka
wy¿szym, lepiej uformowanym organizmem. Zwierzêta maj¹
podobne miênie i koci, oddychaj¹ tym samym powietrzem,
pij¹ tê sam¹ wodê i jedz¹ podobny pokarm, wszystkie te¿ s¹
duszami, czyli stworzeniami posiadaj¹cymi inteligencjê; mimo
to cz³owiek w swoim lepszym ciele posiada mo¿liwoci wy¿szej inteligencji i jest traktowany przez Stwórcê w ca³kowicie
odmienny sposób. Mówi siê, ¿e proporcjonalnie do tego, jak
grzech oddala cz³owieka od jego pierwotnego podobieñstwa
do Stworzyciela, podlega on zezwierzêceniu  upodabnia
siê do zwierz¹t, pozbawionych wy¿szych, bardziej wyrafinowanych uczuæ.
Je¿eli czyje oczy wyrozumienia staj¹ siê otwarte na to zagadnienie, tak ¿e zaczyna pojmowaæ, i¿ s³owo dusza oznacza inteligencjê, istotê, za dech, czy te¿ duch ¿ywota,
jest Bosk¹ moc¹ ¿ycia, to taka osoba na podstawie powy¿szego rozumowania z ³atwoci¹ zauwa¿y, ¿e ka¿de ¿ywe stworzenie przede wszystkim posiada cia³o, czyli organizm, po
drugie  ducha ¿ywota, który je o¿ywia, a po trzecie  w rezultacie  istnienie, istotê, duszê. Ilustracj¹, która pomo¿e niektórym zrozumieæ tê tezê, jest podobieñstwo pomiêdzy dusz¹
a ciep³em. W sprzyjaj¹cych warunkach, zapewniaj¹cych dostêp do znajduj¹cego siê w powietrzu tlenu, bry³a wêgla mo¿e
zostaæ zapalona, wskutek czego wytworzy siê nowa jakoæ 
ciep³o. Wêgiel nie jest ciep³em, chocia¿ posiada pewne cechy,
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które w sprzyjaj¹cych warunkach wytwarzaj¹ ciep³o; tlen równie¿ nie jest ciep³em, choæ i on, w sprzyjaj¹cych warunkach,
mo¿e byæ elementem w procesie wytwarzania ciep³a. Tak wiêc,
kontynuuj¹c nasz¹ analogiê, cia³o nie jest dusz¹, chocia¿ posiada cechy niezbêdne dla duszy; dech, czyli duch ¿ywota,
równie¿ nie jest dusz¹  jest on raczej moc¹ pochodz¹c¹ od
Boga, niezbêdn¹ do powstania obdarzonego czuciem stworzenia. Je¿eli cia³o zostanie w odpowiedni sposób po³¹czone
z tchem, czyli duchem ¿ywota, zostaje utworzona nowa jakoæ  istota, dusza, stworzenie obdarzone czuciem.
Proces rozk³adu  umieranie  równie¿ pozostaje w zgodzie z tymi faktami. Je¿eli dech, czyli duch ¿ywota, zostaje
odebrany, nastêpuje mieræ. Powstaje pytanie: co umiera? Czy
umiera dech, czyli duch ¿ywota? Z pewnoci¹ nie; nigdy nie
mia³ on istnienia charakteryzuj¹cego siê czuciem, dzia³a bowiem na zasadzie mocy, jak elektrycznoæ; nie myli, nie czuje; nie mo¿e umrzeæ. Czy umiera cia³o? Nasza odpowied równie¿ brzmi: nie. Cia³o mo¿e utraciæ ¿ycie, którym Ojciec je
o¿ywia, ale cia³o jako takie, bez tchu, czyli ducha ¿ywota, nie
mia³o wiadomoci, uczuæ, rozumu i dlatego nie mo¿na powiedzieæ, ¿e umiera; by³o ono nieo¿ywione dopóki nie znalaz³
siê w nim dech, czyli duch ¿ywota; by³o o¿ywione, kiedy dech,
czyli duch ¿ywota w nim przebywa³; staje siê z powrotem nieo¿ywione, czyli martwe, kiedy duch ¿ywota zostaje odebrany.
Có¿ wiêc umiera? Odpowiadamy, ¿e umiera dusza  przestaje istnieæ istota obdarzona czuciem. Pamiêtajmy, ¿e owa
istota obdarzona czuciem powsta³a przez po³¹czenie tchu, czyli
ducha ¿ywota, z organizmem, a ich rozdzielenie, inaczej mówi¹c: roz³¹czenie, powoduje unicestwienie istoty, czyli duszy
 mieræ. Nikt nie w¹tpi, ¿e tak w³anie dzieje siê w przypadku ni¿szych zwierz¹t; czy¿ nie dotyczy to równie¿ zwierzêcia
najwy¿szego rzêdu, stworzonego na intelektualne i moralne
podobieñstwo Boga? Ka¿dy logicznie rozumuj¹cy umys³ powinien to z ³atwoci¹ dostrzec. Jestemy wiadomi, ¿e istnieje
kilka wersetów, które mo¿na przekrêciæ i niew³aciwie zrozumieæ, w taki sposób, ¿e bêd¹ zaprzeczeniem powy¿szego
stwierdzenia, ale we w³aciwym czasie zastanowimy siê nad
nimi i wyka¿emy, ¿e s¹ one ca³kowicie zgodne z naszym rozwa¿aniem.
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Przedstawmy jeszcze inn¹ ilustracjê relacji pomiêdzy ludzkim b¹d zwierzêcym cia³em, duchem i dusz¹: niezapalona
wieca odpowiada³aby nieo¿ywionemu cia³u ludzkiemu; zapalenie wiecy by³oby iskr¹ ¿ycia, przekazan¹ na pocz¹tku
przez Stworzyciela; p³omieñ, czyli wiat³o, to istota obdarzona czuciem, inaczej inteligencja lub te¿ dusza; atmosfera zawieraj¹ca tlen, który ³¹czy siê z wêglem w wiecy, podtrzymuj¹c p³omieñ, jest odpowiednikiem tchu ¿ywota, czyli ducha ¿ywota, który ³¹czy siê z organizmem, daj¹c duszê, czyli
inteligentne istnienie. W przypadku zniszczenia wiecy, p³omieñ, rzecz jasna, równie¿ znika; je¿eli ludzkie lub zwierzêce
cia³o zostaje zniszczone przez chorobê czy wypadek, dusza,
istota, inteligencja, osobowoæ, równie¿ przestaje istnieæ. Je¿eli p³omieñ wiecy zostanie pozbawiony dop³ywu powietrza,
na przyk³ad przez zanurzenie wiecy w wodzie, p³omieñ zganie, chocia¿ wieca jako taka pozostanie nienaruszona. Tak
samo dusza  ¿ycie, istnienie cz³owieka lub zwierzêcia  przestaje istnieæ, je¿eli dech ¿ywota zosta³ odciêty na skutek utoniêcia lub uduszenia, podczas gdy cia³o mo¿e nadal byæ stosunkowo zdrowe.
P³on¹ca wieca w sprzyjaj¹cych warunkach mo¿e byæ u¿yta do zapalenia innych wiec, ale je¿eli p³omieñ zganie, wieca
nie mo¿e ponownie zapaliæ ani samej siebie, ani innych wiec;
podobnie jest z cia³em ludzkim lub zwierzêcym: je¿eli jest
¿ywe, tak jak mo¿e byæ ¿ywa dusza, czyli istota, zgodnie z
Boskim zarz¹dzeniem mo¿e rozmna¿aæ siê, to jest dawaæ pocz¹tek innym duszom, czyli istotom  potomstwu; je¿eli jednak iskra ¿ycia opuci cia³o, dusza, czyli istota, przestaje istnieæ, zanika równie¿ wszelka mo¿liwoæ mylenia, odczuwania i rozmna¿ania siê. Zgodnie z tym Pismo wiête mówi o
dzieciach Jakuba: A by³o wszystkich dusz, które wysz³y z
biódr Jakóbowych, siedmdziesi¹t dusz  2 Moj¿. 1:5. Jakub
otrzyma³ iskrê ¿ycia, jak równie¿ organizm  a co za tym idzie,
w rezultacie ich po³¹czenia  swoj¹ duszê, czyli inteligentne
istnienie, od Izaaka, a zarazem od Adama, jedynego cz³owieka, który otrzyma³ ¿ycie bezporednio od Boga. Jakub przekaza³ ¿ycie, organizm i duszê swojemu potomstwu i tak dzieje siê wród ca³ej ludzkoci.
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wieca mo¿e byæ ponownie zapalona przez ka¿dego, kto
jest w stanie to zrobiæ, ale  zgodnie z Boskim zarz¹dzeniem
 cia³o ludzkie pozbawione iskry ¿ycia umiera, zemdlone
bêd¹c (Ijob 14:10) i powraca do prochu, z którego zosta³o
wziête, a iskra ¿ycia mo¿e byæ ponownie wzniecona tylko przez
Bosk¹ moc, przez cud. Obietnica zmartwychwstania jest wiêc
obietnic¹ ponownego zawiecenia, ponownego rozpalenia cielesnej egzystencji, czyli duszy; poniewa¿ za dusza nie mo¿e
istnieæ bez cia³a i przywróconej mocy ¿ycia, czyli ducha, obiecane zmartwychwstanie, czyli odnowienie duszy, istoty, oznacza równie¿ danie nowych cia³, nowych organizmów. Pismo
wiête zapewnia nas, ¿e ludzkie cia³a, które obracaj¹ siê w
proch, nie zostan¹ przywrócone, lecz w zmartwychwstaniu Bóg
da takie nowe cia³a, jak bêdzie chcia³ (1 Kor. 15:37-40).
Aposto³ pisze tutaj, ¿e w zmartwychwstaniu bêdzie pewna
szczególna klasa, której cz³onkowie zostan¹ uznani za godnych nowej natury, duchowej, zamiast cielesnej, czyli ludzkiej; zgodnie z naszymi oczekiwaniami wykazuje on, ¿e ta
zmiana natury nast¹pi poprzez danie im cia³ innego rodzaju.
Mo¿emy znowu pos³u¿yæ siê nasz¹ ilustracj¹ wiecy: je¿eli
za³o¿ymy, ¿e natura ludzka, czyli cielesna, jest wiec¹ ³ojow¹,
to nowe cia³o mo¿e byæ przedstawione jako wieca woskowa,
daj¹ca janiejszy p³omieñ lub nawet jako lampa, dzia³aj¹ca na
zasadzie ³uku elektrycznego.
Gdyby zmartwychwstanie by³o zagwarantowane przez jak¹ moc i m¹droæ mniej potê¿n¹ od mocy i m¹droci naszego
Stworzyciela, moglibymy s³usznie obawiaæ siê, ¿e nast¹pi
jaka pomy³ka lub niedok³adnoæ, skutkiem której bêdzie zatracenie to¿samoci, szczególnie w przypadku tych, którym
dana bêdzie wielka zmiana natury poprzez udzia³ w pierwszym (g³ównym) zmartwychwstaniu do natury duchowej. Z
ca³ym zaufaniem mo¿emy Mu jednak powierzyæ tê i wszystkie inne sprawy. Ten, który zna nasze myli, mo¿e odtworzyæ
je w nowych mózgach, tak ¿e ¿adna cenna lekcja lub dowiadczenie nie zostan¹ utracone. Jest On zbyt m¹dry, by b³¹dziæ i
zbyt dobry, aby nie okazaæ ³aski; wszystko, co obieca³, wype³ni w sposób daleko lepszy i wspanialszy, ni¿ moglibymy
prosiæ lub sobie wyobraziæ.
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Wielu przypuszcza, ¿e pogrzebane cia³a zostan¹ odtworzone z dok³adnoci¹ do atomu; aposto³ pisze jednak: Co siejesz
[w mierci], nie siejesz cia³a, które ma potem wyróæ. Bóg
obieca³, ¿e przez moc zmartwychwstania przywróci duszê, istotê obdarzon¹ czuciem; podczas zmartwychwstania da On ka¿dej osobie (ka¿dej duszy, czyli istocie obdarzonej czuciem)
takie cia³o, jakie Jego nieskoñczona m¹droæ uzna za w³aciwe; Kocio³owi, Oblubienicy wybranej w obecnym wieku,
da cia³a duchowe; klasie Restytucji da cia³a ludzkie, ale nie te,
które zosta³y utracone poprzez mieræ (1 Kor. 15:37,38).
Podobnie jak przy stwarzaniu Adama po³¹czenie organizmu i tchu ¿ywota da³o istotê obdarzon¹ czuciem, czyli duszê,
tak i roz³¹czenie tych dwóch elementów z jakiegokolwiek
powodu oznacza koniec istoty obdarzonej czuciem  przerywa myli i wszelkiego rodzaju uczucia. Dusza (czyli istota
obdarzona czuciem) przestaje istnieæ; cia³o powraca do prochu, z którego powsta³o, za duch, czyli dech ¿ywota, powraca do Boga, który da³ go Adamowi, a przez niego ca³emu jego
potomstwu (Kazn. 12:7). Powrót tchu do Boga oznacza, ¿e
nie podlega on ju¿ ludzkiej kontroli, jak przy rozmna¿aniu, i
¿e odzyskanie go mo¿e nast¹piæ tylko przez dzia³anie Boskiej
mocy. Uznaj¹c ten fakt, lud Pañski pouczony przez Niego powierza swoj¹ nadziejê przysz³ego ¿ycia przez zmartwychwstanie, Bogu i Chrystusowi, który obecnie jest Jego wywy¿szonym przedstawicielem (£uk. 23:46; Dzieje Ap. 7:59). Gdyby
wiêc Bóg nie przygotowa³ dla cz³owieka przysz³ego ¿ycia przez
okup i gdyby nie obiecane zmartwychwstanie, mieræ by³aby
dla ludzkoci koñcem wszelkiej nadziei (1 Kor. 15:14-18).
Bóg jednak zaplanowa³, ¿e bêdziemy znowu ¿yli; odk¹d
objawi³ swój ³askawy plan, ci, którzy ze zrozumieniem mówi¹ i pisz¹ na ten temat (na przyk³ad natchnieni pisarze Biblii), zgadzaj¹ siê co do istnienia okresu niewiadomoci pomiêdzy mierci¹ a porankiem zmartwychwstania, w którym
nastêpuje zawieszenie odczuwania (istnienia cechuj¹cego siê
czuciem); okres ten nazywany jest przez nich snem. Ilustracja ta rzeczywicie jest wspania³a: ludziom bêdzie siê wydawa³o, ¿e moment przebudzenia jest chwil¹, która nast¹pi³a
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zaraz po chwili mierci. Czytamy na przyk³ad, ¿e o mierci
£azarza nasz Pan powiedzia³: £azarz, przyjaciel nasz, pi;
ale idê, abym go ze snu obudzi³. Potem, poniewa¿ uczniowie
nie mogli tego zrozumieæ, doda³: £azarz umar³  Jan 11:1114. Gdyby teoria wiadomoci po mierci by³a prawdziwa, czy¿
nie by³oby dziwne, ¿e £azarz nie opowiedzia³, co dzia³o siê z
nim podczas tych czterech dni? Nikt nie powie, ¿e by³ w piekle mêczarni, poniewa¿ nasz Pan nazwa³ go przyjacielem;
gdyby za przebywa³ w niebiañskim b³ogos³awieñstwie, nasz
Pan nie przywo³ywa³by go z powrotem, gdy¿ trudno by to by³o
nazwaæ przyjacielsk¹ przys³ug¹. Tak jak powiedzia³ nasz Pan,
£azarz spa³, a On obudzi³ go do ¿ycia, do wiadomoci, do
stanu odczuwania, czyli duszy, która zosta³a mu zwrócona,
czyli o¿ywiona. Wszystko to by³o ³ask¹, wielce przez £azarza
i jego przyjació³ docenion¹.
W Pimie wiêtym przewija siê myl, ¿e obecnie ¿yjemy
podczas nocy umierania i snu, po której nast¹pi poranek przebudzenia i zmartwychwstania. Z wieczora bywa p³acz, ale z
poranku wesele (Psalm 30:6)  z poranku zmartwychwstania, kiedy to pi¹cy wynijd¹ ze swoich grobów, jak przepowiedzia³ prorok: Ocuæcie siê, a piewajcie mieszkaj¹cy w
prochu [ziemi]!  Izaj. 26:19.
Aposto³owie równie¿ czêsto u¿ywali tego odpowiedniego,
pe³nego nadziei i pokoju okrelenia. £ukasz, na przyk³ad, mówi
o Szczepanie, pierwszym mêczenniku: Zasn¹³. Tego samego wyra¿enia u¿ywa w zapisie przemowy Paw³a w Antiochii:
Dawid (...) zasn¹³  Dzieje Ap. 7:60; 13:36. Piotr równie¿
mówi podobnie: Ojcowie zasnêli  2 Piotra 3:4. Sam Pawe³
u¿ywa³ tego okrelenia wielokrotnie, czego dowodem s¹ poni¿sze cytaty:
Jeliby umar³ [gr. zasn¹³] m¹¿ jej  1 Kor. 7:39.
Z których wiele ich zostaje a¿ dot¹d, a niektórzy te¿ zasnêli  1 Kor. 15:6.
Bo jeliæ zmartwychwstania nie masz, (...) zatem i ci poginêli, którzy zasnêli w Chrystusie  1 Kor. 15:13-18.
Chrystus z martwych wzbudzony jest, i sta³ siê pierwiastkiem tych, którzy zasnêli  1 Kor. 15:20.
Oto tajemnicê wam powiadam: nie wszyscyæ zaniemy 
1 Kor. 15:51.
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A nie chcê, bracia! abycie wiedzieæ nie mieli o tych, którzy zasnêli  1 Tes. 4:13.
Bóg i tych, którzy zasnêli w Jezusie, przywiedzie [z umar³ych] z [przez] nim  1 Tes. 4:14.
Kiedy nadejdzie Królestwo, czas zmartwychwstania, my,
którzy ¿ywi pozostaniemy do przyjcia Pañskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnêli (1 Tes. 4:15).
Tê sam¹ myl poda³ prorok Daniel, opisuj¹c zmartwychwstanie: A wiele z tych, którzy pi¹ w prochu ziemi, ocuc¹
siê  z opisu wynika, ¿e ci pi¹cy obejmuj¹ zarówno dobrych, jak i z³ych (Dan. 12:2). Zasnêli w pokoju, aby czekaæ
na Dzieñ Pana  na Dzieñ Chrystusa, Dzieñ Tysi¹clecia  ca³kowicie przekonani, ¿e On (Chrystus) jest mocen strzec tego,
co Mu powierzyli, a¿ do onego dnia (2 Tym. 1:12). Ta sama
myl przewija siê przez ca³y Stary Testament  od chwili, kiedy Bóg opowiada³ Abrahamowi ewangeliê zmartwychwstania: wyra¿enie zasn¹³ z ojcami swymi jest w Starym Testamencie bardzo powszechne. Ijob u¿ywa bardzo mocnego jêzyka, kiedy mówi: Oby¿e miê w grobie ukry³ i utai³, a¿by
siê uciszy³ gniew twój! Obecny czas umierania jest czasem
Boskiego gniewu  na wszystkich spoczywa przekleñstwo
mierci, spowodowane pierwszym przestêpstwem. Niemniej
jednak mamy obietnicê, ¿e we w³aciwym czasie przekleñstwo zostanie zniesione, a na wszystkie rodzaje ziemi sp³ynie
przez Odkupiciela b³ogos³awieñstwo; dlatego te¿ Ijob powiada dalej: Po wszystkie dni wymierzonego czasu mego bêdê
oczekiwa³ przysz³ej odmiany mojej. [potem] Zawo³asz (Jan
5:25), a ja tobie odpowiem; a spraw r¹k twoich po¿¹dasz 
Ijoba 14:14,15. W Nowym Testamencie czytamy odpowied
naszego Pana: Wszyscy, co s¹ w grobach, us³ysz¹ g³os Syna
Bo¿ego [wo³aj¹cy ich, aby siê obudzili, przyszli do pe³nej znajomoci Boga i do pe³nej mo¿liwoci wiecznego ¿ycia]  Jan
5:25,28,29.
Ta mieræ  sen  jest okresem tak absolutnej niewiadomoci, ¿e obudzeni ludzie nie bêd¹ sobie zdawali sprawy z
czasu, jaki up³yn¹³. Tak, sen to jedynie przenonia, poniewa¿ umarli s¹ naprawdê umarli, ca³kowicie zniszczeni, z wyj¹tkiem ich osobowoci, zachowanej przez Bosk¹ m¹droæ; ta
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m¹droæ przez Chrystusa zaplanowa³a te¿ ich obudzenie 
odnowienie i przywrócenie do ¿ycia. Bêdzie to rzeczywicie
odtworzenie  manifestacja Boskiej mocy jeszcze wiêksza od
tej, która mia³a miejsce przy stworzeniu Adama i Ewy. Nast¹pi ponowne odtworzenie piêædziesiêciu miliardów, a nie tylko dwóch osób. Bêdzie to odtworzenie nieskoñczonej rozmaitoci zamiast jednostki. Tylko nasz Bóg posiada tak nieograniczon¹ m¹droæ i moc; jest zarówno sk³onny, jak i zdolny to
uczyniæ. To w³anie jest jedna z korzyci wyp³ywaj¹cych z
dozwolenia z³ego: jego usuniêcie objawi wszystkie cechy
Boskiego charakteru, które w ¿aden inny sposób nie mog³yby
zostaæ pokazane ani poznane. Przed wszystkimi anio³ami i
ludmi zalni Boska sprawiedliwoæ, a tak¿e Boska mi³oæ i
Boska moc; na koniec za równie¿ Boska m¹droæ, która przygotowa³a i dozwoli³a na takie objawienie Boskiego charakteru, zostanie dostrze¿ona i poznana przez ca³e Jego stworzenie.
Pismo wiête bardzo jasno i wyranie mówi o koniecznoci zmartwychwstania umar³ych  a jak¿e mog³oby istnieæ
zmartwychwstanie umar³ych, gdyby nie by³o umar³ych, lecz
 jak niektórzy wierz¹  wszyscy, którzy zdaj¹ siê umieraæ,
s¹ bardziej ¿ywi, ni¿ kiedykolwiek byli, co stanowi zaprzeczenie wszystkich piêciu zmys³ów ka¿dej inteligentnej istoty,
a tak¿e stwierdzenia zawartego w Pimie wiêtym: Albowiem ktokolwiek siê towarzyszy ze wszystkimi ¿ywymi, ma
nadziejê, (Gdy¿ i pies ¿ywy lepszy jest, ni¿ lew zdech³y;) boæ
ci, co ¿yj¹ [nawet najmniej inteligentni], wiedz¹, ¿e umrzeæ
maj¹; ale umarli o niczym nie wiedz¹, i nie maj¹ wiêcej ¿adnej
zap³aty, gdy¿ [bardzo czêsto] w zapamiêtanie [zapomnienie 
przyp. t³um.] przysz³a pami¹tka ich. Owszem i mi³oæ ich, i
zazdroæ ich, i nienawiæ ich ju¿ zginê³a, a nie maj¹ wiêcej
dzia³u [udzia³u] na wieki [hebr. olam  przez czas nieokrelonej d³ugoci] we wszystkim, co siê dzieje pod s³oñcem. (...)
Wszystko, co przedsiêwemie rêka twoja do czynienia, czyñ
wed³ug mo¿noci twojej, albowiem nie masz ¿adnej pracy,
ani myli, ani umiejêtnoci, ani m¹droci w grobie* , do które*

Szeol  stan mierci w odniesieniu do duszy, w odró¿nieniu od grobu  grobowca
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go ty [dusza, istota obdarzona czuciem] idziesz  Kazn. 9:410; Izaj. 26:14.
Nadziejê ludzk¹ [pok³adan¹ w cz³owieku] wniwecz obracasz. Przemagasz go ustawicznie, a on schodzi; odmieniasz
postaæ jego i wypuszczasz go. Bêd¹li zacni synowie jego, tego
on nie wie; jeli te¿ wzgardzeni, on nie baczy (Ijoba 14:1921; Izaj. 63:16).
Zwróæmy uwagê na znaczenie s³ów aposto³a, stanowi¹cych
fragment jego s³ynnego traktatu o zmartwychwstaniu w 1 Kor.
15:12-54. Mówi on:
A poniewa¿ siê o Chrystusie ka¿e, i¿ z martwych wzbudzony jest, jako¿ mówi¹ niektórzy miêdzy wami, i¿ zmartwychwstania nie masz?
Je¿eli umarli nie s¹ umarli, lecz bardziej ¿ywi ni¿ kiedykolwiek wczeniej, to umarli w ogóle nie istniej¹, a zatem nie ma
te¿ i zmartwychwstania umar³ych. Aposto³ nie uznaje takiej
teorii, a wrêcz przeciwnie: twierdzi, ¿e umarli zginêliby tak
samo, jak bydlêta, gdyby Bóg nie mia³ wzbudziæ ich z martwych; wszystkie nasze nadzieje, jakie z nimi wi¹¿emy, s¹
ca³kowicie pró¿ne, je¿eli nie s¹ nadziejami zmartwychwstania. Zwróæmy uwagê na ka¿de s³owo przekonuj¹cej argumentacji jednego z najwiêkszych logików ziemi. Mówi on:
Bo jeliæ zmartwychwstania nie masz, tedyæ i Chrystus nie
jest wzbudzony [lecz jest nadal umar³y]. A jeliæ Chrystus nie
jest wzbudzony [lecz nadal umar³y], tedyæ daremne kazanie
nasze, daremna te¿ wiara wasza [gdy¿ umar³y Chrystus o niczym nie wie i nie mo¿e nikomu pomóc], i bylibymy te¿ znalezieni fa³szywymi wiadkami Bo¿ymi [przewrotnymi zwodzicielami zamiast ambasadorami naznaczonymi przez Boga],
i¿emy wiadczyli o Bogu, ¿e Jezusa wzbudzi³, którego nie
wzbudzi³ [gdyby to by³o prawd¹], jeli¿e umarli nie bywaj¹
wzbudzeni. Albowiem jeli¿ umarli nie bywaj¹ wzbudzeni, i
Chrystus nie jest wzbudzony.
przeznaczonego na martwe cia³o, po hebrajsku nazywanego qeber. Zob. Psalm
30:4; 49:16; 89:49, gdzie sheol oddano jako piek³o. Zob. 2 Kron. 34:38; Ijoba
10:19; Psalm 88:6, gdzie qeber oddane jest jako grób. Dusza naszego Pana zst¹pi³a do sheol, do stanu mierci (Psalm 16:10; Dzieje Ap. 2:27), lecz poda³ niezbo¿nym grób [qeber, grobowiec] jego (Izaj. 53:9).
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Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e argumentacja aposto³a nie dotyczy
zmartwychwstania cia³a, lecz mówi on o zmartwychwstaniu
istoty, czyli duszy; i¿ nie zosta³a dusza jego w sheol, hades
(Dzieje Ap. 2:31,32). Gdyby Pawe³ by³ zwolennikiem dzisiejszej teorii zmartwychwstania, to powiedzia³by raczej co takiego: Niektórzy z was mówi¹ o zmartwychwstaniu cia³a, jak
gdyby mia³o to jakiekolwiek znaczenie; ale w rzeczywistoci
cia³o jest jedynie zatorem, przeszkod¹, wiêzieniem duszy, która ma siê znacznie lepiej, je¿eli zostanie wyzwolona. Zmartwychwstanie cia³a, bez wzglêdu na czas, w którym
nast¹pi, by³oby nieszczêciem i powtórnym zakuciem w kajdany duszy, ograniczeniem jej mo¿liwoci.
Aposto³ jednak niczego takiego nie powiedzia³, gdy¿ by³oby to zupe³nym przeciwieñstwem prawdy. Naucza³ on o zmartwychwstaniu duszy, czyli istoty obdarzonej czuciem, ze stanu niewiadomoci, mierci; zaprzecza³ jednak zmartwychwstaniu cia³a, które umar³o: I co siejesz, nie siejesz cia³a,
które ma potem wyróæ (...) Ale [w zmartwychwstaniu duszy,
czyli istoty] Bóg daje mu [nowe] cia³o jako chce, a ka¿demu
[rodzajowi] nasieniu jego w³asne [w³aciwy rodzaj] cia³o 
1 Kor. 15:37,38. Masy ludzkoci, bêd¹ce nasieniem czyli rodzajem ludzkim, otrzymaj¹ cia³a ludzkie; nie bêd¹ to jednak
te same cia³a, które rozpad³y siê w py³ i których maleñkie cz¹steczki i atomy przeniknê³y wielokrotnie do cia³ rolin i zwierz¹t. Koció³ otrzyma cia³a duchowe, podobne do ich wzbudzonego Pana i ca³kowicie ró¿ne od ich ziemskich cia³  tak
ró¿ne, ¿e aposto³ stwierdza: Ale siê jeszcze nie objawi³o, czym
bêdziemy; lecz wiemy, i¿ gdy siê on objawi, podobni mu bêdziemy; albowiem ujrzymy go tak, jako jest  a nie jako by³
(1 Jana 3:2).
Post¹pmy jednak dalej za myl¹ aposto³a. Pisze on:
A jeli Chrystus nie jest wzbudzony, daremna jest wiara
wasza, i jeszczecie w grzechach waszych; zatem i ci poginêli, którzy zasnêli w Chrystusie  wersety 17 i 18.
Ci, którzy twierdz¹, ¿e dusza nie mo¿e umrzeæ i dlatego nie
umiera, którzy przez to zaprzeczaj¹ zmartwychwstaniu duszy,
czyli istoty obdarzonej czuciem, którzy w konsekwencji s¹
przez swoj¹ teoriê zmuszeni do ograniczania biblijnych wzmia-
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nek o zmartwychwstaniu jedynie do zmartwychwstania cia³a
 nie umiej¹ wyjaniæ tych s³ów natchnionego aposto³a. Je¿eli
twierdz¹, ¿e nasz Pan by³ ¿ywy, bardziej ¿ywy ni¿ kiedykolwiek przedtem podczas owych trzech dni, o których Biblia
mówi, ¿e by³ wtedy umar³y i je¿eli myl¹ o zmartwychwsta³ym ciele naszego Pana, ¿e jest to to cia³o, które poranione i
zeszpecone spoczywa³o w grobie Józefa  to jak mog¹ uznaæ,
¿e wiara w Chrystusa, który nie umar³ (lecz jedynie opuci³
swoje cia³o na trzy dni) jest daremna? Jak mog¹ przyznaæ,
¿e taka wiara nie uwalnia od potêpienia? Jak mog¹ powiedzieæ, ¿e bardziej ¿ywy ni¿ kiedykolwiek wczeniej Chrystus, uwolniony ze swojego cia³a, nie móg³ zbawiæ grzeszników i dlatego wszyscy, którzy zasnêli w Chrystusie, poginêli?
Ca³a ich teoria absolutnie nie zgadza siê z faktami przedstawionymi w Pimie wiêtym. Zaprzeczaj¹ temu, ¿e dusza
mo¿e zgin¹æ [gr. apollomen  byæ zniszczonym], podczas gdy
aposto³ mówi, ¿e jest to mo¿liwe i tak samo naucza nasz Pan:
Bóg mo¿e i duszê, i cia³o zatraciæ. Zaprzeczaj¹ równie¿ temu,
¿e ktokolwiek zasn¹³ w Chrystusie, ¿e mieræ jest snem,
oczekiwaniem na przebudzenie o poranku zmartwychwstania.
Aposto³owie za, jak równie¿ nasz Pan i wszyscy wiêci prorocy nazywaj¹ mieræ snem, z którego tylko Boska moc mo¿e
obudziæ do stanu wiadomoci, duszy, istoty obdarzonej czuciem, na ka¿dym poziomie egzystencji. Pamiêtajmy bowiem,
¿e ci, którzy dost¹pi¹ przemiany pierwszego zmartwychwstania do duchowej natury, bêd¹ duszami tak samo, jak byli
w swojej ziemskiej naturze. Biblia mówi, ¿e Bóg równie¿ jest
dusz¹ i stosuje siê do Niego to samo s³owo psyche: Jeliby
siê kto schrania³, nie kocha siê w nim dusza [psyche  istota
obdarzona czuciem] moja  Hebr. 10:38.
Filozofia platoñska (wed³ug której cz³owiek nie umiera i
nie mo¿e umrzeæ, lecz dzieje siê to tylko pozornie) by³a w
Grecji bardzo rozpowszechniona za czasów pierwszego przyjcia Jezusa, co stanowi³o wielk¹ przeszkodê w rozprzestrze-
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nianiu siê Ewangelii wród pogan. Czytamy, na przyk³ad, ¿e
kiedy Pawe³ g³osi³ w Atenach, filozofowie s³uchali go jako
wielkiego nauczyciela do chwili, kiedy wspomnia³ o zmartwychwstaniu umar³ych  to wystarczy³o, by stracili wszelkie
zainteresowanie. Uwa¿ali swoje pogl¹dy za o wiele bardziej
cywilizowane ni¿ ¿ydowskie przekonanie, i¿ tylko zmartwychwstanie mo¿e zapewniæ umar³ym przysz³¹ egzystencjê. A
us³yszawszy o zmartwychwstaniu [i w ten sposób zauwa¿ywszy, ¿e Pawe³ nie zgadza siê z ich teori¹, ¿e umarli s¹ bardziej
¿ywi ni¿ kiedykolwiek wczeniej] jedni siê namiewali, a
drudzy mówili: Na dzisiaj wystarczy (Dzieje Ap. 17:32).
Pogañskie pojêcie, ¿e mieræ nie jest mierci¹, lecz krokiem
w lepsze ¿ycie, nie wywar³a najmniejszego wp³ywu na myl
¿ydowsk¹ a¿ do czasu pierwszego przyjcia naszego Pana.
Faryzeusze byli najwa¿niejsz¹ sekt¹ wród ¯ydów i nasz Pan
okreli³ ich jako spadkobierców i przedstawicieli Prawa Moj¿eszowego: Na stolicy Moj¿eszowej usiedli nauczeni w Pimie i faryzeuszowie  Mat. 23:2. Saduceusze, o wiele mniej
liczni ni¿ faryzeusze, zajmowali drug¹ pozycjê pod wzglêdem
wywieranego wp³ywu: w rzeczywistoci byli niewierz¹cy, niewierni. Ca³kowicie zaprzeczali istnieniu przysz³ego ¿ycia,
utrzymuj¹c, ¿e cz³owiek umiera tak samo, jak zwierzêta i ¿e
nie bêdzie zmartwychwstania umar³ych. Nie wierzyli w ¿adne mesjañskie obietnice ani w istnienie ponadludzkiej inteligencji, takiej jak anio³owie itp. Józef Flawiusz zwraca uwagê
na sektê zwan¹ esseñczykami, którzy  wed³ug jego relacji 
uznawali popularn¹ wród pogan platoñsk¹ teoriê mówi¹c¹,
¿e cz³owiek nigdy naprawdê nie umiera, lecz jedynie czyni
krok w ¿yciowym rozwoju w chwili prze³omu nazywanego
mierci¹. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e Józef pisa³ swoj¹ historiê ¯ydów przebywaj¹c na rzymskim dworze, a jego celem
by³o wywarcie wp³ywu na cesarza i jego dwór, tak aby patrzyli na ¯ydów bardziej przychylnie. Rzymianie zaczêli uwa¿aæ
¯ydów za takich, jak okrela ich Biblia: odpornych i twardego karku, po czym wyci¹gnêli naturalny sk¹din¹d wniosek,
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¿e przyczyna tego odpornego nastawienia le¿y w ich religii.
Przypuszczenie to okaza³o siê prawdziwe; bez w¹tpienia prawdy Boskiego objawienia wzbudzaj¹ ducha wolnoci wszêdzie,
gdzie zostan¹ zastosowane  likwiduj¹c przepaæ pomiêdzy
kap³anami a ludem, pomiêdzy królami a poddanymi, ucz¹c,
¿e wszyscy podlegaj¹ jednemu wielkiemu Sêdziemu i Królowi. Flawiusz pragn¹³ jednak przeciwstawiæ siê tej zgodnej z
prawd¹ opinii o narodzie ¿ydowskim i o ¿ydowskiej religii;
dlatego w³anie naci¹ga³ fakty, aby popiera³y jego stanowisko i stanowi³y dowód dla rzymskiego dworu, ¿e religia ¯ydów praktycznie nie ró¿ni siê od religii pogañskich, je¿eli chodzi o (1) pogl¹d na temat wiadomoci zmar³ych, (2) wiarê w
wieczne mêki.* Celem poparcia swojego wywodu wspomina
sektê esseñczyków, jak gdyby byli wród ¯ydów dominuj¹c¹
sekt¹ religijn¹. W rzeczywistoci ich znaczenie by³o tak niewielkie, ¿e Nowy Testament w ogóle ich imieniu nie wymienia; z pewnoci¹ nigdy nie przeciwstawiali siê naszemu Panu
ani aposto³om, podczas gdy faryzeusze i saduceusze s¹ w
Nowym Testamencie opisywani bardzo czêsto.
Jemu wszyscy ¿yj¹  £uk. 20:37,38
Po tym, jak nasz Pan udzieli³ odpowiedzi nauczonym w
Pimie i faryzeuszom, wykazuj¹c, ¿e nie maj¹ racji, na scenie
pojawili siê saduceusze, s¹dz¹c, ¿e bêd¹ mogli udowodniæ
wy¿szoæ swojej niewiary przez wykazanie b³êdu w doktrynie naszego Pana. Tym w³anie saduceuszom, którzy uwa¿ali,
¿e umarli na zawsze pozostaj¹ umar³ymi, nasz Pan odpowiedzia³: A i¿ umarli zmartwychwstan¹ [maj¹ zmartwychwstaæ],
i Moj¿esz pokaza³ przy onym krzaku, gdy zowie Pana Boga
Bogiem Abrahamowym i Bogiem Izaakowym i Bogiem Jaku-

* ¯ydzi  z wyj¹tkiem kilku jednostek  nigdy nie wierzyli w wieczne mêki. Teoria
ta jednak bardzo podoba³a siê rzymskim cesarzom, gdy¿ zwiêksza³a wp³yw w³adcy na pospolity lud. Póniej cesarze przyjêli tytu³ Pontifex Maximus  najwy¿szy w³adca religijny  przejêty nastêpnie przez papie¿y.
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bowym. A Bógci nie jest Bogiem umar³ych, ale ¿ywych; bo
jemu wszyscy ¿yj¹  £uk. 20:37,38.
Nasz Pan sugeruje, ¿e sam ten fakt stanowi dowód, i¿ umarli zmartwychwstan¹ [maj¹ zmartwychwstaæ], poniewa¿ Bóg
z pewnoci¹ nie odnosi³by siê w ten sposób do istot ca³kowicie i na wieki wymazanych sporód ¿yj¹cych. Potem wskazuje, ¿e Bóg cile zaplanowa³ zmartwychwstanie, a o tych, których ludzie nazywaj¹ umar³ymi, mówi: Jemu wszyscy ¿yj¹
 z Boskiego punktu widzenia tylko pi¹. Tak wiêc wed³ug
S³owa Bo¿ego zasnêli, a nie zostali zniszczeni. Choæ pierwotnie wyrok mówi³ o zniszczeniu, to jednak okup umo¿liwi³
jego zniesienie. Tak wiêc Moj¿esz powiada: Ty znowu cz³owieka w proch obracasz, a mówisz [w zmartwychwstaniu]:
Nawróæcie siê synowie ludzcy  Psalm 90:3; 103:4. W s³owach Jam jest Bóg Abrahama Bóg nie tylko mówi o rzeczach przesz³ych jako o nadal trwaj¹cych, ale równie¿ o rzeczach przysz³ych jako o ju¿ spe³nionych (Rzym. 4:17).
Cia³o, duch i dusza Kocio³a  1 Tes. 5:23
S³owa cia³o, dusza i duch bardzo czêsto s¹ u¿ywane
przenonie w odniesieniu do Kocio³a jako zbiorowoci. Aposto³ mówi na przyk³ad: A ca³y duch wasz, i dusza, i cia³o
niech bêd¹ bez nagany na przyjcie Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowane. Nale¿y rozumieæ, ¿e ta modlitwa odnosi
siê do Kocio³a jako ca³oci  do wybranego Kocio³a, sk³adaj¹cego siê z cz³onków, których imiona zapisane s¹ w niebie. W Maluczkim Stadku zosta³ zachowany prawdziwy duch.
Cia³o Kocio³a mo¿na dzisiaj dostrzec pomimo k¹kolu, który
stara siê je ukryæ i zadusiæ. Podobnie dusza  dzia³alnoæ, inteligencja, istota obdarzona czuciem, jest wszêdzie widoczna,
nios¹c przed ludmi sztandar  krzy¿ i okup.
Inne zrozumienie s³ów aposto³a nie jest mo¿liwe: ludzie
mog¹ mieæ ró¿ne zdania na temat zachowania ducha i duszy
wspomnianych osób, ale wszyscy zgodz¹ siê, ¿e ich cia³a nie
zosta³y zachowane, lecz powróci³y do prochu, tak samo jak
cia³a wszystkich innych. Poza tym s³owa cia³o, dusza i
duch zosta³y u¿yte w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej.
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Co oznacza szeol, czyli hades,
do którego id¹ wszystkie dusze?
Niektórzy utrzymuj¹, ¿e skoro dusza ludzka idzie do szeol,
hades, to musi byæ czym dotykalnym i wiadomym po mierci
 po oddzieleniu ducha ¿ycia od organizmu, czyli cia³a. Dlatego powinnimy zbadaæ, co S³owo Pañskie mówi na ten temat i sprawdziæ, czym jest szeol, hades.
Hebrajskie s³owo szeol pojawia siê w Starym Testamencie
szeædziesi¹t piêæ razy. W Biblii angielskiej trzy razy zosta³o
przet³umaczone jako otch³añ, trzydzieci jeden razy jako grób
i trzydzieci jeden jako piek³o. ¯aden z tych wyrazów nie jest
odpowiedni, je¿eli spojrzymy na ogólnie stosowane znaczenie s³ów piek³o, grób i otch³añ.
Trudno znaleæ pojedyncze angielskie s³owo, które zawiera³oby w sobie znaczenie hebrajskiego wyrazu szeol (jego greckim odpowiednikiem jest hades); oznacza ono: ukryty lub zgaszony, lub przykryty  stan mierci; nie jest to miejsce, lecz
stan i byæ mo¿e najlepszym odpowiednikiem w naszym jêzyku by³oby s³owo niepamiêæ, bli¿sze ni¿ jakikolwiek inny wyraz hebrajskiemu szeol i greckiemu hades. W s³owie szeol nie
ma niczego, co oznacza³oby radoæ lub smutek, lub jakiekolwiek inne uczucie; musimy zwróciæ uwagê na powi¹zania tego
s³owa z innymi. Zbadajmy wiêc u¿ycie szeol i hades, aby z
tych powi¹zañ dowiedzieæ siê jak najwiêcej o piekle. Przekonamy siê, ¿e Pismo wiête jasno mówi, ¿e szeol, hades,
niepamiêæ przyjmuje wszystkich ludzi, tak dobrych, jak i z³ych;
nie ma w nim wiat³a, umiejêtnoci, m¹droci; ¿aden jêzyk
nie wys³awia tam Pana ani nie bluni Jego imieniu; jest to
stan absolutnej ciszy, pod ka¿dym wzglêdem niepo¿¹dany, z
wyj¹tkiem zwi¹zanej z nim nadziei zmartwychwstania.
Dowiemy siê równie¿, ¿e to w³anie dusze, tak dobre, jak
i z³e, przechodz¹ do tego stanu  szeolu, niepamiêci  by oczekiwaæ na wezwanie Dawcy ¿ycia o poranku Wieku Tysi¹clecia. Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e t³umacze Powszechnego Przek³adu Biblii angielskiej wiele razy s¹ niekonsekwentni, ale
proponujemy, aby nie przypisywaæ wszystkiego nieuczciwo-
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ci, chocia¿ w niektórych przypadkach mo¿na odnieæ takie
wra¿enie; wierzmy raczej, ¿e by³ to skutek zamieszania w
umys³ach, spowodowanego d³ugimi stuleciami fa³szywego
nauczania, pochodz¹cego jeszcze z ciemnych wieków. Na
usprawiedliwienie t³umaczy mo¿na równie¿ dodaæ, ¿e w starej angielszczynie znaczenie s³owa piek³o ró¿ni³o siê od
znaczenia wspó³czesnego. Nie sugerowa³o bynajmniej miejsca p³omieni, tortur, ucisku i bólu, lecz raczej grób  stan ukrycia, niepamiêci. T³umacze prawdopodobnie uzasadniali czêciowo u¿ycie s³owa piek³o, opieraj¹c siê na jego dawnym,
pierwotnym znaczeniu, podawanym w szczegó³owych s³ownikach jêzyka angielskiego.
Zachêcamy czytelnika, aby studiuj¹c u¿ycie s³owa szeol,
zastanowi³ siê, jaki by³by sens danego fragmentu, gdyby szeol
zosta³o przet³umaczone jako ogieñ piekielny lub miejsce
mêczarni. Zwróæmy te¿ uwagê na zgodnoæ i konsekwencjê
w ca³ym kontekcie, je¿eli s³owo szeol by³oby prze³o¿one na
niepamiêæ. Na tej podstawie wnioskujemy, ¿e dusze id¹ do
szeolu, do niepamiêci i ¿e nie s¹ tam mêczone ani te¿ nie posiadaj¹ ¿adnej umiejêtnoci czy m¹droci, nie dzia³aj¹, nie
odczuwaj¹ radoci, bólu ani niczego innego, lecz po prostu
oczekuj¹ w niepamiêci na g³os archanielski i tr¹bê Bo¿¹.
Zaprawdê, zst¹piê za synem moim do grobu [do szeolu,
do niepamiêci]; i p³aka³ go ojciec jego  1 Moj¿. 37:35.
W ten sposób Jakub op³akiwa³ swojego syna, Józefa, który
 jak s¹dzi³  zgin¹³ gwa³town¹ mierci¹.
Jeliby nañ [na Beniamina] przypad³o co z³ego na drodze,
któr¹ pójdziecie, tedy doprowadzicie sêdziwoæ moj¹ z ¿a³oci¹ do grobu [do szeolu, do niepamiêci]  1 Moj¿. 42:38.
Jakub wypowiedzia³ te s³owa, kiedy ¿egna³ Beniamina, obawiaj¹c siê, ¿e mo¿e on zostaæ zabity tak samo, jak  wed³ug
jego przypuszczeñ  zosta³ zabity Józef.
Te same s³owa powtórzone s¹ w podobnych okolicznociach
w rozdziale 44:29, kiedy bracia Józefa opowiadaj¹ mu o po¿egnalnym nakazie ich ojca dotycz¹cym Beniamina. W wersecie 31 bracia ponownie wypowiadaj¹ te s³owa, tym razem
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od siebie: Odprowadz¹ s³udzy twoi sêdziwoæ s³ugi twego,
ojca naszego, z ¿a³oci¹ do grobu [do szeolu, do niepamiêci].
Oto cztery przyk³ady wersetów, w których s³owo szeol zosta³o prze³o¿one jako grób; zauwa¿my, jak niew³aciwe by³oby zast¹pienie go wyrazem piek³o w powszechnym znaczeniu ognia, mêczarni i cierpienia. Najwyraniej t³umacze
byli pewni, ¿e termin piek³o  w jego powszechnym zrozumieniu  stworzy³by ca³kowicie fa³szywe pojêcie o oczekiwaniach Jakuba wzglêdem samego siebie, a tak¿e jego synów
wzglêdem niego: dlatego u¿yli s³owa grób. Niemniej jednak nie wierzyli  i wiêkszoæ ludzi nie wierzy  ¿e Jakub
poszed³ do grobu lub ¿e mia³ na myli zejcie do grobu. Patriarcha nie mówi³ tu równie¿ o pogrzebaniu jego cia³a w grobowcu, gdy¿ wtedy niew¹tpliwie u¿y³by tego samego hebrajskiego s³owa oznaczaj¹cego grób, jakim pos³u¿y³ siê wspominaj¹c grób Racheli  qeburah (1 Moj¿. 35:20) lub te¿ s³owa wypowiedzianego przez Józefa (qeber) o grobie Jakuba,
który sam Jakub kaza³ przygotowaæ, zanim umar³ (1 Moj¿.
50:5). Wrêcz przeciwnie; widzimy, ¿e Jakub mówi³ o samym
sobie jako o duszy, czyli istocie  o tym, ¿e rozczarowanie
spowodowane utrat¹ Beniamina doprowadzi³oby go do stanu
niepamiêci, stanu mierci, w jego podesz³ym wieku i s³abym
zdrowiu.
Lecz je¿eli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, ¿e ziemia
otworzy swoj¹ czeluæ (...) i ¿ywcem zst¹pi¹ do podziemi [do
szeolu, do niepamiêci], wtedy poznacie, ¿e ci mê¿owie zbezczecili Pana  4 Moj¿. 16:30 NB.
Oni za wpadli (...) ¿ywcem do podziemi [szeol, niepamiêæ], a ziemia zamknê³a siê nad nimi; tak zginêli sporód
zgromadzenia  4 Moj¿. 16:33.
Te dwa wersety odnosz¹ siê do Korego, Datana i Abirama i
opisuj¹ sposób, w jaki zginêli; choæ konsekwencja nakazywa³aby u¿ycie w nich wyra¿enia do piek³a, nie zrobiono tego
w obawie, ¿e bêdzie to dowód, i¿ domniemane miejsce tortur
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znajduje siê pod powierzchni¹ ziemi. Zdanie to jest jednak
bardzo proste, je¿eli zrozumiemy je w³aciwie: ziemia rozwar³a swoj¹ paszczê i poch³onê³a ich; przeszli z dzia³alnoci ¿ycia do niepamiêci, niewiadomoci.
Albowiem ogieñ rozpali³ siê w popêdliwoci mojej, i bêdzie gorza³ a¿ do najg³êbszego piek³a [szeol, niepamiêæ], i
po¿re ziemiê, i urodzaj jej, i wypali grunty gór  5 Moj¿.
32:22.
Ten werset mówi o ogniu, ale nie jest to literalny ogieñ.
Ca³y kontekst opisuje ogieñ Boskiej zazdroci; w nastêpnym
zdaniu czytamy: Zniszczej¹ od g³odu, i bêd¹ strawieni gor¹czk¹, i mierci¹ gorzk¹ (...) zewn¹trz osieroci je miecz, a w
pokojach bêdzie strach. Nie musimy domylaæ siê, w jaki
sposób nast¹pi³o wype³nienie tego proroctwa, gdy¿ aposto³
Pawe³, pod natchnieniem ducha wiêtego, wspomina ten fragment i odnosi go do cielesnego Izraela i do ucisku, jaki spad³
na ten naród po tym, jak odrzucili Pana Jezusa i zostali z kolei
odrzuceni przez Niego. Aposto³ stwierdza, ¿e gniew spad³ na
nich a¿ do koñca (1 Tes. 2:16): Boski gniew rozpali³ siê przeciwko nim jako narodowi i p³on¹³, a¿ odcierpieli za grzechy,
które pope³nili jako naród. Po tym, jak Boski gniew wypali
ca³e ich narodowe przestêpstwo, siêgaj¹c a¿ do najg³êbszej
niepamiêci (szeol), Bóg bêdzie do nich przemawia³ spokojnie, mówi¹c do Kocio³a: Cieszcie, cieszcie lud mój! (...)
Mówcie do serca Jeruzalemu: og³aszajcie mu, ¿e siê ju¿ dope³ni³ czas postanowiony jego, ¿e jest odpuszczona nieprawoæ
jego, i ¿e wzi¹³ z rêki Pañskiej w dwójnasób za wszystkie grzechy swoje  Izaj. 41:1,2. Potem równie¿ nast¹pi wybawienie
Jakuba, o którym proroczo pisa³ aposto³ Pawe³ na mocy Boskiego stwierdzenia: A toæ bêdzie przymierze moje z nimi,
gdy odejmê grzechy ich  Rzym. 11:26,27. Kontekst wskazuje na tê sam¹ myl: po Boskim gniewie, p³on¹cym a¿ do
najg³êbszej niepamiêci, nast¹pi Boskie b³ogos³awieñstwo (zob.
5 Moj¿. 32:26-43).
Pan zabija i o¿ywia, wwodzi do grobu [do szeolu, do nie-
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pamiêci] i wywodzi [poprzez zmartwychwstanie z szeolu, z
niepamiêci]  1 Sam. 2:6.
Boleci grobu [szeolu, niepamiêci (Przek³ad angielski: piek³a  przyp. t³um.)] ogarnê³y miê  2 Sam. 22:6.
Prorok Dawid opisuje tutaj fakt, ¿e jego ¿ycie by³o w niebezpieczeñstwie, ale Bóg wybawi³ go z rêki Saula. Niemniej
jednak kontekst jasno wskazuje, ¿e psalmista mówi tu proroczo o Chrystusie [G³owie i Ciele  przyp. t³um.] i o czasie
zupe³nego wybawienia Cia³a Chrystusowego, którym jest
Koció³, sporód teraniejszego z³ego wiata do chwa³ przysz³ego wiata; wykazuje on (wersety 8-18), ¿e wybawienie
Cia³a Chrystusowego nast¹pi na krótko przed wielkim czasem ucisku oraz manifestacj¹ Boskiej mocy i gniewu przeciwko z³u.
Nie dopuæ, aby jego siwizna w pokoju zesz³a do grobu
[szeolu, niepamiêci] (...) aby jego siwizna zbroczona krwi¹
zst¹pi³a do grobu [szeolu, niepamiêci]  1 Król. 2:6,9 NB.
Dawid mówi tutaj swojemu synowi Salomonowi, ¿e Joab
jest niebezpiecznym cz³owiekiem, ¿¹dnym krwi, zas³uguj¹cym na zap³atê, zanim umrze. T³umacze z ca³¹ pewnoci¹ s¹dzili, ¿e chocia¿ Joab by³ z³ym cz³owiekiem, prze³o¿enie s³owa szeol na piek³o by³oby niew³aciwe, poniewa¿ kontekst
mówi o siwych w³osach, a ich teoria utrzymuje, ¿e w³osy i
ca³a reszta fizycznego cia³a zostaje pogrzebana i tylko naga
dusza czy te¿ duch id¹ do piek³a. Dlatego wiêc t³umacze woleli oddaæ szeol jako grób. Kieruj¹c siê jednak w³aciwym tokiem rozumowania, ³atwo mo¿emy poj¹æ, w jaki sposób siwe
w³osy Joaba, a tak¿e Jakuba, schodz¹ do szeolu, niepamiêci,
stanu mierci. Siwizna to jedynie figura stylistyczna, oznaczaj¹ca podesz³y wiek.
Jako niszczeje ob³ok i przemija, tak zstêpuj¹cy do grobu
[szeolu, niepamiêci] nie wynijdzie  Ijoba 7:9.
Ijob wskazuje tutaj na ca³kowite zniszczenie duszy ludzkiej, czyli istoty, w mierci. Mimo to w wersecie 21 koñczy
swój wywód stwierdzeniem: Bo siê teraz w prochu po³o¿ê, a
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choæby miê szuka³ rano, nie bêdzie miê. mieræ jest tutaj
nazywana snem, Wiek Tysi¹clecia  porankiem, a teraniejszy wiek jest noc¹ p³aczu i ucisku, umierania i krzyku. Pan
bêdzie szuka³ Ijoba o poranku, w mocy zmartwychwstania i
chocia¿ go nie bêdzie, chocia¿ mieræ dokona ca³kowitego
zniszczenia, to jednak nie bêdzie to stanowi³o przeszkody dla
Boskiej mocy; kiedy wiêc nadejdzie Pañski czas, Pan sprawy r¹k swoich po¿¹da, kiedy przeminie dzieñ pomsty i nadejd¹ czasy och³ody  wtedy zawo³a, a Ijob i wszyscy inni Mu
odpowiedz¹ (zob. Ijoba 14:14,15).
Wy¿sze s¹ ni¿ niebiosa, có¿ uczynisz? G³êbsze ni¿ piek³o
[szeol, niepamiêæ], jako¿ poznasz?  Ijoba 11:8.
S³owa te zosta³y wypowiedziane przez Sofara, fa³szywego
pocieszyciela Ijoba, napomnianego póniej przez Pana. W
swoim stwierdzeniu stara siê on udowodniæ Ijobowi, ¿e Boskie zasady rz¹du nie mog¹ byæ pojête przez cz³owieka: jako
przyk³ad ca³kowitego braku wiedzy cz³owieka o Bogu wspomina szeol, po czym porównuje te dwie sprawy; podobnie jak
w szeolu nie ma ¿adnej wiedzy, tak te¿ nie mo¿na poznaæ
Boskiej m¹droci i planu.
Oby¿e miê w grobie [szeolu, niepamiêci] ukry³ i utai³, a¿by
siê uciszy³ gniew twój, a i¿by mi zamierzy³ kres, kêdy chcesz
wspomnieæ na miê!  Ijoba 14:13.
Oto najprostsze i najbardziej wyrane przedstawienie nadziei Ijoba. Nie pragn¹³ on trwa³oci obecnego stanu grzechu,
smutku, ucisku i bólu; chcia³ raczej zostaæ ukryty w niepamiêci, a¿ przyjdzie czas, kiedy przekleñstwo, gniew, zostanie zdjête z ziemi, a zamiast tego nadejd¹ czasy och³ody. Ijob
nie chce jednak zostaæ na zawsze wymazany, o nie! Pok³adaj¹c nadziejê w Boskim zapewnieniu przysz³ego ¿ycia poprzez
zmartwychwstanie, modli siê, aby we w³aciwym czasie, po
zniesieniu przekleñstwa grzechu, Bóg wspomnia³ na niego i
przywo³a³ go z niepamiêci do ponownego istnienia poprzez
moc zmartwychwstania, która ma siê dokonaæ przez Chrystusa [G³owê i Cia³o  przyp. t³um.] (zob. Dzieje Ap. 3:19-21).
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Jelibym czego oczekiwa³, grób [szeol, niepamiêæ] bêdzie
domem moim, a w ciemnociach ucielê ³o¿e moje. Do do³u
rzekê: Ojcem moim jeste; a do robaków: Wy jestecie matk¹
moj¹, i siostr¹ moj¹  Ijoba 17:13,14.
Jak¿e wyrazisty jest jêzyk tego wersetu! Niepamiêæ jest
domem, czy te¿ ³o¿em, i jest pe³na ciemnoci  dusza Ijoba,
jego istota, pi, jest martwa, oczekuj¹c na poranek zmartwychwstania, podczas gdy jego cia³o podlega zniszczeniu.
Bo gdzie¿ teraz jest nadzieja moja? a oczekiwanie moje
któ¿ ogl¹da? W g³êbiê grobu [do szeolu, niepamiêci, osobno]
zst¹piê, poniewa¿ w prochu spólny odpoczynek wszystkich
 Ijoba 17:15,16.
S³uga Bo¿y wyra¿a swoj¹ w³asn¹ nadziejê i ufnoæ, ale zastanawia siê, ilu ludzi mo¿e mieæ tê ufnoæ. Wczeniej ju¿
wspomnia³, i¿ ma nadziejê, ¿e jego mieræ bêdzie jedynie snem,
z którego obudzi siê, kiedy nadejdzie ranek. Chocia¿ ka¿dy
schodzi do szeolu, do niepamiêci, osobno  bez wzglêdu na
to, czy ma tê nadziejê, czy nie  to jednak wszyscy znajduj¹
odpocznienie w prochu.
Trawi¹ w dobrem dni swoje, a we mgnieniu oka do grobu
[szeolu, niepamiêci] zstêpuj¹  Ijoba 21:13.
Ijob opisuje tutaj powodzenie w ¿yciu niektórych jednostek
nie nale¿¹cych do ludu Bo¿ego  przeciwstawiaj¹c to powodzenie uciskowi, jakiemu podlegaj¹ niektórzy sporód ludu
Pana, naprowadzani na w³aciw¹ drogê przez Bo¿¹ rózgê,
dostosowywani i przygotowywani do lepszych rzeczy w przysz³oci.
Jako susza i gor¹coæ trawi¹ wody nie¿ne, tak grób [szeol, niepamiêæ] grzeszników  Ijoba 24:19.
Ca³a ludzkoæ zgrzeszy³a i dlatego ca³a ludzkoæ podlega
mierci, idzie w niepamiêæ. Jedyna nadzieja pozostaje w tym,
który wykupi³ nas ze mierci i który o poranku przywróci
nas ze stanu niepamiêci zgodnie ze swoj¹ ³askaw¹ obietnic¹.
Niemniej jednak Ijob w zacytowanym wersecie odnosi siê do
grzeszników, którzy swoim z³ym postêpowaniem przyspieszaj¹
nadejcie mierci.
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Odkryte s¹ przepaci [szeol, niepamiêæ (przek³ad angielski: piek³o  przyp. t³um.)] przed nim, a nie ma przykrycia
zatracenie  Ijoba 26:6.
Ijob wskazuje tutaj na wszechm¹droæ Stwórcy, który nie
tylko zna koniec na pocz¹tku, ale równie¿ wszelkie sekrety
niepamiêci stoj¹ otworem przed Jego niepojêtym spojrzeniem.
Albowiem w mierci nie masz pami¹tki o tobie, a w grobie [szeolu, niepamiêci] któ¿ ciê wyznawaæ bêdzie?  Psalm
6:6.
Có¿ za jasne i stanowcze stwierdzenie, bêd¹ce dowodem
niewiadomoci cz³owieka w stanie mierci! Powinnimy równie¿ zauwa¿yæ, ¿e werset ten nie odnosi siê do niepobo¿nych,
lecz do s³ug Boga, którzy pragn¹ Mu podziêkowaæ za okazane im mi³osierdzie. Zwróæmy te¿ uwagê na fakt, ¿e s³owa te
nie mówi¹ o ciele pogrzebanym w qeber, lecz o duszy, która
idzie do szeolu, niepamiêci.
Niepobo¿ni siê obróc¹ [powróc¹] do piek³a [szeol, niepamiêci], wszystkie narody, które zapominaj¹ Boga  Psalm
9:18.
Hebrajskie s³owo shub oznacza powróciæ. Werset wspomina wiêc o ludziach, którzy zostali przywróceni ze stanu szeolu, niepamiêci i o tym, ¿e potem niektórzy z nich do tego
samego stanu powróc¹ z powodu swojej niepobo¿noci i zapominania o Bogu. Wybawienie ogó³u ludzkoci z szeolu nast¹pi podczas Wieku Tysi¹clecia w rezultacie ceny okupu zap³aconej na Kalwarii. Niemniej jednak ludzie, którzy zostan¹
obudzeni i przyprowadzeni do znajomoci Prawdy, a potem
dobrowolnie zgrzesz¹, bêd¹ przywróceni do stanu niepamiêci
 wtórej mierci, z której nie ma odkupienia ani restytucji.
Jasno widaæ, ¿e fragment ten nie mo¿e byæ stosowany do mas
ludzkoci, pogan, którzy nigdy nie poznali Boga: z samej treci wersetu wynika, ¿e odnosi siê on do tych, którzy zapominaj¹ Boga, po tym, jak zostali przyprowadzeni do jasnego
poznania Go  i do zwi¹zanej z tym odpowiedzialnoci.
Bo nie zostawisz duszy mojej w grobie [szeolu, niepamiêci (w przek³adzie angielskim: piek³o  przyp. t³um.)], ani do-
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pucisz wiêtemu twemu ogl¹daæ ska¿enia  Psalm 16:10.
W dniu Piêædziesi¹tnicy aposto³ Piotr pod pe³nym natchnieniem ducha wiêtego wyjania nam prawdziwe znaczenie tego
stwierdzenia, wskazuj¹c, ¿e nie by³o ono prawd¹ w odniesieniu do samego Dawida, poniewa¿ dusza Dawida by³a zostawiona w szeolu, a jego cia³o ogl¹da³o ska¿enie. Piotr mówi o
Dawidzie: Umar³ i pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas a¿
do dnia dzisiejszego. Dawid nie wst¹pi³ do nieba (Dzieje
Ap. 2:27-34).
S³owa aposto³a podkrelaj¹ dwie rzeczy i s¹ ca³kowicie przekonuj¹ce: (1) dusza Dawida zst¹pi³a do szeolu, zapomnienia,
pozosta³a tam i do czasu przemówienia Piotra nie wst¹pi³a do
nieba; (2) dusza Chrystusa Jezusa równie¿ zst¹pi³a do szeolu,
zapomnienia, ale tam nie pozosta³a, gdy¿ zmartwychwsta³a
trzeciego dnia  po czym wst¹pi³a do nieba.
Tak jasne stwierdzenia pochodz¹ce z natchnionego ród³a
powinny wyjaniæ te zagadnienia wszystkim szczerym poszukiwaczom Prawdy. Przedstawiaj¹ nam bowiem nastêpuj¹ce
fakty: (1) Dusza (istota) naszego Pana Jezusa zst¹pi³a do nicoci, do szeolu, w momencie mierci. (2) Przez trzy dni by³
On umar³y. (3) Powsta³, zosta³ o¿ywiony, wyprowadzony z
nicoci do boskiej natury trzeciego dnia, przez moc wiêtego
ducha Bo¿ego i sta³ siê pierwiastkiem tych, którzy zasnêli.
Istota, czyli dusza naszego Pana, nie istnia³a podczas okresu
mierci: Wyla³ na mieræ duszê swoj¹; po³o¿ywszy ofiar¹ za
grzech duszê swoj¹. Jednak Jego dusza [istota] zosta³a o¿ywiona w zmartwychwstaniu, otrzymuj¹c nowe, duchowe cia³o.*
Boleci grobu [szeolu, nicoci; (przek³ad angielski: piek³a
 przyp. t³um.)] ogarnê³y miê by³y, zachwyci³y miê sid³a mierci  Psalm 18:6.
Jest to obrazowe przedstawienie g³êbokiej boleci i strachu
przed mierci¹.
Panie! wywiod³e z piek³a [szeolu, z niepamiêci; (przek³ad
angielski: grób  przyp. t³um.)] duszê moj¹; zachowa³e miê
przy ¿ywocie  Psalm 30:4.
*

Tom II, str. 109.
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Jest to dziêkczynienie za wyleczenie z ciê¿kiej choroby,
która mog³a zakoñczyæ siê mierci¹.
Niech siê zawstydz¹ niezbo¿ni, i zamilkn¹ w grobie [szeolu, niepamiêci]. Niech zaniemiej¹ wargi k³amliwe  Psalm
31:18,19.
Tutaj, podobnie jak i w innych miejscach, psalmista pragnie oczyszczenia ziemi z tych, którzy mi³uj¹ niepobo¿noæ i
postêpuj¹ niepobo¿nie. Nie ma to ¿adnego zwi¹zku z przysz³oci¹, ani te¿ nie sugeruje nadziei zmartwychwstania. Kiedy Pan obejmie królestwo i stanie siê w³adc¹ narodów, kiedy
zostan¹ wprowadzone prawa sprawiedliwoci i prawdy, kiedy
mi³osierdzie i mi³oæ zapewni¹ ka¿demu stworzeniu mo¿liwoæ zupe³nej znajomoci i wyleczenia siê z grzechu  wtedy
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ci, którzy teraz ¿yj¹ niepobo¿nie, bêd¹
szukali sprawiedliwoci i zostan¹ ukryci pod mi³osierdziem
Chrystusowej sprawiedliwoci, a na koniec wejd¹ przezeñ do
wiecznego ¿ycia. Ani prorok Dawid, ani nikt inny nie móg³by
sprzeciwiaæ siê takiej poprawie ani te¿ udzieleniu wiecznego
¿ywota tym, którzy zostan¹ ca³kowicie zreformowani i przywiedzeni do harmonii z Bogiem.
Jako owce w grobie [w szeolu, w niepamiêci] z³o¿eni bêd¹,
mieræ ich strawi; ale sprawiedliwi panowaæ bêd¹ nad nimi z
poranku, a kszta³t ich zniszczony bêdzie w grobie [w szeolu,
w niepamiêci], gdy ust¹pi¹ z mieszkania swego. Ale Bóg wykupi duszê moj¹ z mocy grobu [szeolu, niepamiêci]  Psalm
49:15,16.
Werset ten jasno wskazuje, ¿e szeol nie oznacza grobu w
zwyk³ym znaczeniu tego s³owa, lecz raczej  zgodnie z naszym t³umaczeniem  niepamiêæ; owce nie s¹ bowiem grzebane w grobach, chocia¿ wszystkie zstêpuj¹ w niepamiêæ;
zostaj¹ zapomniane tak, jakby nigdy nie istnia³y. Prorok daje
tu dowód swojej nadziei zmartwychwstania  ¿e Bóg wykupi
jego duszê z szeolu, niepamiêci. Jest to ca³kowicie zgodne ze
s³owami aposto³a Piotra, który mówi, ¿e Dawid nie wst¹pi³
do nieba. Dusza Dawida zst¹pi³a do szeolu, do niepamiêci i
psalmista pok³ada jedyn¹ nadziejê w odkupieniu jego duszy z
szeolu, niepamiêci, do ¿ycia, przez Odkupiciela, w zmartwychwstaniu. Co wiêcej, wszyscy, którzy tak samo jak owce id¹ w
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niepamiêæ, powróc¹ z tego stanu, poniewa¿ zacytowany powy¿ej fragment mówi, ¿e z poranku zmartwychwstania, z
poranku Tysi¹clecia, sprawiedliwi panowaæ bêd¹ nad nimi,
bêd¹ nimi rz¹dziæ, bêd¹ nimi kierowaæ i s¹dziæ ich w sprawiedliwoci. Tak w³anie mówi aposto³: wiêci bêd¹ s¹dzili
wiat  1 Kor. 6:2.
Oby ich mieræ z prêdka za³api³a, tak aby ¿ywo zst¹pili do
piek³a [szeolu, niepamiêci]! albowiem z³oæ jest w mieszkaniu ich  Psalm 55:16.
Ten werset, zwykle niew³aciwie pojmowany, dla wielu sporód ludu Bo¿ego sta³ siê kamieniem obra¿enia. Nie rozumieli oni, jak taki dobry cz³owiek jak Dawid móg³ modliæ siê o to,
by jego wrogowie zst¹pili do piek³a  do wiecznych m¹k.
Dobry cz³owiek nie móg³by siê o co takiego modliæ, a i modlitwa Dawida nie niesie w sobie takiego znaczenia. Tak jak
ju¿ widzielimy i nadal widzimy, s³owo szeol nie oznacza ¿adnego ognia, p³omieni, tortur ani niczego podobnego; opisuje
jedynie nicoæ, zganiêcie ¿ycia. Tak wiêc modlitwa, czyli
pragnienie Dawida wzglêdem jego wrogów  przeciwników
sprawiedliwoci  jest ca³kowicie na miejscu i jest zupe³nie
zgodna z prawami najbardziej cywilizowanych narodów w
dzisiejszych czasach wielkiego owiecenia. Dzisiaj prawa cywilizowanych narodów stanowi¹, ¿e mordercy maj¹ byæ straceni za pomoc¹ jak najprostszych i najmniej bolesnych rodków pozbawiania ¿ycia. Prawa te mówi¹ wiêc podobnie, jak
mówi³ Dawid: niech winowajcy zst¹pi¹ do szeolu, do nicoci
 niech umr¹. Bóg jednak w swoim wielkim mi³osierdziu przez
drogocenn¹ krew Chrystusa wykupi³ zarówno najwiêkszego
grzesznika, jak i najmniej winnego, poniewa¿ Jezus (...) z
³aski Bo¿ej za wszystkich mierci skosztowa³. Który da³
samego siebie na okup za wszystkich, co jest wiadectwem
czasów jego. Je¿eli które z pokrewnych nam stworzeñ jest
bardziej przewrotne ni¿ my sami, to, o ile nam wiadomo, dzieje
siê tak z powodu szczególnie zalepiaj¹cego wp³ywu Przeciwnika na te jednostki (2 Kor. 4:4) lub bardziej grzesznego
dziedzictwa. Bóg zaplanowa³ jednak, ¿e ka¿dy cz³onek naszej
rasy bêdzie mia³ pe³n¹, sprawiedliw¹, bezstronn¹ mo¿liwoæ
wyboru pomiêdzy sprawiedliwoci¹ i ¿yciem a niesprawiedli-
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woci¹ i wtór¹ mierci¹  powrotem do szeolu. Wszystko to
zosta³o nam zagwarantowane w Nowym Przymierzu, zabezpieczonym i zapieczêtowanym zas³ug¹ drogocennej krwi Chrystusa.
Mi³osierdzie twoje wielkie jest nade mn¹, a ty wyrwa³
duszê moj¹ z do³u [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski:
piek³o  przyp. t³um.)] g³êbokiego  Psalm 86:14.
S³owa dó³ g³êboki (przek³ad angielski: najg³êbsze piek³o)
oznaczaj¹ tutaj g³êbiê stanu niepamiêci. Nie pob³¹dzimy zapewne, przypuszczaj¹c, ¿e prorok uosabia tutaj samego Pana
Jezusa, podobnie jak w wielu innych psalmach. Je¿eli tak jest,
to wyra¿enie g³êbia niepamiêci mia³oby bardzo szczególne
zastosowanie. W przypadku ludzkoci mieræ jest jedynie
snem, a niepamiêæ  stanem tymczasowym, z którego ludzie
bêd¹ obudzeni w chwili zmartwychwstania, bêd¹cego skutkiem odkupienia. Lecz w przypadku naszego Pana sprawa ma
siê inaczej: skoro zaj¹³ miejsce grzesznika (Adama), musia³
ponieæ najwy¿sz¹ karê za grzech  wieczn¹ niepamiêæ; chyba ¿e tylko przez ³askê i moc Ojca zosta³by wzbudzony z martwych, aby staæ siê Wybawicielem tych, których odkupi³.
Bo nasycona jest utrapieniem dusza moja, a ¿ywot mój
przybli¿y³ siê do grobu [szeol, niepamiêæ]  Psalm 88:4.
Jest to kolejny, krótki, a zarazem poetycki opis smutku towarzysz¹cego poczuciu zbli¿aj¹cej siê mierci.
Któ¿ z ludzi tak ¿yæ mo¿e, aby nie ogl¹da³ mierci? któ¿
wyrwie duszê sw¹ z mocy grobu [szeolu, niepamiêci]? 
Psalm 89:49.
Powy¿sze pytanie i odpowied, jak¹ sugeruje zacytowany
werset, s¹ zgodne z wszystkimi faktami, jakie przedstawilimy do tej pory, a jednoczenie ca³kowicie sprzeczne z powszechn¹ opini¹ na temat, którym siê zajmujemy! Wed³ug tej
powszechnej opinii ¿aden cz³owiek, ¿adna dusza, nie dowiadcza mierci; moment mierci jest momentem spotêgowania
¿ycia; dlatego dusza przewy¿sza moce szeolu, nicoci  dusza
nie mo¿e umrzeæ: nikt nie kwestionuje, ¿e dusza mo¿e wybawiæ sam¹ siebie z mocy szeolu, wszyscy przyjmuj¹, ¿e szeol w
najmniejszym stopniu nie mo¿e nawet tkn¹æ duszy. Jak¿e wielk¹ zgodnoæ widzimy pomiêdzy Pismem wiêtym a prawd¹!
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Jak¿e niekonsekwentna jest powszechnie przyjêta filozofia
platoñska!
Ogarnê³y miê by³y boleci mierci, a utrapienia grobu [szeol, nicoæ (przek³ad angielski: piek³o  przyp. t³um.)] zjê³y
mnie; ucisk i boleæ przysz³a na miê  Psalm 116:3.
Jest to jeszcze jedno obrazowe przedstawienie obawy przed
mierci¹.
Dok¹d ujdê przed duchem [przed moc¹  uciec lub ukryæ
siê przed Bosk¹ moc¹] twoim? a dok¹d przed obliczem twoim ucieknê? jelibym wst¹pi³ do nieba, jeste tam; i jelibym
sobie pos³a³ w grobie [szeol, nicoæ (przek³ad angielski: piek³o  przyp. t³um.)], i tame przytomny  Psalm 139:7,8.
Wed³ug ogólnie przyjêtej teorii powy¿szy werset musia³by
oznaczaæ, ¿e Bóg na sta³e zamieszkuje straszliwe miejsce tortur, jakim jest  wed³ug powszechnego zrozumienia  szeol.
Tymczasem sprawy maj¹ siê zupe³nie inaczej; prorok zastanawia siê nad Bosk¹ moc¹ i dzieli siê z nami rezultatami swoich przemyleñ: w ca³ym wszechwiecie nie ma ¿adnego miejsca, które nie by³oby dostêpne dla Boskiej mocy. Nawet nicoæ mierci podlega naszemu Panu, który mówi: Mam klucze hadesu [niepamiêci] i mierci. To w³anie nasza ufnoæ,
jak¹ pok³adamy w Bogu  w Jego wszechmocy, stanowi podstawê naszej wiary w zmartwychwstanie umar³ych.
Jako gdyby kto r¹ba³ i ³upa³ drwa na ziemi, tak siê rozlatuj¹ koci nasze a¿ do ust grobowych [szeolu, niepamiêci] 
Psalm 141:7.
Znaczenie tego fragmentu jest bardzo niejasne, ale w ¿adnym przypadku nie stanowi on argumentu na poparcie powszechnie przyjmowanego pogl¹du o piekle pe³nym tortur.
Przek³ad Younga oddaje ten werset nastêpuj¹co: Jako gdyby
kto uprawia³ i dar³ ziemiê, tak nasze koci zosta³y rozrzucone
na rozkaz Saula.
Po¿remy¿ ich ¿ywo, jako grób [szeol, niepamiêæ]  Przyp.
Sal. 1:12.
Jest to jêzyk morderców, którzy chc¹ szybko unicestwiæ
swoje ofiary, usuwaj¹c je z widoku i z pamiêci  pogr¹¿aj¹c je
w niepamiêci.
Nogi jej zstêpuj¹ do mierci, a do piek³a [szeolu, niepa-
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miêci] chód jej prowadzi  Przyp. Sal. 5:5.
Oto poetycki opis pokus ze strony z³ej kobiety i ich op³akanych skutków: jej drogi prowadz¹ do zniszczenia, do mierci,
do nicoci.
Dom jej jest jako drogi piekielne [szeol, niepamiêæ], wiod¹ce do gmachów mierci  Przyp. Sal. 7:27.
Wyra¿enie to podobne jest do u¿ytego w poprzednim wersecie i daje przy tym dowód, ¿e opisywane piek³o nie jest
pe³nym p³omieni miejscem tortur, lecz ciemnymi gmachami
mierci, nieistnienia, niepamiêci.
Ci, których wezwa³a, s¹ w g³êbokociach grobu [szeolu,
niepamiêci (przek³ad angielski: piek³o  przyp. t³um.)] 
Przyp. Sal. 9:18.
W jêzyku przenoni gocie nierz¹dnicy s¹ tutaj przedstawieni jako umarli, jako ci, którzy utracili szacunek dla samych
siebie, jak równie¿ wszelk¹ godnoæ ludzk¹  niew¹tpliwie s¹
oni na drodze do mierci, poniewa¿ niemoralnoæ przyspiesza
chorobê i mieræ. S¹ oni na drodze do niepamiêci, nie tylko w
sensie fizycznym, ale równie¿ w sensie utraty poszanowania i
wp³ywów wród ludzi.
Piek³o [szeol, niepamiêæ] i zatracenie s¹ przed Panem; jako¿ daleko wiêcej serca synów ludzkich  Przyp. Sal. 15:11.
Zwróæmy uwagê, ¿e werset ten nie mówi o ¿adnych torturach, lecz wrêcz przeciwnie: szeol, nicoæ, wi¹¿e siê ze zniszczeniem.
Drogê ¿ywota rozumny ma ku górze, aby siê uchroni³ piek³a [szeolu, niepamiêci] g³êbokiego  Przyp. Sal. 15:24.
Naszym t³umaczom niemal uda³o siê uczyniæ ten werset
argumentem popieraj¹cym ich teoriê, ¿e sprawiedliwi id¹ w
górê do nieba, a niesprawiedliwi  w dó³, do piek³a. Przek³ad
Poprawiony (Revised Version) oddaje ten tekst nastêpuj¹co:
Dla m¹drego droga ¿ycia idzie ku górze, aby móg³ opuciæ
szeol [grób] na dole. Myl orygina³u mo¿emy wiêc rozumieæ
tak: cie¿ka ¿ycia dla m¹drych wiedzie ku górze, ku sprawiedliwoci, aby mogli byæ wybawieni ze stanu nicoci przez moc
zmartwychwstania.
Ty go bij rózg¹, a duszê jego z piek³a [szeolu, niepamiêci]
wyrwiesz  Przyp. Sal. 23:14.
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Byæ mo¿e nie trzeba wyjaniaæ, ¿e ten fragment nie uczy,
jakoby cia³o po mierci mia³o byæ bite, aby dusza mog³a wydostaæ siê z piekielnych tortur, wynika to bowiem jasno z kontekstu. Nakaz ten mówi, ¿e nie nale¿y szczêdziæ dziecku rózgi, je¿eli na ni¹ zas³uguje, bo czyni¹c tak, mo¿emy dodaæ do
jego ¿ycia wiele przydatnych lat  jego dusza [istota] zostanie
uchroniona od przedwczesnej niepamiêci, jak równie¿ mo¿e
byæ ocalona od wtórej mierci  powrotu do stanu niepamiêci.
Piek³o [szeol, niepamiêæ] i zatracenie nie mog¹ byæ nasycone; tak¿e i oczy ludzkie nasyciæ siê nie mog¹  Przyp. Sal.
27:20.
Werset ten daleki jest od opisywania p³on¹cego piek³a, tak
wielkiego, ¿e nigdy siê nie nape³ni; uczy on jedynie, ¿e mieræ
nie ma granic  stan niepamiêci i zniszczenia nie mo¿e ulec
przepe³nieniu.
Trzy rzeczy s¹, które nie bywaj¹ nasycone, owszem cztery,
które nigdy nie mówi¹: Dosyæ. Grób [szeol, niepamiêæ], i ¿ywot niep³odny, ziemia te¿ nie bywa nasycona wod¹, a ogieñ
nie mówi: Dosyæ  Przyp. Sal. 30:15,16.
W tym wersecie, podobnie jak w poprzednim, czytamy, ¿e
mieræ, niepamiêæ, ma nieograniczon¹ pojemnoæ i nigdy nie
mo¿e siê przepe³niæ.
Wszystko, co przedsiêwemie rêka twoja do czynienia,
czyñ wed³ug mo¿noci twojej, albowiem nie masz ¿adnej pracy, ani myli, ani umiejêtnoci, ani m¹droci w grobie [szeolu,
niepamiêci], do którego ty idziesz  Kazn. 9:10.
Oto ca³kowicie stanowcze owiadczenie odnosz¹ce siê do
piek³a, szeolu, niepamiêci. Stosuje siê ono nie tylko do bezbo¿ników, lecz równie¿ do sprawiedliwych  do wszystkich,
którzy umieraj¹. W szeolu, w stanie niepamiêci mierci, nie
ma ani dobrych, ani z³ych uczynków, nie ma chwalenia Boga
czy te¿ przeklinania Go, dobrych ani z³ych myli, wiêtego
ani niezbo¿nego poznania, m¹droci niebiañskiej ani ¿adnej
innej. Czy¿ mo¿na przedstawiæ ca³¹ sprawê bardziej jasno i
zdecydowanie?
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Twarda jako grób [szeol, niepamiêæ] zawistna mi³oæ 
Pieñ Sal. 8:6.
W tym tekcie stan mierci, nicoci, jest przedstawiony jako
uosobienie okrucieñstwa. Poch³ania ca³¹ ludzk¹ rodzinê, nie
czyni¹c ¿adnych wyj¹tków, bez wzglêdu na charakter czy te¿
stan.
Dlatego rozszerzy³o piek³o [szeol, niepamiêæ] gard³o swoje, a rozwar³o nad miarê paszczêkê swojê  Izaj. 5:14.
Prorok u¿ywa tutaj s³owa szeol, niepamiêæ, dla opisania utraty poszanowania, godnoci i honoru w Izraelu. Izraelici stali
siê jakoby umarli, popadli w stan masowej niepamiêci. Zacytowany fragment nie ma odniesienia do literalnego grobu ani
do jeziora ognistego.
I piek³o [szeol, niepamiêæ] ze spodku wzruszy³o siê dla
ciebie, aby tobie przychodz¹cemu zasz³o  Izaj. 14:9.
Mamy tu do czynienia z wysoce symbolicznym jêzykiem.
Odnosi siê on do Babilonu. Jego wype³nienie, jak wierzymy,
nale¿y jeszcze do przysz³oci, ale jest ju¿ bliskie. Wielki Babilon ma zostaæ poch³oniêty, podobnie jak wrzucony w morze
kamieñ, zniknie z pola widzenia i bêdzie zapomniany  zst¹pi
w niepamiêæ, do szeolu (Obj. 18:21). Wynika to z kontekstu
cytowanego wczeniej Proroctwa Izajasza: O jako usta³ poborca, usta³ podatek z³ota!  zob. wersety 4-8.
Str¹cona jest do piek³a [szeolu, niepamiêci] pycha twoja
 Izaj. 14:11.
Jest to dalszy ci¹g tego samego symbolicznego obrazu zniszczenia mistycznego Babilonu, którego wielkoæ bêdzie wkrótce
nale¿a³a do przesz³oci  bêdzie pogrzebana w niepamiêci, a
nie w p³on¹cym piekle.
Mówicie: Uczynilimy przymierze ze mierci¹, i z piek³em
[szeolem, niepamiêci¹] mamy porozumienie  Izaj. 28:15.
Pan przepowiada tutaj straszny ucisk, potkniêcie siê i upadek tych, którzy poprzez fa³szywe doktryny zlekcewa¿yli biblijn¹ naukê, ¿e zap³at¹ za grzech jest mieræ. Ten czas odp³aty dla tych, którzy u¿ywaj¹ Pisma wiêtego w zwodniczy spo-
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sób i zamiast byæ uwiêceni Prawd¹, wol¹ b³¹d, jest ju¿ bliski.
Nasz wielki przeciwnik, Szatan, wykorzystuje rozpowszechnione b³êdne wierzenia na ten temat i stara siê usidliæ wiat za
pomoc¹ fa³szywych doktryn, opartych na tej nieprawdziwej
przes³ance. Zwiód³ ju¿ papistów i ca³y pogañski wiat, który
odprawia modlitwy i msze za umar³ych, wierz¹c, ¿e nie s¹ oni
rzeczywicie umarli, lecz ¿yj¹ i przechodz¹ tortury czyæca.
Teraz, poprzez spirytualizm, teozofiê i chrzecijañsk¹ naukê
ten sam przeciwnik atakuje protestantów, którzy na skutek
swojego przekonania, ¿e umarli nie s¹ rzeczywicie umarli,
s¹ bardzo podatni na ten zwodniczy wp³yw.
Chrzecijanie z ró¿nych ugrupowañ uczynili przymierze
ze mierci¹ i twierdz¹, ¿e jest ona przyjacielem, podczas gdy
Pismo wiête mówi, ¿e mieræ to najwiêkszy wróg cz³owieka
i jest zap³at¹ za jego grzech. Je¿eli chodzi o grób, nominalni
chrzecijanie s¹ zgodni: uwa¿aj¹ go za miejsce przechowywania ziemskiego cia³a, którego chêtnie siê pozbywaj¹. Nie
rozumiej¹c, ¿e mieræ (niepamiêæ) jest zap³at¹ za grzech, s¹
gotowi uwierzyæ w fa³szerstwo Szatana, ¿e zap³at¹ za grzech
s¹ wieczne mêki. Nie uznaj¹c, ¿e mieræ jest zap³at¹ za grzech,
s¹ gotowi przeczyæ temu, ¿e mieræ Chrystusa by³a lekarstwem,
równowa¿n¹ cen¹ za uwolnienie cz³owieka; w ten sposób
wszystkie chwalebne szczegó³y Boskiego planu okupu i restytucji s¹ mniej lub bardziej zakryte przed ich oczami, a zarazem trudne do pojêcia.
A tak zg³adzone bêdzie przymierze wasze ze mierci¹, a
porozumienie wasze z piek³em [szeolem, niepamiêci¹] nie ostoi
siê  Izaj. 28:18.
Tutaj Pan mówi, ¿e wiat zostanie ostatecznie przekonany
co do prawdy zawartej w biblijnych owiadczeniach o stanie
mierci i nicoci; niemniej jednak stanie siê to poprzez wielki
czas ucisku i zamieszania dla tych, którzy zostali w tej kwestii
zwiedzeni i nie chc¹ s³uchaæ g³osu S³owa Bo¿ego.
Jam rzek³ w ukróceniu dróg moich: wnijdê do bram grobu
[szeolu, niepamiêci], pozbawion bêdê ostatka lat swoich 
Izaj. 38:10.
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S¹ to s³owa Ezechyjasza, dobrego króla judzkiego, dla którego zosta³ uczyniony cud, przed³u¿aj¹cy jego ¿ycie. Wypowied ta przedstawia nam jego myli w chwili choroby. Z pewnoci¹ nie s¹dzi³ on, ¿e zejdzie do piek³a wiecznych tortur, a
t³umacze byli wystarczaj¹co m¹drzy, by dostrzec, ¿e gdyby
przet³umaczyli szeol na piek³o, wywo³a³oby to pytania i dociekania ze strony czytelników, co zwróci³oby uwagê ogó³u
na prawdê o tym zagadnieniu. Król stwierdza po prostu, ¿e
czuje zbli¿aj¹c¹ siê mieræ, nicoæ i ¿e wkrótce bêdzie pozbawiony ostatka dni swoich, których spodziewa³ siê doczekaæ.
Albowiem nie grób [szeol, niepamiêæ] wys³awia ciê, ani
mieræ chwali ciê  Izaj. 38:18.
To równie¿ wypowied Ezechyjasza, czêæ tego samego
opisu jego choroby, obawy przed mierci¹, wspomnienia Pañskiej dobroci i mi³osierdzia okazanego w przed³u¿eniu ¿ycia
oraz jego dziêkczynienia skierowanego do Boga. Powiada on:
Ale siê tobie podoba³o wyrwaæ duszê [istotê] moj¹ z przepaci ska¿enia. T³umacze nie u¿yli wyra¿enia nie piek³o wys³awia ciê, poniewa¿ natychmiast wywo³a³oby to pytania, o
jakim piekle jest tu mowa. Ezechyjasz wi¹¿e myl o mierci z
niepamiêci¹, szeolem i u¿ywa tych s³ów zamiennie, po czym
stwierdza: ¿ywy, ¿ywy, ten ciê wys³awiaæ bêdzie, jako ja dzisiaj. Innymi s³owy, ¿ywy cz³owiek mo¿e wys³awiaæ Pana,
ale je¿eli umiera, je¿eli jego dusza zstêpuje do szeolu, do stanu niepamiêci, to nie mo¿e wys³awiaæ Pana ani w ¿aden sposób opowiadaæ o jego ³askach  do chwili, gdy o poranku
zmartwychwstania, jak mówi Ijob, Pan zawo³a, a wszyscy Mu
odpowiedz¹.
Chodzisz i do króla, z olejkiem (...) a poni¿asz siê a¿ do
grobu [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski: piek³o  przyp.
t³um.)]  Izaj. 57:9.
Jest to wyra¿enie poetyckie. Nie odnosi siê ono do piek³a z
torturami ani te¿ do literalnego grobu. Przedstawia ono Izrael
jako kobietê porzucaj¹c¹ swojego mê¿a  Pana, szukaj¹c¹ przymierza z królami ziemi a¿ do niepamiêci  do takiego stopnia,
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¿e sta³a siê symbolicznie umar³a, ¿e Pan oraz zasady Jego prawdy i sprawiedliwoci, która jest z wiary, posz³y w niepamiêæ.
Dnia, którego on zst¹pi³ do grobu [szeolu, niepamiêci],
uczyni³em lament (...) Od grzmotu upadku jego zatrwo¿y³em
narody, gdym go wepchn¹³ do grobu [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski: piek³o  przyp. t³um)] (...) I ci z nim zst¹pili do
grobu [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski: piek³o  przyp.
t³um.)], do pobitych mieczem  Ezech. 31:15-17.
W tym wersecie Pan, za porednictwem proroka, w poetycki sposób opisuje upadek Babilonu. Jak moglimy do tej pory
zauwa¿yæ, niezwyk³e opisy tego upadku czêciowo stosowa³y
siê do literalnego Babilonu, a w wiêkszej czêci bêd¹ mia³y
odniesienie w przysz³oci do ca³kowitego upadku i zniszczenia mistycznego Babilonu. Staro¿ytny naród Babiloñczyków
zosta³ pokonany przez Medów i Persów i zst¹pi³ w niepamiêæ,
umar³ jako naród; wspó³czesny Babilon mistyczny podobnie
zst¹pi w niepamiêæ, by ju¿ wiêcej nie powstaæ.
Mówiæ do niego bêd¹ najmocniejsi z mocarzów z porodku grobu [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski: piek³o 
przyp. t³um)] z pomocnikami jego  Ezech. 32:21.
W tym fragmencie zst¹pienie narodu egipskiego w niepamiêæ, podobnie jak innych silnych narodów, które posz³y w
niepamiêæ przed upadkiem Egiptu, zosta³o opisane w formie
przemowy skierowanej do Egiptu, opisuj¹cej jego upadek.
Dlatego mówimy, ¿e historia opowiada nam pewne rzeczy 
¿e historia powtarza swoje lekcje.
Aczkolwiekci jeszcze nie polegli z mocarzami, którzy upadli z nieobrzezañców, co zst¹pili do grobu [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski: piek³o  przyp. t³um)] z wojennym orê¿em swoim  Ezech. 32:27.
Prorok przepowiada tutaj zniszczenie Mesech i Tubal  ich
zst¹pienie do nicoci razem z wojennym orê¿em. Orê¿ wojenny rzeczywicie mo¿e zejæ w stan niepamiêci i dziêkujemy
Panu, ¿e Jego plan nie obejmuje przywrócenia go w chwalebnym wieku, który ju¿ nadchodzi, kiedy to Immanuel zaprowa-
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dzi swoje królestwo, poniewa¿ obietnica zapewnia nas:
Umierza wojny a¿ do koñczyn ziemi  Psalm 46:10.
Z rêki grobu [szeolu, niepamiêci] wybawiê ich, od mierci
wykupiê ich. O mierci! bêdê mierci¹ twoj¹; o grobie [szeolu, niepamiêci]! bêdê ska¿eniem twoim; ¿a³oæ skryta bêdzie od oczów moich  Ozeasz 13:14.
Je¿eli kto nie jest jeszcze przekonany, ¿e szeol nie oznacza
miejsca tortur, to przynajmniej mo¿e znaleæ w powy¿szym
wersecie pocieszenie, p³yn¹ce z bezwarunkowej Pañskiej
obietnicy, ¿e szeol zostanie zniszczony. Je¿eli wiêc kto nadal
wierzy, ¿e jest to miejsce tortur, musi przynajmniej przyznaæ,
¿e nie bêd¹ one trwa³y przez ca³¹ wiecznoæ, poniewa¿ sam
Pan zarz¹dzi³ unicestwienie szeolu.
Jak¿e jasny i harmonijny jest jednak ca³y ten fragment, je¿eli patrzymy nañ z perspektywy Prawdy! Cena okupu zosta³a
ju¿ zap³acona przez naszego drogiego Odkupiciela, a dzie³o
wybawienia ludzkoci z szeolu, z nicoci mierci, czeka jedynie na moment, w którym Koció³, Cia³o Chrystusowe, zostanie wybrany sporód ludzi i uwielbiony ze swoim Panem i
G³ow¹, Chrystusem Jezusem. Kiedy tylko zostanie dokonane
zmartwychwstanie Kocio³a (zmartwychwstanie g³ówne, czyli
pierwsze), wtedy, jak mówi aposto³, wype³ni siê ono s³owo,
które napisano: Po³kniona jest mieræ w zwyciêstwie. Gdzie¿
jest, o mierci! bodziec twój? Gdzie¿ jest, piek³o! zwyciêstwo
twoje? (1 Kor. 15:54,55).
Po³kniêcie mierci w zwyciêstwie bêdzie dzie³em Wieku
Tysi¹clecia i bêdzie nastêpowa³o stopniowo, podobnie jak stopniowe by³o po³ykanie ludzkoci przez mieræ. Na koniec wyrok mierci, który obecnie ci¹¿y na ludzkoci oraz szeol, niepamiêæ, któr¹ ten wyrok narzuca, ca³kowicie przemin¹, poniewa¿ wszyscy zostali wykupieni spod ich mocy. W nowych
warunkach, pod Nowym Przymierzem, wród jego obfitych
³ask, nikt ju¿ nie wejdzie ponownie do stanu mierci (niepamiêci), z wyj¹tkiem dobrowolnych grzeszników, którzy umr¹
za swoje w³asne czyny. Bêdzie to wtóra mieræ, z której nie
ma nadziei na wybawienie.
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Choæby siê zakopali w ziemiê [szeol, niepamiêæ (przek³ad
angielski: piek³o  przyp. t³um.)], i stamt¹dby ich rêka [moc]
moja wziê³a  Amos 9:2.
U¿ywaj¹c wielce symbolicznego jêzyka Pan opisuje zupe³noæ swojej potêgi i kontroli nad ludzkoci¹, w szczególnoci
odnosz¹c siê do Izraela. Ani jako naród, ani jako jednostki nie
byli oni w stanie uciec przed Boskim s¹dem i nawet gdyby
zst¹pili do mierci  jako jednostki i jako naród  wszystkie
Boskie obietnice, jak równie¿ i groby, zostan¹ spe³nione.
Niemniej jednak, po zapowiedzi ich ca³kowitego odrzucenia i
rozproszenia miêdzy wszystkimi narodami ziemi, co  jak
widzimy  wype³nia siê w obecnych czasach, Pan obiecuje
(wersety 11-15): Dnia onego [o poranku Dnia Tysi¹clecia]
wystawiê upad³y przybytek Dawidowy (...) i nawrócê za z
wiêzienia lud mój Izraelski (...) nie bêd¹ wiêcej wykorzenieni
z ziemi swojej, któr¹m im da³, mówi Pan, Bóg twój. Nikt nie
zamierza zakopywaæ siê w miejscu wiecznych m¹k; Izrael jednak, jako naród, kopa³ sw¹ drogê ku narodowej niepamiêci.
Niemniej jednak Bóg temu zapobiegnie.
Z g³êbokoci grobu [szeolu, niepamiêci (przek³ad angielski: z brzucha piek³a  przyp. t³um.)] wo³a³em, a wys³ucha³e
g³os mój  Jonasz 2:3.
G³êbokoci grobu, czy te¿ piek³a, w których przebywa³ Jonasz, z których wo³a³ do Pana i z których zosta³ wybawiony,
to brzuch wielkiej ryby, która go po³knê³a. Gdyby nie zosta³ z
nich wybawiony, by³yby dla niego g³êbi¹ nicoci, zniszczenia
i mierci.
Dopiero¿ cz³owiek opi³y, przewrotny i hardy nie ostoi siê
w mieszkaniu swojem, który rozszerza jako piek³o [szeol, niepamiêæ] duszê swojê, a jest jako mieræ, która siê nie mo¿e
nasyciæ, choæby zgromadzi³ do siebie wszystkie narody, a zebra³ do siebie wszystkich ludzi  Abak. 2:5.
Werset ten najwyraniej mówi o ambitnym, agresywnym
narodzie. Mo¿na go zastosowaæ do narodów w obecnym czasie  narodów, które usi³uj¹ podporz¹dkowaæ mniejsze i mniej
cywilizowane ludy swojej kontroli i opiece. S³owa te mo¿na
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równie¿ odnieæ do cz³owieka grzechu i jego wp³ywu wywieranego na ca³y wiat, wp³ywu, poprzez który ci¹ga on dla
siebie dochody od wszystkich narodów istniej¹cych pod s³oñcem. W obu przypadkach zacytowany tekst mówi, ¿e chciwoæ jest podobna do mierci (niepamiêci), poniewa¿ nigdy
nie ma doæ i nie da siê jej nasyciæ.
Hades w Nowym Testamencie
W Nowym Testamencie s³owo hades jest odpowiednikiem
hebrajskiego wyrazu szeol. Dowodem tego jest fakt, i¿ aposto³owie, cytuj¹c ze Starego Testamentu, przek³adaj¹ szeol na
hades. Poni¿ej przedstawiamy wszystkie miejsca w Nowym
Testamencie, w których pojawia siê wyraz hades.
A ty Kapernaum! które a¿ do nieba wywy¿szone, a¿ do
piek³a [hadesu, niepamiêci] str¹cone bêdziesz  Mat. 11:23.
Z pewnoci¹ miasto Kapernaum nie mia³o zostaæ str¹cone
do wiecznych m¹k ani te¿ nie mia³o zst¹piæ do grobu w powszechnym znaczeniu tego s³owa; jest jednak prawd¹, ¿e zst¹pi³o w niepamiêæ, w stan zniszczenia. A Jaæ te¿ powiadam,
¿e ty jest Piotr; a na tej opoce zbudujê koció³ mój, a bramy
piekielne [hadesu, niepamiêci] nie przemog¹ go  Mat 16:18.
Piotr wyzna³ w³anie, ¿e Pan Jezus jest Pomazañcem, Synem Boga ¿ywego, Mesjaszem. Prawda ta stanowi potê¿n¹
opokê, na której musi byæ zbudowany z ¿ywych kamieni ca³y
Koció³ Chrystusowy, poniewa¿ nie ma ¿adnego innego imienia, przez które moglibymy byæ zbawieni. Nasz Pan nazywa
Piotra jednym z tych ¿ywych kamieni, za sam Piotr mówi
(1 Piotra 2:5), ¿e wszyscy powiêceni wierz¹cy równie¿ s¹ ¿ywymi kamieniami, osadzonymi na tej wielkiej opoce, Chrystusie, Pomazañcu. Z tych ¿ywych kamieni buduje siê dom
Bo¿y, przez ducha; ma on byæ chwalebn¹ wi¹tyni¹ ku Jego
mieszkaniu, przez któr¹ bêdzie b³ogos³awi³ wszystkie rodzaje
ziemi. Mimo ¿e Bóg przyj¹³ wierz¹cych w Chrystusa i traktuje ich jako cz³onków tej przysz³ej wi¹tyni, to jednak w obecnym czasie pozwala mierci zwyciê¿aæ Jego lud: zstêpuj¹ oni
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do mierci (niepamiêci)  wydawa³oby siê  jak wszyscy inni;
dlatego potrzebuj¹ Pañskiej zachêty poprzez zapewnienie, ¿e
mieræ ich nie zwyciê¿y, ¿e drzwi niepamiêci nie pozostan¹
na zawsze zamkniête; ¿e tak samo jak On symbolicznie prze³ama³ bramy mierci i powsta³ z martwych poprzez Ojcowsk¹
moc, równie¿ i Jego Koció³ zostanie wybawiony z mocy
mierci  z niepamiêci i bêdzie mia³ udzia³ w Jego zmartwychwstaniu, w pierwszym zmartwychwstaniu. Z pewnoci¹ jest
to zgodne z ca³oci¹ biblijnego wiadectwa i ¿adna inna interpretacja s³ów naszego Pana nie ma najmniejszego sensu.
A ty, Kapernaum! które a¿ do nieba wywy¿szone, a¿ do
piek³a [hadesu, niepamiêci] str¹cone bêdziesz  £uk. 10:15.
Kapernaum by³o wielce wywy¿szone i uprzywilejowane
dziêki temu, ¿e przez pewien czas przebywa³ w nim nasz Pan;
miasto to mog³o wiêc korzystaæ z Jego nauk i by³o wiadkiem
wielu sporód Jego cudów. Poetycko zosta³o to nazwane wywy¿szeniem a¿ do nieba. Jednak na skutek tego, ¿e Kapernaum nie skorzysta³o z tych wielkich przywilejów i mo¿liwoci, nasz Pan mówi, ¿e ucierpi ono od upadku odpowiadaj¹cego poprzedniemu wywy¿szeniu: upadnie i umrze jako miasto
 zostanie str¹cone do nicoci. Wszystko to siê spe³ni³o.
A bêd¹c w piekle [hadesie, niepamiêci], podniós³szy oczy
swe, gdy by³ w mêkach   £uk 16:23.
Jest to jedyny fragment Pisma wiêtego zawieraj¹cy drobn¹ wzmiankê o mo¿liwoci istnienia myli, uczuæ, mêczarni
lub szczêcia w hadesie, czyli szeolu. Na pierwszy rzut oka
wydaje siê, ¿e werset ten jest sprzeczny ze stwierdzeniem, ¿e
w szeolu nie ma ¿adnej pracy ani umiejêtnoci, ani m¹droci i
¿e mo¿na go rozumieæ jedynie jako przypowieæ. W innym
miejscu* przeanalizowalimy ten fragment bardziej szczegó³owo i wykazalimy, ¿e bogatym cz³owiekiem, który zst¹pi³
do stanu niepamiêci i podczas pobytu w tej niepamiêci by³
mêczony, jest naród ¿ydowski. Izrael z ca³¹ pewnoci¹ zst¹pi³
do nicoci; jako naród jest umar³y, a jako lud rozproszony
*

Co Pismo wiête mówi o piekle
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pomiêdzy narodami, ¿yje on i przechodzi cierpienia od czasu
odrzucenia Mesjasza, które bêd¹ trwa³y do chwili, a¿ dope³ni
siê miara ich ucisku i gdy Izrael zostanie przywrócony do
Boskiej ³aski, zgodnie z warunkami Boskiego przymierza
(Rzym. 11:26-29).
Nie zostawisz duszy mojej w piekle [hadesie, niepamiêci]  Dzieje Ap. 2:27.
Jest to cytat z Psalmów, od których rozpoczêlimy nasze
obecne rozwa¿ania, maj¹ce na celu znalezienie odpowiedzi
na pytanie, czy dusza, czy te¿ jedynie cia³o zstêpuje do hadesu, do szeolu, do niepamiêci. Werset ten podkrela, ¿e dusza
naszego Pana zst¹pi³a do hadesu, do nicoci i ¿e zosta³a stamt¹d wyprowadzona poprzez zmartwychwstanie. Kontekst stanowi dowód, ¿e dusza Dawida równie¿ zst¹pi³a do szeolu i ¿e
jeszcze nie zosta³a z szeolu wybawiona  i nie mo¿e byæ wybawiona, zgodnie z Boskim porz¹dkiem, dopóki ca³y Koció³,
Cia³o Chrystusowe, nie zostanie wybawiony i dopóki pierwsze zmartwychwstanie nie bêdzie zupe³ne (zob. wersety 29,34;
Hebr. 11:32,39,40).
To przegl¹daj¹c, [Dawid] powiedzia³ o zmartwychwstaniu Chrystusowym, i¿ nie zosta³a dusza jego w piekle [hadesie, niepamiêci], ani cia³o jego widzia³o ska¿enia  Dzieje
Ap. 2:31.
To dobitne orzeczenie jest kolejnym potwierdzeniem wykazanej powy¿ej myli.
Gdzie¿ jest, o mierci! bodziec twój? Gdzie¿ jest, piek³o
[hades, niepamiêæ; (przek³ad angielski: grób)]! zwyciêstwo
twoje?  1 Kor. 15:55.
Aposto³ zamieszcza ten cytat ze Starego Testamentu na potwierdzenie swojego wywodu, ¿e jedyn¹ nadziej¹ umar³ych
jest zmartwychwstanie  nie zmartwychwstanie cia³a, poniewa¿ Pawe³ bardzo jasno mówi, ¿e pogrzebane cia³o nie bêdzie tym, które zostanie wzbudzone (zob. wersety 37,38): nadzieja zmartwychwstania dotyczy duszy, istoty, bez wzglêdu
na to, jaki rodzaj cia³a Bóg da tej istocie. Aposto³ nie pisze:
jeli¿ wasze cia³o nie bywa wzbudzone, (...) daremna jest

378

Pojednanie

wiara wasza, lecz: jeli¿ umarli nie bywaj¹ wzbudzeni, (...)
daremna jest wiara wasza, (...) zatem i ci poginêli, którzy zasnêli w Chrystusie  wersety 16-18. Zmartwychwzbudzone
ma zostaæ to, co zasypia, a nie to, co obraca siê w proch.
Jam jest (...) ¿yj¹cy; a by³em umar³y, a otom jest ¿ywy na
wieki wieków. I mam klucze piek³a [hadesu, niepamiêci] i
mierci  Obj. 1:18.
Fragment ten ma byæ zachêt¹ dla ludu Bo¿ego, wiêc z pewnoci¹ piek³o, hades, nie mo¿e oznaczaæ miejsca tortur; w przeciwnym wypadku  co oznacza³yby te s³owa? Wskazuj¹ one,
¿e lud Bo¿y idzie do hadesu (niepamiêci) podobnie jak wszyscy ludzie i ¿e lud Bo¿y, zstêpuj¹c do hadesu, do niepamiêci,
mo¿e mieæ nadziejê, i¿ we w³aciwym czasie nasz wielki Odkupiciel otworzy to symboliczne wiêzienie mierci, wyprowadzaj¹c uwiêzionych z grobu, z szeolu, hadesu, z niepamiêci. Takie w³anie jest znaczenie stwierdzenia, ¿e posiada On
klucze, czyli moc, w³adzê  mo¿e otwieraæ i zamykaæ; ca³a
moc zosta³a oddana w Jego rêce.
Podczas swojej pierwszej obecnoci Pan zacytowa³ odnosz¹cy siê do Niego fragment Proroctwa Izajasza, mówi¹cy o
tym, ¿e On otworzy ciemnicê i wyzwoli pojmanych, co 
jak wyjani³  oznacza³o Ewangeliê (Izaj. 61:1; £uk. 4:18).
Jest to Ewangelia zmartwychwstania, poselstwo, dobra nowina o wyzwoleniu wszystkich pojmanych z nicoci mierci, z
mocy Przeciwnika, tego, który mia³ w³adzê mierci, to jest
diab³a. Jak¿e pe³ne znaczenia s¹ te wersety, kiedy je w³aciwie rozumiemy; jak niezrozumia³e i absurdalne staj¹ siê te
same s³owa, kiedy spogl¹damy na nie z jakiegokolwiek innego punktu widzenia  chyba ¿e niewiedza jest tak gêsta, ¿e
zakrywa ca³y ten brak logiki.
A tego, który siedzia³ na nim, imiê by³o mieræ, a piek³o
[hades, niepamiêæ] sz³o za nim; i dana im jest moc nad czwart¹ czêci¹ ziemi, aby zabijali mieczem, i g³odem, i morem, i
przez zwierzêta ziemskie  Obj. 6:8.
Jedynie bardzo bujna wyobrania pozwoli³aby pogodziæ ten
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werset z powszechnie przyjêtym pogl¹dem, ¿e hades oznacza
miejsce torur o tak ogromnych rozmiarach, ¿e mo¿e pomieciæ piêædziesi¹t miliardów ludzi, stanowi¹cych populacjê ziemi. Nie da siê równie¿ dostrzec ¿adnej logiki w symbolicznym przedstawieniu tego¿ miejsca tortur jako jad¹cego na
koniu. Niemniej jednak symboliczne przedstawienie mierci,
zniszczenia, niepamiêci, niewiadomoci, przemierzaj¹cej ziemiê i niszcz¹cej wiêksz¹ czêæ jej mieszkañców, jest jak najbardziej logiczne. Zadowolimy siê tutaj wykazaniem tej w³anie logiki  bez rozwa¿ania znaczenia poszczególnych symboli.
mieræ i piek³o [hades, niepamiêæ] wyda³y umar³ych, którzy w nich byli; i byli s¹dzeni ka¿dy wed³ug uczynków swoich  Obj. 20:13.
W rezultacie pierwszej próby w ogrodzie Eden na wszystkich ludzi spad³ wyrok mierci. Prawdopodobnie oko³o piêædziesi¹t miliardów ludzi zst¹pi³o ju¿ do szeolu, hadesu, do
niepamiêci; setki milionów tych, których jeszcze nazywamy
¿yj¹cymi, w rzeczywistym znaczeniu tego s³owa nie nale¿¹
do ¿yj¹cych; w dziewiêciu dziesi¹tych s¹ oni umarli, pod dzia³aniem wyroku mierci. Na skutek ceny okupu zap³aconej na
Kalwarii, ka¿demu cz³onkowi ludzkiej rodziny bêdzie dana
szansa kolejnej próby; jedynie uprzywilejowana mniejszoæ
otrzymuje tak¹ mo¿liwoæ i próbê podczas obecnego wieku,
przeznaczonego na wybranie Kocio³a. Oznacza to odwrócenie pierwotnego wyroku mierci i doprowadzenie ca³ego rodzaju ludzkiego do s¹du, czyli próby dotycz¹cej wiecznego
¿ycia, opartej na uczynkach pos³uszeñstwa lub niepos³uszeñstwa poszczególnych jednostek. Werset ten pokazuje nam, ¿e
w s³usznym czasie nie tylko umarli (ci, których obejmuje wyrok mierci, lecz którzy jeszcze nie zeszli do grobu) bêd¹ mogli
przejæ pe³n¹ próbê, czyli s¹d, aby okazaæ, czy s¹ godni, czy
te¿ niegodni wiecznego ¿ycia; równie¿ ci, którzy zst¹pili do
szeolu, hadesu, do niepamiêci, wyjd¹ z niewiadomoci, ze
snu mierci, aby stan¹æ na s¹dzie . Ta scena s¹du nale¿y do
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Wieku Tysi¹clecia, który jest dniem s¹du dla wiata, podczas gdy Wiek Ewangelii jest dniem s¹du dla Kocio³a.
A mieræ i piek³o [hades, niepamiêæ] wrzucone s¹ w jezioro ogniste. Taæ jest wtóra mieræ  Obj. 20:14.
Dla wszystkich, którzy próbuj¹ interpretowaæ hades jako
miejsce wiecznych tortur, werset ten stanowiæ musi nie lada
k³opot, ale spojrzenie nañ we w³aciwy sposób wykazuje ca³¹
jego logikê i harmoniê! Jezioro ogniste (gehenna) przedstawia ca³kowite zniszczenie, wtór¹ mieræ, która ostatecznie
zniszczy wszystkie z³e rzeczy. mieræ i hades, przedstawione
tutaj jako zniszczone we wtórej mierci, s¹ t¹ sam¹ mierci¹ i
piek³em, jakie opisalimy powy¿ej w zwi¹zku z wersetem 13.
Obecny stan przekleñstwa, skutek Adamowego przestêpstwa,
okrelony jest tutaj jako mieræ i hades  umieranie tych,
którzy s¹ teraz nazywani ¿ywymi i sen w nicoci tych, którzy
s¹ ca³kowicie umarli.
Podobnie, jak werset 13 mówi, ¿e wszyscy ludzie zostan¹
we w³aciwym czasie wyprowadzeni z tego stanu na s¹d, tak
werset 14 uczy, ¿e mieræ Adamowa i sen w niepamiêci nie
bêd¹ ju¿ istnia³y po Wieku Tysi¹clecia; wyjania on, dlaczego: poniewa¿ zostan¹ w³¹czone w stan wtórej mierci i przezeñ poch³oniête. W przysz³oci nikt nie bêdzie umiera³ za
grzech Adama; czynnik ten nie bêdzie brany pod uwagê w
przysz³ej próbie. Jedyn¹ mierci¹ bêdzie wtedy wtóra mieræ,
która obejmie jedynie grzesznika, który pope³ni dany grzech,
a nie jego rodziców czy te¿ dzieci. W owym dniu ten, kto
umrze, umrze za swoje grzechy. Dusza, która grzeszy, ta
umrze. Chocia¿ ludzie tacy bêd¹ posiadali s³aboci Adamowej natury, z których nigdy siê nie podwign¹, gdy¿ odrzuc¹
rodki i mo¿liwoci dostêpne dla nich podczas Wieku Tysi¹clecia dziêki Porednikowi Nowego Przymierza, to jednak pod
Nowym Przymierzem te odziedziczone s³aboci nie bêd¹ brane pod uwagê, gdy¿ zosta³y zrównowa¿one przez ofiarê ich
Odkupiciela. Dlatego od chwili dania tej pe³nej mo¿liwoci
Wieku Tysi¹clecia wszystkim jednostkom, pomimo ¿e Adamowe s³aboci i niedoskona³oci nadal bêd¹ na nich ci¹¿y³y,
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ich mieræ nie bêdzie liczona jako udzia³ w mierci Adamowej, lecz jako udzia³ we wtórej mierci  z powodu tego, ¿e
brak postêpu bêdzie rezultatem ich w³asnej woli, a nie przestêpstwa Adama czy te¿ odziedziczonych przez nich Adamowych s³aboci.
Przeanalizowalimy ka¿dy werset Pisma wiêtego, w którym zosta³y u¿yte s³owa szeol i hades; upewnilimy siê, ¿e to
dusze ludzkie w momencie mierci wchodz¹ w ten stan; wiemy, ¿e jest to stan, warunki, a nie miejsce, chocia¿ niekiedy
jest on okrelany w przenoni jako miejsce, wiêzienie, z którego wszyscy wiêniowie wyjd¹ o poranku zmartwychwstania. Obrazowo stan ten jest przedstawiany jako ciemnoæ i
cisza; jak czytamy, nie ma tam ¿adnej umiejêtnoci ani myli,
ani m¹droci, ani pracy, ani przeklinania Boga, ani chwalenia
Go ze strony tych, którzy znajduj¹ siê w tym stanie czy te¿
warunkach niepamiêci. Ich jedyn¹ nadziej¹ jest Pan  nadziej¹ na to, ¿e odkupiwszy ich dusze (istoty) ze zniszczenia poprzez ofiarê w³asnej duszy, w s³usznym czasie wybawi ich,
przywo³a ich z nicoci, daj¹c im cia³a zgodnie ze swoim upodobaniem; przywo³a ich do warunków daleko bardziej sprzyjaj¹cych ni¿ obecnie, kiedy Jego gniew i przekleñstwo przemin¹ i rozpocznie siê tysi¹cletni okres b³ogos³awieñstw.
Nie nale¿y siê dziwiæ, ¿e t³umacze Powszechnego Przek³adu Pisma wiêtego, jak równie¿ wiêkszoæ komentatorów,
znajduj¹c siê pod wp³ywem b³êdnych pogl¹dów dotycz¹cych
natury cz³owieka, a tak¿e czasu i miejsca jego nagrody i kary,
nie rozumiej¹c jego stanu w tymczasowym okresie mierci,
prze³o¿yli i skomentowali pewne fragmenty Pisma wiêtego
zgodnie ze swoimi fa³szywymi przekonaniami, które do pewnego stopnia s¹ kamieniami obra¿enia dla poszukuj¹cych
Prawdy. Dlatego w³aciw¹ rzecz¹ jest zastanowienie siê nad
tymi kamieniami i usuniêcie ich z naszej cie¿ki; niemniej jednak nie mo¿emy przerywaæ rozwa¿ania naszego g³ównego
przedmiotu i dlatego zbadamy te zagadnienia, wraz z innymi
popularnymi fa³szywymi koncepcjami, w nastêpnym tomie
Wyk³adów Pisma wiêtego.
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Ma³e wiate³ko
wiate³ko ma³e wystarczy³o
Rzucone w progu drzwi otwartych;
wiate³ko ma³e, w¹t³a iskra,
Lecz ciemnoæ wnet przezwyciê¿y³o
Promieniem szczêcia, co z oddali
Jak gwiazda b³yska³ siê polarna.
Ma³e wiate³ko, jak aluzja,
Która na strony ksiêgi pada,
Rozjania wizjê i objawia
Ukryte w w¹tpliwociach skarby.
Wskazuje ludziom drzwi otwarte 
Za nimi nowe krajobrazy.
wiat³o niewielkie, lecz ju¿ smutek
Ciemnic rozjania, w których ci¹gle
Bieda czatuje i choroby,
Gdzie noc od dnia zdaje siê d³u¿sza,
Gdzie serc wci¹¿ smutkiem obci¹¿onych
Iskra nadziei nie ogrzewa.
Jak wielkich nêdzy doznaæ przyjdzie
Wêdruj¹c po tym ³ez padole!
Strach, beznadziejnoæ, cie¿ka krêta,
I cierniem czêsto ob³o¿ona.
A wszystko przez to, ¿e brak wiat³a
Które rozjaniæ drogê mo¿e.
I choæ niewiele czasem da siê
Dopomóc innym na tej drodze,
To lepsza jest niewielka iskra
Dobroci, kiedy ciemnoæ wokó³ 
Ni¿ gdyby kto mia³ w grzech pob³¹dziæ,
Bo swoim wiat³em nie pomog³e.

WYK£AD XIII
NADZIEJE ¯YWOTA WIECZNEGO I
NIEMIERTELNOCI ZAPEWNIONE
PRZEZ POJEDNANIE
TROSKLIWE WYGL¥DANIE I NADZIEJE WZDYCHAJ¥CEGO STWORZENIA NIE S¥ DOWODAMI  OBIETNICE I WYKONANIE POJEDNANIA JAKO DOWODY  ODRÊBNOÆ
I RÓ¯NICA  CZY DUSZA LUDZKA JEST NIEMIERTELNA, CZY TE¯ MA NADZIEJÊ
STAÆ SIÊ NIEMIERTELNA?  CZY ANIO£OWIE S¥ NIEMIERTELNI?  CZY S ZATAN
JEST NIEMIERTELNY?  ¯YCIE I NIEMIERTELNOÆ WYWIEDZIONE NA JANIÊ PRZEZ
EWANGELIÊ  GRECKIE S£OWA PRZET£UMACZONE W PIMIE WIÊTYM JAKO NIEMIERTELNY I NIEMIERTELNOÆ   RÓ¯NICE POMIÊDZY NADZIEJ¥ KOCIO£A
A NADZIEJ¥ DLA ZBAWIONEGO WIATA.
Gdy umrze cz³owiek, izali ¿yæ bêdzie? Po wszystkie dni wymierzonego
czasu mego bêdê oczekiwa³ przysz³ej odmiany mojej  Ijoba 14:14.
Zbawiciel nasz Jezus Chrystus, który i mieræ zg³adzi³, i ¿ywot [wieczny]
na janiê wywiód³ i niemiertelnoæ przez Ewangieliê  2 Tym. 1:10.

W CZ£OWIEKU istnieje pe³na têsknoty nadzieja, ¿e mieræ
nie koñczy wszelkiego istnienia. Ludzie maj¹ nieokrelon¹ bli¿ej nadziejê, ¿e gdzie, w jaki sposób rozpoczête teraz ¿ycie
bêdzie mia³o dalszy ci¹g. W niektórych ta nadzieja obraca siê
w strach. Zdaj¹c sobie sprawê z tego, ¿e nie s¹ godni przysz³ego ¿ycia w szczêciu, wielu ludzi obawia siê przysz³oci pe³nej utrapienia; im bardziej za boj¹ siê o siebie i o innych,
tym bardziej w tak¹ przysz³oæ wierz¹.
Ta nieokrelona nadzieja na przysz³e ¿ycie oraz jej przeciwieñstwo, strach, niew¹tpliwie mia³y swój pocz¹tek w Pañskim przeklêciu wê¿a, po tym, jak Adam popad³ w grzech i
mieræ; Pan powiedzia³, ¿e nasienie kobiety potrze w koñcu
g³owê wê¿a. Z pewnoci¹ zosta³o to zrozumiane tak, ¿e przynajmniej czêæ Adamowej rodziny zatriumfuje ostatecznie nad
Szatanem oraz nad grzechem i mierci¹, w które Szatan podstêpnie wpl¹ta³ cz³owieka. Niew¹tpliwie Bóg zachêca³ do ta383
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kiej nadziei, choæ nie mówi³ o tym wyranie, przemawiaj¹c
do Noego i przez Noego, a tak¿e przez Enocha, który prorokowa³: Oto Pan idzie z wiêtymi tysi¹cami swoimi. Wydaje
siê jednak, ¿e pierwsz¹ osob¹, której opowiedziano ewangeliê (dobr¹ nowinê) o wybawieniu ze mierci, udzielonym
wszystkim ludziom w wyznaczonym przez Boga czasie, by³
Abraham. Aposto³ pisze: Pismo ( ) ju¿ Abrahamowi oznajmi³o tê radosn¹ nowinê: W tobie bêd¹ b³ogos³awione wszystkie narody. To przynajmniej by³o podstaw¹ ¿ydowskiej nadziei zmartwychwstania; poniewa¿ wiele narodów ziemi umar³o i umiera³o, obiecane b³ogos³awieñstwo sugerowa³o przysz³e ¿ycie. Kiedy kilka stuleci póniej Izrael zosta³ rozproszony miêdzy narodami podczas niewoli babiloñskiej, bez w¹tpienia niós³ ze sob¹ cz¹stkê Boskich obietnic i swoich nadziei
wszêdzie, gdzie siê udawa³.
Ca³y wiat wierzy w przysz³e ¿ycie, a niemal wszyscy wierz¹, ¿e bêdzie ono trwa³o wiecznie; trudno powiedzieæ, czy
wynika to z wp³ywu myli ¿ydowskiej, czy te¿ z faktu, ¿e nadzieja jest czêci¹ natury ludzkiej, czy te¿ mo¿e z obu tych
czynników. To w³anie zosta³o nazwane przez aposto³a troskliwym wygl¹daniem stworzenia  wzdychaj¹cego stworzenia. Takie nadzieje nie stanowi¹ jednak dowodów doktryny;
starotestamentalne obietnice, dane ¯ydom, s¹ zbyt niewyranie, by mog³y staæ siê podstaw¹ jasnej wiary, a tym bardziej
teologii dogmatycznej dotycz¹cej tego zagadnienia.
Dopiero gdy w Nowym Testamencie znajdujemy jasne zapewnienia naszego Pana, a potem równie jasne stwierdzenia
aposto³ów, dotycz¹ce tego wa¿nego zagadnienia  ¿ywota
wiecznego, nasze nieokrelone nadzieje zostaj¹ zast¹pione
przekonaniem. W ich s³owach znajdujemy nie tylko zapewnienie, ¿e dla wszystkich ludzi zosta³a przewidziana mo¿liwoæ przysz³ego ¿ycia, ale te¿ nie ma innego miejsca, w którym opisano by tak dok³adnie filozofiê tego faktu, jak równie¿ sposób osi¹gniêcia tego stanu i utrzymania go.
Wielu nie zwróci³o uwagi na te sprawy i dlatego s¹ w wierze s³abi. Zbadajmy wiêc, na czym polega ta filozofia i upewnijmy siê jeszcze bardziej ni¿ kiedykolwiek przedtem, ¿e
opatrznoæ naszego wielkiego, m¹drego Stworzyciela przewidzia³a mo¿liwoæ przysz³ego ¿ycia, ¿ycia wiecznego, dla
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ka¿dego cz³onka rodziny ludzkiej.
Rozpoczynaj¹c od podstawy tego nowotestamentalnego zapewnienia o ¿ywocie wiecznym, ku naszemu zdziwieniu dowiadujemy siê, ¿e  po pierwsze  napomina nas ono, i¿ w nas
samych nie ma niczego, co mog³oby nam daæ jak¹kolwiek
nadziejê wiecznego ¿ycia  ¿e ¿ycie naszej rodziny zosta³o
utracone przez niepos³uszeñstwo ojca Adama; chocia¿ bowiem
zosta³ stworzony i przystosowany do ¿ycia wiecznego, to jednak jego grzech nie tylko sprowadzi³ zap³atê za grzech  mieræ
 na niego samego, ale równie¿ wszystkie jego dzieci zosta³y
zrodzone w stanie umierania, dziedzicz¹c wp³ywy mierci.
Boskie prawo, podobnie jak sam Bóg, jest doskona³e; tak samo
Bo¿e stworzenie (Adam) by³o doskona³e, zanim zgrzeszy³o,
gdy¿ o Bogu napisano: [Jego] sprawy s¹ doskona³e. W swoim prawie Bóg uznaje tylko to, co jest doskona³e, a potêpia ku
zniszczeniu wszystko, co jest niedoskona³e. Dlatego wiêc rodzaj Adamowy, zrodzony w grzechu i poczêty w nieprawoci, nie ma ¿adnej nadziei ¿ywota wiecznego oprócz ¿ywota
na warunkach przedstawionych w Nowym Testamencie i nazwanych Ewangeli¹  dobr¹ nowin¹ o tym, ¿e przez Chrystusa zosta³a otworzona droga z upadku do doskona³oci, do
Boskiej ³aski i ¿ywota wiecznego  droga dla wszystkich cz³onków rodzaju ludzkiego, którzy bêd¹ chcieli z niej skorzystaæ.
Kluczowe s³owa o tej nadziei pojednania z Bogiem, a zarazem nowej nadziei ¿ywota wiecznego, znajdujemy w nastêpuj¹cych stwierdzeniach: (1) ¿e Chrystus umar³ za grzechy
nasze, (2) ¿e wsta³ z martwych dla usprawiedliwienia naszego, poniewa¿ cz³owiek Chrystus Jezus ( ) da³ samego
siebie na okup [równowa¿n¹ cenê] za wszystkich. Adam i
jego potomstwo  które siê w nim znajdowa³o, kiedy zgrzeszy³ i dlatego w naturalny sposób odziedziczy³o jego wyrok 
zostali wykupieni ( ) drog¹ krwi¹ [mierci¹] ( ) Chrystusa (1 Piotra 1:19).
Chocia¿ jednak Pan obficie zabezpieczy³ te korzyci dla
wszystkich, nikt nie mo¿e mieæ w nich udzia³u, je¿eli nie spe³ni pewnych warunków: (1) musi uznaæ Chrystusa za swojego
Odkupiciela, (2) musi staraæ siê unikaæ grzechu i od tej pory
¿yæ w zgodzie z Bogiem i Jego sprawiedliwoci¹. Dlatego
czytamy, ¿e dar z ³aski Bo¿ej jest ¿ywot wieczny w Chrystu-
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sie Jezusie, Panu naszym (Rzym. 6:23). Mówi¹ o tym jasno
poni¿sze wersety:
Kto ma Syna, ma ¿ywot [prawo, przywilej ¿ycia  Boski
dar]; kto nie ma Syna Bo¿ego, nie ma ¿ywota  Jan 3:36; 1
Jana 5:12.
Nikt nie mo¿e uzyskaæ ¿ycia wiecznego inaczej ni¿ przez
Chrystusa Odkupiciela i postanowionego Dawcê ¿ycia; za
Prawda, która daje nam przywilej okazania wiary oraz pos³uszeñstwa i w ten sposób chwycenia siê ¿ywota wiecznego,
nazywana jest wod¹ ¿ywota i chlebem ¿ywota (Jan 4:14;
6:40,50).
Owo wieczne ¿ycie bêdzie dane jedynie tym, którzy dowiedziawszy siê o nim i o warunkach, na jakich zostanie ono dane
jako dar, bêd¹ siê o nie starali, ¿yj¹c zgodnie z duchem wi¹tobliwoci. Tacy bêd¹ ¿êli ¿ywot wieczny jako dar, nagrodê
(Rzym. 6:23; Gal. 6:8).
Aby zdobyæ to wieczne ¿ycie, musimy staæ siê Pañskimi
owcami i postêpowaæ za g³osem i wskazówkami Pasterza
(Jan 10:26-28; 17:2,3).
Nikt nie bêdzie zmuszany do przyjêcia daru ¿ywota wiecznego. Wrêcz przeciwnie: wszyscy, którzy go otrzymaj¹, bêd¹
musieli go pragn¹æ, szukaæ i uchwyciæ siê go (1 Tym.
6:12,19).
Teraz wiêc Bóg daje nam raczej nadziejê ni¿ rzeczywiste
¿ycie: nadziejê, ¿e w koñcu je osi¹gniemy, poniewa¿ Bóg zapewni³ sposób, dziêki któremu mo¿e byæ sprawiedliwy, a jednoczenie usprawiedliwiæ wszystkich, którzy prawdziwie
uwierz¹ i przyjm¹ Chrystusa.
Z ³aski Bo¿ej nasz Pan, Jezus, nie tylko kupi³ nas, sk³adaj¹c
swoje ¿ycie w ofierze za nasze, lecz równie¿ sta³ siê naszym
Najwy¿szym Kap³anem i jako taki jest On obecnie wszystkim sobie pos³usznym przyczyn¹ [ród³em] zbawienia wiecznego (Hebr. 5:9). A taæ jest obietnica, któr¹ on nam obieca³,
to jest, ¿ywot on wieczny  1 Jana 2:25.
A toæ jest wiadectwo, i¿ nam Bóg da³ ¿ywot wieczny [teraz przez wiarê i nadziejê, a potem rzeczywiste ¿ycie, gdy
siê Chrystus on ¿ywot nasz, poka¿e]; a ten ¿ywot jest w Synu
jego. Kto ma Syna, ma ¿ywot; kto nie ma Syna Bo¿ego, nie
ma ¿ywota  1 Jana 5:11,12.
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To ¿ycie wieczne, umo¿liwione Adamowi i ca³emu jego potomstwu przez naszego Stwórcê za porednictwem naszego
Odkupiciela, lecz zamierzone tylko dla wiernych i pos³usznych, obecnie dane im jedynie jako nadzieja, bêdzie rzeczywicie dane wiernym w zmartwychwstaniu.
Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e jawnie podane obietnice S³owa Bo¿ego ró¿ni¹ siê bardzo od wiatowych teorii filozoficznych, zajmuj¹cych siê tym przedmiotem. Teorie te mówi¹, ¿e cz³owiek
musi otrzymaæ przysz³e, wieczne ¿ycie, poniewa¿ ma tak¹
nadziejê lub  w wiêkszoci przypadków  poniewa¿ siê go
obawia. Nadzieja i strach nie stanowi¹ jednak logicznej podstawy jakichkolwiek wierzeñ. Nie ma te¿ ¿adnych podstaw,
by twierdziæ, ¿e w cz³owieku istnieje co, co musi ¿yæ wiecznie  nie poznano i nie znaleziono w organizmie ludzkim ¿adnej takiej czêci.
Zarzutów takich nie mo¿na jednak postawiæ biblijnemu pogl¹dowi na tê kwestiê: traktowanie naszego istnienia, duszy,
istoty, tak jak jest ono przedstawione w Pimie wiêtym 
jako dar Bo¿y, a nie nasz¹ niezbywaln¹ w³asnoæ, jest ca³kowicie logiczne. Co wiêcej, unikamy w ten sposób pewnej
wielkiej i powa¿nej trudnoci, jaka pojawia siê w przypadku
filozofii pogañskich; twierdz¹c bowiem, ¿e cz³owiek nie mo¿e
zgin¹æ, ¿e musi ¿yæ wiecznie, ¿e ¿ywot wieczny nie jest darem Bo¿ym, tak jak mówi Biblia, lecz wrodzonym przymiotem, posiadanym przez ka¿dego cz³owieka  pogañski filozof
¿¹da zbyt wiele. Taka filozofia nie tylko daje wiecznotrwa³¹
egzystencjê tym, którzy korzystaliby z niej we w³aciwy sposób, dla których by³aby ona b³ogos³awieñstwem, lecz równie¿
innym, którzy korzystaliby z niej niew³aciwie i dla których
sta³aby siê przekleñstwem. Tymczasem, jak ju¿ wykazalimy,
Pismo wiête naucza, ¿e ten wielki i nies³ychanie kosztowny
dar (¿ywot wieczny) zostanie dany tylko tym, którzy bêd¹
wierzyli Odkupicielowi i Dawcy ¿ycia i bêd¹ Mu pos³uszni.
Inni, dla których ¿ywot wieczny by³by krzywd¹, nie tylko nie
posiadaj¹ go obecnie, lecz równie¿ nigdy nie bêd¹ mogli go
osi¹gn¹æ. Albowiem zap³ata za grzech jest mieræ; ale dar z
³aski Bo¿ej jest ¿ywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu
naszym  Rzym. 6:23. Bezbo¿ni (wszyscy, którzy przyszed³szy do jasnej znajomoci Prawdy, bêd¹ jej dobrowolnie nie-

388

B³ogos³awieñstwa pojednania

pos³uszni) zostan¹ wykorzenieni sporód ludu Bo¿ego poprzez
wtór¹ mieræ. Stan¹ siê, jakoby ich nie by³o; doszczêtnie
wygin¹. Ich losem bêdzie wieczne zatracenie  zatracenie,
które bêdzie trwa³o wiecznie, z którego nie bêdzie wybawienia, nie bêdzie zmartwychwstania. Ponios¹ oni stratê ¿ywota
wiecznego i wszystkich zwi¹zanych z nim przywilejów, radoci i b³ogos³awieñstw  stratê wszystkiego, co wierni zdobêd¹ (Dzieje Ap. 3:23; Psalm 37:9,20; Ijoba 10:19; 2 Tes. 1:9).
Boski dar wiecznego ¿ywota jest bardzo cenny dla ca³ego
Jego ludu, a mocne uchwycenie go rêkami wiary jest niezbêdne dla zrównowa¿onego i konsekwentnego ¿ycia. Tylko ci,
którzy w taki sposób chwycili siê ¿ywota wiecznego przez
przyjêcie Chrystusa i powiêcenie siê Mu na s³u¿bê, s¹ w stanie w³aciwie i z korzyci¹ walczyæ ze wszystkimi burzami,
jakie niesie obecne ¿ycie.
Odrêbnoæ i ró¿nica
Rozwa¿ylimy nadziejê niemiertelnoci w zwyk³ym znaczeniu tego s³owa (wieczne ¿ycie); dowiedzielimy siê, ¿e ¿ycie
wieczne zosta³o zaplanowane przez Boga dla wszystkich cz³onków rodziny Adama, którzy przyjm¹ je w s³usznym czasie,
na warunkach Nowego Przymierza; jestemy wiêc gotowi do
post¹pienia o krok dalej i zwrócenia uwagi na fakt, ¿e ¿ycie
wieczne i niemiertelnoæ nie s¹ wyra¿eniami równoznacznymi, jak uwa¿a wiêkszoæ ludzi. S³owo niemiertelny oznacza bowiem wiêcej ni¿ moc ¿ycia wiecznie; zgodnie z tym, co
mówi Pismo wiête, miliony ludzi bêd¹ mog³y cieszyæ siê
¿yciem wiecznym, ale jedynie bardzo nieliczne Maluczkie
Stadko uzyska niemiertelnoæ.
Niemiertelnoæ jest cech¹, w³aciwoci¹ natury boskiej i
tylko boskiej  nie za ludzkiej, anielskiej czy jakiejkolwiek
innej. Na tym w³anie bêdzie polega³a wyj¹tkowoæ Chrystusa i Jego Maluczkiego Stadka, Jego Oblubienicy, poród
wszelkich innych stworzeñ na niebie i na ziemi: maj¹ oni byæ
uczestnikami boskiej natury (2 Piotra 1:4).
Czy dusza ludzka jest niemiertelna, czy te¿ ma nadziejê
staæ siê niemiertelna?
Przekonalimy siê ju¿ wczeniej, ¿e dusza ludzka (istota
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obdarzona czuciem) jest rezultatem po³¹czenia tchu ¿ywota
(ruach  pneuma) z ludzkim cia³em; dok³adnie tak samo dzieje siê w przypadku ni¿szych dusz zwierzêcych (istot obdarzonych czuciem), z wyj¹tkiem tego, ¿e cz³owiek zosta³ obdarzony wy¿szym organizmem, lepszym cia³em o wy¿szych mo¿liwociach i cechach. Pytamy wiêc teraz: Czy wszystkie zwierzêta s¹ niemiertelne? Je¿eli na to pytanie odpowiemy przecz¹co, to musimy zadaæ nastêpne: Có¿ takiego, przewy¿szaj¹cego ni¿sze zwierzêta, posiada cz³owiek, co daje mu nadziejê
niemiertelnoci?
S³owa Salomona, jak równie¿ nasze w³asne obserwacje
potwierdzaj¹, ¿e cz³owiek, tak samo jak ni¿sze zwierzêta, podlega mierci: Jako umiera ono, tak umiera i ten, i ducha [ducha ¿ywota  ruach] jednakiego [rodzaju] wszyscy maj¹ 
Kazn. 3:19. ¯a³oba, ka¿da trumna, karawan i cmentarz bez
przerwy wiadcz¹, ¿e cz³owiek umiera i dlatego nie jest niemiertelny, gdy¿ s³owo niemiertelny oznacza niepodlegaj¹cy mierci, taki, który nie mo¿e umrzeæ. Bez wzglêdu na
ludzk¹ nadziejê niemiertelnoci, cecha ta nie jest udzia³em
cz³owieka w obecnym czasie i co najwy¿ej mo¿e byæ nadziej¹
na Boskie przysz³e zarz¹dzenia.
Zanim przyst¹pimy do dalszego rozwa¿ania tego pytania,
nie zaszkodzi zwróciæ uwagê na znaczenie s³ów miertelny
i niemiertelny, ze wzglêdu na czêste nieporozumienia co
do ich zastosowania, które nierzadko prowadz¹ do pomieszania pojêæ.
S³owo niemiertelny oznacza nie podlegaj¹cy mierci,
odporny na mieræ, nieulegaj¹cy ska¿eniu, niezniszczalny, taki, który nie mo¿e zgin¹æ. Ka¿de stworzenie, którego
istnienie w jakikolwiek sposób zale¿ne jest od innego stworzenia lub uwarunkowane np. po¿ywieniem, wiat³em czy
powietrzem  nie jest niemiertelne. Cecha ta jest przyrodzona jedynie w przypadku Boga Jahwe, jak czytamy: Ojciec
ma ¿ywot sam w sobie  Jan 5:26; oznacza to, ¿e Jego istnienie nie pochodzi od innej istoty, nie wymaga te¿ podtrzymywania. Jest On Królem wiecznym, niemiertelnym i niewidzialnym (1 Tym. 1:17). Poniewa¿ wersety te s¹ wystarczaj¹cym dowodem, mo¿emy z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e ludzie, anio³owie, archanio³owie, a nawet Syn Bo¿y, zanim sta³
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siê cia³em oraz wtedy, kiedy by³ cia³em, nie byli niemiertelni  wszyscy byli miertelni.
S³owo miertelny nie oznacza jednak umieraj¹cy, lecz
jedynie mog¹cy umrzeæ  posiadaj¹cy ¿ycie, którego kontynuacja zale¿na jest od Boga. Anio³owie, na przyk³ad, nie s¹
niemiertelni  s¹ miertelni i mog¹ umrzeæ, mog¹ zostaæ zniszczeni przez Boga, je¿eli powstan¹ przeciwko Jego m¹dremu,
sprawiedliwemu i pe³nemu mi³oci rz¹dowi. W Nim (w Jego
opatrznoci) ¿yj¹, poruszaj¹ siê i istniej¹. Szatan, który by³
anio³em wiat³oci i który siê zbuntowa³, zgodnie z wyranym wiadectwem Biblii ma w s³usznym czasie zostaæ zniszczony (Hebr. 2:14). Stanowi to dowód nie tylko na to, ¿e Szatan jest miertelny, lecz ¿e natura anielska jest miertelna  ¿e
mo¿e zostaæ unicestwiona przez swojego Stwórcê. Je¿eli chodzi o cz³owieka, to jest on ma³o mniejszym od Anio³ów
(Psalm 8:6), a co za tym idzie  miertelny, czego z ca³¹ moc¹
dowodzi fakt, ¿e nasz rodzaj umiera od szeciu tysiêcy lat i ¿e
nawet do wiêtych Chrystusowych skierowano napomnienie,
aby szukali niemiertelnoci (Rzym. 2:7).
Wed³ug powszechnego pojêcia miertelny oznacza umieraj¹cy, za niemiertelny  wiecznotrwa³y; obie te definicje s¹ b³êdne. Aby wykazaæ ten b³¹d, postawmy proste pytanie:
Czy Adam zosta³ stworzony jako miertelny, czy te¿
niemiertelny?
Je¿eli odpowiemy, ¿e by³ stworzony jako niemiertelny, to
pojawia siê kolejne pytanie: Jak to mo¿liwe, ¿e wisia³a nad
nim groba mierci, a potem zosta³ skazany na mieræ? W jaki
sposób umar³, skoro nie móg³ umrzeæ? Dlaczego, karz¹c go,
Bóg wypêdzi³ go z ogrodu Eden, z podtrzymuj¹cego ¿ycie gaju
czy te¿ sporód drzew ¿ycia, aby nie jad³ ich owoców i nie ¿y³
wiecznie (1 Moj¿. 3:22)?
Je¿eli odpowiemy, ¿e Adam by³ stworzony jako miertelny
(co wed³ug b³êdnej, powszechnej definicji oznacza umieraj¹cy), to znów musimy wyjaniæ, jak Bóg móg³ skazaæ cz³owieka na mieræ po jego akcie niepos³uszeñstwa, jeli cz³owiek i
tak by³ umieraj¹cym stworzeniem i nigdy nie by³o inaczej?
Je¿eli Adam zosta³ stworzony jako umieraj¹cy, to jak Bóg móg³
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stwierdziæ, ¿e mieræ przysz³a nañ wskutek jego grzechu?
Trudno wiêc unikn¹æ pomieszania pojêæ, je¿eli nie przyjmiemy nastêpuj¹cych prawdziwych definicji s³ów miertelny i niemiertelny:
Niemiertelny  stan, warunki, w których mieræ jest niemo¿liwa  stan, w którym nie mo¿na umrzeæ.
miertelny  stan, warunki, w których mieræ jest mo¿liwa
 stan podlegania mierci, lecz niekoniecznie stan umierania
 o ile nie zosta³ wydany wyrok mierci.
Teraz mo¿emy bez problemu zrozumieæ, ¿e Adam zosta³
stworzony jako miertelny  w stanie, w którym istnia³a mo¿liwoæ mierci, a tak¿e wiecznego ¿ycia, zale¿nie od tego, czy
podoba³ siê swojemu m¹dremu, sprawiedliwemu i mi³osiernemu Stworzycielowi, czy te¿ nie. Gdyby pozosta³ pos³uszny,
¿y³by nadal, a¿ do dzi  i na zawsze  a jednak przez ca³y
czas by³by miertelny, podlega³by mierci w przypadku niepos³uszeñstwa. Nie by³by to stan niepewnoci, poniewa¿ Bóg,
z którym mia³ do czynienia, jest niezmienny; dlatego Adam
mia³by ca³kowit¹ pewnoæ wiecznego ¿ywota tak d³ugo, jak
d³ugo by³by lojalny i pos³uszny wobec swojego Stwórcy. Trudno ¿¹daæ czego wiêcej.
Warunki ¿ycia Adama, zanim okaza³ siê niepos³uszny, by³y
podobne do tych, którymi teraz ciesz¹ siê wiêci anio³owie:
posiada³ ¿ycie w ca³ej pe³ni  trwa³e ¿ycie, które móg³ utrzymaæ na zawsze, gdyby by³ pos³uszny Bogu. Poniewa¿ jednak
nie znajdowa³ siê w stanie, w którym nie móg³ umrzeæ, poniewa¿ nie mia³ ¿ycia sam w sobie, lecz jego trwanie uzale¿nione by³o od warunków, jakie siê upodoba³y Bogu, to Boska
groba, ¿e niepos³uszeñstwo sprowadzi mieræ, rzeczywicie
mia³a znaczenie. Oznacza³a bowiem utratê iskry ¿ycia, tchu
¿ywota, bez którego cia³o obróci³oby siê w proch i ¿yj¹ca
dusza, czyli istota obdarzona czuciem, przesta³aby istnieæ.
Gdyby Adam by³ niemiertelny, gdyby nie móg³ umrzeæ, gdyby mieræ nie mia³a do niego przystêpu, Boski wyrok by³by
jedynie pust¹ grob¹. Poniewa¿ jednak Adam by³ miertelny,
móg³ umrzeæ, podlega³ mierci w razie opuszczenia go przez
Stwórcê  jak mówi Pismo wiête, umar³ w dniu, w którym
okaza³ niepos³uszeñstwo (zob. 2 Piotra 3:8).
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Tym, którzy s¹dz¹, ¿e Pismo wiête obfituje w wyra¿enia
takie jak: dusza niemiertelna, dusza, która nie umiera, dusza, która nigdy nie umiera itd., nie mo¿emy daæ lepszej rady
ni¿ ta, ¿eby wziêli konkordancjê i poszukali tych wyra¿eñ oraz
im podobnych. Nie znajd¹ ani jednego; w ten sposób szczerzy
poszukiwacze Prawdy najszybciej przekonaj¹ siê, ¿e chrzecijanie generalnie, przynajmniej w myli, przez ca³e wieki
dodawali do Pisma wiêtego, w du¿ym stopniu ku zamieszaniu w ich w³asnych umys³ach.
Biblia mówi, ¿e anio³owie ciesz¹ siê ¿yciem wiecznym, ale
s¹ miertelni; oznacza to, ¿e wiecznotrwa³oæ ich anielskiej
egzystencji nie wynika z faktu, ¿e s¹ niemiertelni i nie mog¹
umrzeæ, a przez to nie mog¹ zostaæ zniszczeni przez swojego
Stworzyciela, lecz z tego, ¿e On pragnie, by ¿yli dopóty, dopóki bêd¹ korzystali ze swojego ¿ycia zgodnie z Jego sprawiedliwym i mi³osiernym zarz¹dzeniem. £atwo to udowodniæ: czy¿ Szatan nie by³ jednym ze wiêtych anio³ów, zanim
zgrzeszy³ przez swoj¹ dumê i ambicjê? Czy¿ nie sta³ siê w ten
sposób jednym z niepobo¿nych (dobrowolnie, celowo sprzeciwiaj¹cych siê Bogu), o których napisano: ...wszystkich niepobo¿nych [Bóg] wytraci  którzy pomstê odnios¹, wieczne zatracenie  Psalm 145:20; 2 Tes. 1:9? Zwróæmy uwagê
na bardzo jasne stwierdzenie, dotycz¹ce zniszczenia Szatana,
stosuj¹ce siê jako zasada wzglêdem wszystkich, którzy postêpuj¹ jego drog¹ z³a i wiadomie, celowo odrzucaj¹ Boskie
zarz¹dzenia (Hebr. 2:14).
Podczas gdy Pismo wiête mówi o miertelnoci cz³owieka i w rzeczywistoci prawie we wszystkich szczegó³ach ogranicza siê do stosunku cz³owieka wobec Boga, to jednak z nie
mniejszym naciskiem uczy ono, i¿ anio³owie s¹ miertelni,
poniewa¿ Chrystus sam ma niemiertelnoæ (1 Tym. 6:16),
przy czym Ojciec, jak zwykle, stanowi wyj¹tek (1 Kor. 15:27).
Jak ju¿ zauwa¿ylimy, nasz Pan otrzyma³ niemiertelnoæ (bêd¹c¹ elementem czy te¿ cech¹ tylko boskiej natury) w chwili
zmartwychwstania, jako nagrodê za swoje wierne pos³uszeñstwo Ojcu a¿ do samoofiarowania  bêd¹c pos³usznym a¿ do
mierci, a to mierci krzy¿owej  dlatego Bóg nader go wywy¿szy³. Chocia¿ jako Jednorodzony zawsze przewy¿sza³
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innych, to jednak owo wywy¿szenie wynios³o Go, jak mówi
aposto³, wysoko nad wszystkie ksiêstwa i zwierzchnoci, i
moce, i pañstwa, i nad wszelkie imiê, które siê mianuje na
niebie i na ziemi (Efezj. 1:21).
Z tego ca³kowicie jasno wynika, na podstawie objawienia
samego Boga, ¿e tylko On oraz Jego Jednorodzony Syn posiadali tê cechê niemiertelnoci wtedy, gdy aposto³owie pisali
swoje listy. Gdyby Jednorodzony by³ niemiertelny przed swoim wywy¿szeniem, to nie móg³by staæ siê Zbawicielem wiata  poniewa¿ nie móg³by umrzeæ; za wed³ug Boskiego zarz¹dzenia musia³ umrzeæ, ¿eby staæ siê naszym Odkupicielem. Czytamy zapis: Chrystus umar³ za grzechy nasze; potem zosta³ wywy¿szony do niemiertelnoci.
Nadzieje przysz³ego wiecznego ¿ycia s¹ przedstawione w
Starym Testamencie jedynie w zarysie, lecz o niemiertelnoci nie ma nawet wzmianki. Natchniony aposto³ pisze o naszym Panu, Jezusie, ¿e mieræ zg³adzi³ [prze³ama³ jej w³adzê
nad cz³owiekiem], i ¿ywot na janiê wywiód³ i niemiertelnoæ przez Ewangeliê (2 Tym. 1:10). Wskazuje to na dwie
sprawy: (1) ¿e ¿ycie w doskona³oci, trwa³e ¿ycie, jest czym
innym ni¿ niemiertelnoæ, niezniszczalnoæ; (2) ¿e ¿adne z
tych wielkich b³ogos³awieñstw nie zosta³o otworzone ani udostêpnione przed nadejciem Ewangelii  wielkiego zbawienia, które wziê³o pocz¹tek opowiadania przez samego Pana
(Hebr. 2:3).
Có¿ wiêc zosta³o wywiedzione na janiê przez Ewangeliê, je¿eli chodzi o te dwa wielkie b³ogos³awieñstwa  ¿ywot i
niemiertelnoæ?
(a) Ewangelia wskazuje, ¿e przez Bosk¹ ³askê nasz Pan
wykupi³ ca³y wiat Adamowego potomstwa, a przez to zapewni³ ka¿demu cz³onkowi tej rodziny mo¿liwoæ powrotu
ze mierci do ¿ycia  innymi s³owy, opowiada ona o czasie
naprawienia wszystkich rzeczy, co by³ przepowiedzia³ Bóg
przez usta wszystkich wiêtych swoich proroków od wieków.
Naprawienie to, w swoim najwy¿szym i najpe³niejszym znaczeniu, bêdzie wyprowadzeniem naprawionych nie tylko z
grobu, lecz równie¿ z ró¿nych stopni mierci (przedstawionych w chorobie i niedoskona³oci)  do ¿ycia, trwa³ego ¿y-
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cia, jakim cieszy³ siê Adam, zanim sta³ siê niepos³uszny. Ewangelia Chrystusowa zapewnia nas, ¿e wszyscy otrzymaj¹ pe³n¹
mo¿liwoæ osi¹gniêcia b³ogos³awieñstwa tego w³anie ¿ycia
na rozs¹dnych warunkach Nowego Przymierza  w s³usznym czasie (1 Tym. 2:6).
(b) wiat³o Chrystusowej Ewangelii wskazuje, ¿e w Boskim planie zosta³o równie¿ przewidziane szczególne powo³anie, wypróbowanie i przygotowanie niewielkiej liczby Jego
stworzeñ do tego, by stanowi³y co wiêcej ni¿ Jego moralne i
umys³owe podobieñstwo  by³o to zaproszenie do poddania
siê Ojcowskiej woli i udowodnienia lojalnego pos³uszeñstwa
wobec Niego w takim stopniu, aby móg³ uczyniæ te jednostki
Nowymi Stworzeniami, wyra¿eniem istnoci jego i
uczestnikami Boskiego przyrodzenia  którego wa¿nym
sk³adnikiem jest niemiertelnoæ. To w³anie zosta³o po raz
pierwszy opowiedziane, wywiedzione na janiê przez naszego Pana, Jezusa, w Jego dobrej nowinie o ³asce Bo¿ej.
Ze zdumieniem pytamy: do których istot sporód Boskich
wiêtych  anio³ów, cherubinów czy serafinów  zosta³o skierowane tak wysokie powo³anie? Ewangelia Chrystusowa odpowiada, ¿e nie jest ono wcale przeznaczone dla anio³ów, lecz
dla Syna Cz³owieczego i Jego Oblubienicy, która ma byæ
wybrana sporód tych, których wykupi³ swoj¹ w³asn¹, drogocenn¹ krwi¹.
Spójrzmy wiêc na Tego, który dla wystawionej sobie radoci podj¹³ krzy¿, wzgardziwszy sromot¹, a teraz dziêki temu
zasiad³ na prawicy (miejscu szczególnej ³aski) Boskiego tronu. Bêd¹c bogatym, dla nas sta³ siê ubogim. Poniewa¿ ci, których mia³ odkupiæ, byli ludmi, On sam musia³ staæ siê cz³owiekiem, aby móg³ zap³aciæ okup, czyli równowa¿n¹ cenê.
Poni¿y³ wiêc samego siebie, przyj¹wszy kszta³t niewolnika;
po tym, jak sta³ siê podobny ludziom, poni¿y³ siê jeszcze bardziej, a¿ do mierci  do najbardziej upokarzaj¹cej mierci 
mierci krzy¿owej. Dlatego te¿ Bóg wielce go wywy¿szy³
[do obiecanej boskiej natury, w chwili zmartwychwstania], i
darowa³ mu imiê, które jest nad wszelkie imiê [z wyj¹tkiem
imienia Jahwe  1 Kor. 15:27]  Filip. 2:8,9; Hebr. 12:3,2; 2
Kor. 8:9.
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Godzien jest ten Baranek zabity wzi¹æ moc, i bogactwo, i
m¹droæ, i si³ê, i czeæ, i chwa³ê, i b³ogos³awieñstwo  Obj.
5:9-12.
Bogactwo Boskiej ³aski mog³o zakoñczyæ siê na wywy¿szeniu tego Wielkiego i Godnego: jednak tak siê nie sta³o;
Bóg Ojciec zaplanowa³, ¿e Chrystus Jezus jako Wódz poprowadzi grono Synów Bo¿ych do chwa³y, czci i niemiertelnoci (Hebr. 2:10; Rzym. 2:7). Ka¿dy z nich musi stanowiæ jednak duchow¹ kopiê, czyli podobieñstwo Pierworodnego.
Aby daæ wspania³¹ lekcjê Boskiej zwierzchnoci, a zarazem
przedstawiæ bardzo wyrany argument przeciwko wszelkim
teoriom ewolucji, Bóg postanowi³ powo³aæ na to zaszczytne
miejsce (jako Oblubienicê, Ma³¿onkê Barankow¹, wspó³dziedziców  Obj. 21:2,9; Rzym. 8:17) istoty nie sporód anio³ów i cherubinów, lecz sporód grzeszników, odkupionych
drogocenn¹ krwi¹ Baranka. Bóg okreli³ liczbê tych, którzy
maj¹ byæ w ten sposób wywy¿szeni (Obj. 7:4) i z góry przeznaczy³, jaki musz¹ posiadaæ charakter, by mogli uczyniæ pewnym swoje powo³anie i wybór do miejsca w tej grupie, która
ma byæ tak wielce wywy¿szona; ca³¹ resztê pozostawi³ Chrystusowi, który pracuje a¿ dot¹d, tak samo jak Ojciec (Jan 5:17).
Wiek Ewangelii, od Piêædziesi¹tnicy a¿ do ustanowienia
Królestwa podczas wtórego przyjcia, jest okresem wyboru
tej klasy, Ma³¿onki Chrystusowej, nazywanej równie¿ Kocio³em, Cia³em Chrystusowym, Królewskim Kap³añstwem, Nasieniem Abrahamowym (Gal. 3:29) itd.; trwaj¹ce nadal dozwolenie z³ego ma na celu rozwój tych w³anie
cz³onków Cia³a Chrystusowego i zapewnienie im mo¿liwoci z³o¿enia wszystkiego, co dla nich odkupiono, w ofierze
Temu, który wykupi³ ich swoj¹ drogocenn¹ krwi¹; w ten sposób w ich sercach rozwija siê Jego duchowe podobieñstwo,
aby w chwili, kiedy na koñcu obecnego wieku zostan¹ przedstawieni Ojcu przez ich Pana i Odkupiciela, Bóg móg³ zobaczyæ w nich obraz Syna swego (Kol. 1:22; Rzym. 8:29).
Nagroda chwa³y, czci i niemiertelnoci oraz wszystkie
cechy boskiej natury zosta³y dane Pierworodnemu dopiero
wtedy, kiedy zakoñczy³ swój bieg, dope³niaj¹c swej ofiary i
pos³uszeñstwa przez mieræ; podobnie jest z Kocio³em  Jego

396

B³ogos³awieñstwa pojednania

oblubienic¹  liczonym jako jednoæ i traktowanym zbiorowo. Nasz Pan, Pierworodny i Wódz, wszed³ do chwa³y swojej w chwili zmartwychwstania: wtedy sta³ siê w pe³ni uczestnikiem boskiej natury, bêd¹c wywiedziony z umar³ych, zrodzony z ducha: wtedy te¿ zosta³ wielce wywy¿szony do tronu i najwy¿szej ³aski (prawicy Bo¿ej); obieca³ te¿, ¿e tak
samo Jego Koció³, Jego oblubienica, zostanie w momencie zmartwychwstania przemieniony przez Bosk¹ moc z natury ludzkiej do chwa³y, czci i niemiertelnoci natury boskiej
(Hebr. 13:20; 2 Piotra 1:4).
O zmartwychwstaniu Kocio³a napisano wiêc: Bywa
wsiane cia³o w skazitelnoci, a bêdzie wzbudzone w nieskazitelnoci [niemiertelnoci]; bywa wsiane w nies³awie, a bêdzie wzbudzone w s³awie; bywa wsiane w s³aboci, a bêdzie
wzbudzone w mocy; bywa wsiane cia³o cielesne [zwierzêce],
a bêdzie wzbudzone cia³o duchowne  1 Kor. 15:42-44,49.
Warunki narzucone wszystkim tym, którzy maj¹ uczyniæ
pewnym swoje powo³anie i wybór do tego uprzywilejowanego stanowiska, s¹ wymagaj¹ce, ale jednoczenie s¹ rozumn¹
s³u¿b¹; jako rekompensata wiernym dana jest obietnica
chwa³y, czci i niemiertelnoci boskiej natury  w ten sposób bêd¹ oni mieli udzia³ w wielkim wywy¿szeniu Odkupiciela ponad anio³y, je¿eli bêd¹ mieli udzia³ w Jego wzgardzie, poprzez wstêpowanie w Jego lady i pójcie za Jego przyk³adem teraz, kiedy dozwolono panowaæ z³u.
Zwróæmy uwagê na fakt, ¿e ka¿da obietnica czy te¿ wzmianka o nadziei niemiertelnoci w Pañskim S³owie dotyczy tego
szczególnego, wybranego Kocio³a. Jest to ¿ycie samo w sobie, o którym nasz Pan mówi³: Albowiem jako Ojciec ma
¿ywot sam w sobie [¿ycie nie wymagaj¹ce podtrzymywania 
niemiertelnoæ], tak da³ i Synowi, aby mia³ ¿ywot w samym
sobie [niemiertelnoæ] i aby da³ go wszystkim, którym bêdzie chcia³  cz³onkom jego Cia³a (Jan 5:26; Efezj. 3:6).
W jêzyku greckim istniej¹ dwa odpowiedniki s³owa niemiertelnoæ:
(1) Athanasia  wed³ug Stronga oznacza brak mierci.
S³owo to zosta³o u¿yte jedynie w nastêpuj¹cych wersetach:
Boæ musi to, ( ) co jest miertelnego, przyoblec niemiertelnoæ [athanasia  brak mierci]  werset o pierwszym
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zmartwychwstaniu, w którym maj¹ udzia³ jedynie cz³onkowie Kocio³a (1 Kor. 15:53).
A gdy to, ( ) co jest miertelnego, przyoblecze niemiertelnoæ [athanasia  brak mierci]  werset równie¿ mówi¹cy o pierwszym zmartwychwstaniu Kocio³a (1 Kor. 15:54).
Który sam ma niemiertelnoæ [athanasia  brak mierci]  mowa o naszym Panu, Jezusie; Ojciec, jak zwykle, jest
poza porównaniem (1 Tym. 6:16).
(5) Aphtharsia i aphthartos (pochodz¹ce od tego samego
rdzenia) w Biblii angielskiej zosta³y dwa razy prze³o¿one jako
niemiertelnoæ i raz jako niemiertelny; poprawniejszym t³umaczeniem by³yby jednak nieskazitelnoæ i nieskazitelny  i
tak te¿ s¹ zwykle oddawane przez wiêkszoæ t³umaczy. Oto
lista wszystkich miejsc, w których pojawiaj¹ siê te s³owa:
Tym, którzy ( ) szukaj¹ s³awy i czci i nieskazitelnoci
[aphtharsia]  Rzym. 2:7.
Bywa wsiane cia³o w skazitelnoci, a bêdzie wzbudzone
w nieskazitelnoci [aphtharsia]  1 Kor. 15:42.
Cia³o i krew królestwa Bo¿ego odziedziczyæ nie mog¹; ani
skazitelnoæ nie odziedziczy nieskazitelnoci [aphtharsia] 
1 Kor. 15:50.
Boæ musi to, co jest skazitelnego, przyoblec nieskazitelnoæ [aphtharsia]  1 Kor. 15:53.
A gdy to, co jest skazitelnego, przyoblecze nieskazitelnoæ
[aphtharsia]  1 Kor. 15:54.
£aska niech bêdzie ze wszystkimi mi³uj¹cymi Pana naszego Jezusa Chrystusa ku nieskazitelnoci [aphtharsia]  Efezj.
6:24.
Jezus Chrystus ( ) ¿ywot na janiê wywiód³ i niemiertelnoæ [aphtharsia  nieskazitelnoæ] przez Ewangeliê  2
Tym. 1:10.
W nauce ca³oæ, powagê, s³owo nienaganione [aphtharsia  nieskazitelne]  Tytus 2:7.
Chwa³a nieskazitelnego [aphthartos] Boga  Rzym. 1:23.
Oniæ wprawdzie, aby wziêli koronê skaziteln¹, ale my nieskaziteln¹ [aphthartos]  1 Kor. 9:25.
Umarli [Koció³] wzbudzeni bêd¹ nieskazitelni [aphthartos]  1 Kor. 15:52.
Królowi wieków niemiertelnemu [aphthartos  nieskazi-
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telny], niewidzialnemu samemu m¹dremu Bogu  1 Tym.
1:17.
Ku dziedzictwu nieskazitelnemu [aphthartos] i niepokalanemu i niezwiêd³emu, w niebiesiech dla was zachowanemu
 1 Piotra 1:4.
Odrodzeni bêd¹c, nie z nasienia skazitelnego, ale z nieskazitelnego [aphthartos]  1 Piotra 1:23.
Zale¿¹cy w nieska¿eniu [aphthartos] cichego i spokojnego ducha  1 Piotra 3:4.
S³owo to opisuje co, co nie mo¿e zostaæ ska¿one, nie mo¿e
zmarnieæ ani straciæ na wartoci; aphtharsia stanowi wiêc pod
wieloma wzglêdami odpowiednik s³owa athanasia, czyli brak
mierci, je¿eli stosuje siê do istot obdarzonych czuciem, poniewa¿ co, co posiada ¿ycie niepodlegaj¹ce mierci, mo¿e
rzeczywicie byæ nazwane nieskazitelnym.
Nadzieja ludzkoci na ¿ycie wieczne
Najmielsi i najzdolniejsi uczeni i ewolucjonici próbowali
wykazaæ, ¿e ¿ycie cz³owieka nie by³o darem Stwórcy. W teorii dotycz¹cej procesu ewolucji wyprowadzili oni genezê cz³owieka oraz wszystkich ni¿szych zwierz¹t z mikroskopijnej
komórki, a nawet z protoplazmy, któr¹ prof. Huxley nazwa³
fizyczn¹ podstaw¹ ¿ycia. Ludzie ci chêtnie pominêliby ca³kowicie istnienie Stwórcy i Dawcy ¯ycia, ale w rzeczywistoci nie s¹ w stanie podaæ ¿adnego sposobu, w jaki protoplazma mog³aby otrzymaæ ¿ycie od materii nieo¿ywionej. W tym
zakresie zmuszeni s¹ wiêc uznaæ pierwotn¹, wielk¹ przyczynê ¿ycia. Jednak powa¿ni badacze Pisma wiêtego nie powinni mieæ najmniejszych problemów z zaakceptowaniem
biblijnego stwierdzenia, ¿e sam Bóg jest Pierwotn¹ Przyczyn¹, ród³em ¿ycia, od którego pochodzi ¿ycie na wszelkich
mo¿liwych poziomach; jak mówi aposto³, wszystkie rzeczy
s¹ z Ojca i przez Syna, a my w Nim (1 Kor. 8:6). Chrzecijanin
nie tylko widzi dowody istnienia Stwórcy w ksiêdze Natury,
ale równie¿ w Biblii znajduje jasne i szczegó³owe objawienie
tego Stwórcy oraz dzie³a stworzenia. Przyjmuje jako fakt, i¿
Bóg stworzy³ naszych pierwszych rodziców i obdarzy³ ich
¿yciem, a tak¿e zapewni³ rozmna¿anie tej rasy istot obdarzo-
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nych czuciem, dusz, w ich w³asnym rodzaju, tak samo, jak
ustanowi³ podobny proces u zwierz¹t.
Patrz¹c wstecz, w ogrodzie Eden widzimy Adama i Ewê w
ca³ej ich doskona³oci, posiadaj¹cych cechy moralne i intelektualne na podobieñstwo ich Stworzyciela; dlatego stali na
poziomie o wiele wy¿szym ni¿ istoty im poddane, zwierzêta 
byli duszami wy¿szego rzêdu, co wynika³o z ich lepiej rozwiniêtego, subtelniejszego organizmu; pytamy wiêc: jaki by³
zamiar Bo¿y wzglêdem stworzonego cz³owieka? Stwierdzilimy ju¿, ¿e je¿eli chodzi o zwierzêta ni¿szego rzêdu, Bóg zaplanowa³, ¿e bêd¹ ¿y³y przez kilka lat, a potem umr¹, ustêpuj¹c miejsca innym przedstawicielom swojego gatunku; w ten
sposób mia³y s³u¿yæ przyjemnoci i wygodzie cz³owieka, ich
pana, który w swojej doskona³oci by³ panem pe³nym ³askawoci. Jaki by³ jednak Boski zamiar wobec cz³owieka? Czy
cz³owiek zosta³ zrodzony, aby umrzeæ jak zwierzêta? Przekonalimy siê wczeniej, ¿e nie otrzyma³ cechy niemiertelnoci, ale znajdujemy te¿ obfite wiadectwo, ¿e Bóg zapewni³
¿ywot wieczny wszystkim, którzy zastosuj¹ siê do przyjêtych
warunków: zapewnienie to nie polega³o na obdarzeniu moc¹ i
przymiotem niemiertelnoci, lecz na dobrej woli i zamiarze
Stworzyciela, dziêki którym jedynie ¿yje, rusza siê i istnieje cz³owiek.
Od czasu do czasu kto o p³ytkim sposobie mylenia stwierdzi, ¿e cz³owiek jest niemiertelny, niezniszczalny, poniewa¿
nauka udowodni³a, ¿e materia jest niezniszczalna. Jednak,
jak ju¿ wykazalimy, materia nie jest cz³owiekiem ani te¿
dusza, czyli istota, nie jest materi¹. Cia³o jest materi¹, ale aby
staæ siê cia³em cz³owieka, materia musi byæ w bardzo szczególny sposób zorganizowana, po czym musi byæ dodany duch
¿ywota, aby cia³o to sta³o siê cz³owiekiem, czyli dusz¹. Nikt
nie bêdzie obstawa³ przy twierdzeniu, ¿e organizm jest niezniszczalny i dlatego ka¿dy logicznie myl¹cy cz³owiek widzi, ¿e istota, czyli dusza, która opiera siê na organizmie i jest
od niego zale¿na, mo¿e zostaæ zniszczona. Co wiêcej, ta absurdalna logika albo raczej jej brak, prowadzi³aby przez analogiê do wniosku, ¿e wszystkie owady i pe³zaj¹ce stworzenia
posiadaj¹ niemiertelnoæ, s¹ niezniszczalne. Pomiêdzy
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zniszczeniem materii nieo¿ywionej a zniszczeniem istoty istnieje ogromna ró¿nica.
Wed³ug biblijnego zapisu Bóg obieca³ naszemu ojcu Adamowi, ¿e jego ¿yciu nie bêdzie zagra¿a³o niebezpieczeñstwo i
¿e bêdzie ono trwa³o tak d³ugo, jak d³ugo on bêdzie pos³usznym Synem Bo¿ym; ¿e jedynie niepos³uszeñstwo mo¿e doprowadziæ go (istotê, duszê) do mierci. To samo Pismo wiête
mówi nam o niepos³uszeñstwie naszych pierwszych rodziców,
a tak¿e o wydaniu przez Boga wyroku mierci jako zap³aty za
grzech. Chcemy tutaj zwróciæ uwagê na s³owa u¿yte przez
naszego Pana w odniesieniu do tego wyroku. Bóg nie zwraca³
siê do pozbawionego czucia cia³a, zanim zosta³o ono o¿ywione; nie przemawia³ równie¿ do tchu, czyli ducha ¿ywota, który jest jedynie si³¹ o¿ywiaj¹c¹, nieposiadaj¹c¹ inteligencji. Bóg
zwróci³ siê do Adama, do duszy, do inteligentnej, obdarzonej
czuciem istoty, w pe³ni ju¿ wtedy stworzonej. Zgadzamy siê
wszyscy, ¿e by³ to rozs¹dny i jedyny w³aciwy sposób postêpowania  przemawiaæ mo¿na tylko do duszy, czyli istoty.
Zwróæmy teraz uwagê na s³owa Pana: Dnia, którego [ty] jeæ
bêdziesz z niego, [ty] mierci¹ umrzesz.
Kiedy Adam przekroczy³ Boskie prawo i zosta³ objêty wynikaj¹cym z tego faktu wyrokiem, stanowi¹cym o mierci jego
duszy, Pan móg³ wykonaæ ten wyrok poprzez natychmiastow¹
mieræ; jednak zamiast tego odj¹³ jedynie swoj¹ szczególn¹
³askê, umo¿liwiaj¹c¹ ci¹g³oæ ¿ycia i w ten sposób pozwoli³
Adamowi umieraæ stopniowo. Warunki ¿ycia zosta³y nam
przedstawione jako specjalny sad, sk³adaj¹cy siê z ¿yciodajnych drzew; spo¿ywanie jego owoców mia³o przed³u¿aæ ¿ycie, uzupe³niaæ codzienne straty i nie dopuszczaæ do fizycznego zepsucia. W chwili przestêpstwa cz³owiek zosta³ pozbawiony dostêpu do tych drzew ¿ycia, czyli sadu ¿ywota i w ten
sposób, podobnie jak zwierzêta ni¿szego rzêdu w jego królestwie, sta³ siê podleg³y mierci. Niemniej jednak w przypadku
cz³owieka mieræ zosta³a okrelona jako przekleñstwo, poniewa¿ by³a rezultatem z³amania przez niego Boskich rozporz¹dzeñ; przekleñstwo ci¹¿¹ce na królu ziemi spad³o równie¿
na jego królestwo i na wszystkich jego poddanych  ni¿sze
zwierzêta; kiedy bowiem król utraci³ swoj¹ doskona³oæ, w
ca³ym królestwie zapanowa³ nieporz¹dek.
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Co wiêcej, dzieci Adama nie mog³y odziedziczyæ po nim,
jako swoim przodku, praw, czyli przywilejów fizycznej doskona³oci, poniewa¿ Adam je utraci³; dlatego, jak mówi Pismo wiête, wraz z nim ca³a jego rodzina popad³a w przekleñstwo  mieræ; st¹d te¿, jako stworzenia bêd¹ce obrazem
Boga, posiadaj¹ce inteligencjê umo¿liwiaj¹c¹ w³aciwe ocenienie wiecznego ¿ywota, spogl¹damy teraz na Boga, by zobaczyæ, czy nieskoñczona m¹droæ, nieskoñczona mi³oæ, nieskoñczona sprawiedliwoæ i nieskoñczona moc mog¹ wspólnie stworzyæ plan zbawienia cz³owieka, który pozwoli³by Bogu
byæ sprawiedliwym, a jednoczenie i usprawiedliwiaj¹cym
tego, który wierzy w Jezusa (Rzym. 3:26).
Nadzieja ta nie jest pró¿na. Jak mówi Pismo, Bóg przez
Chrystusa zapewni³ zmartwychwstanie umar³ych, a tak¿e przywrócenie cz³owieka do jego poprzedniego stanu. Prawd¹ jest,
¿e istniej¹ ograniczenia i warunki i ¿e nie wszyscy powróc¹
do Boskiej ³aski, ale mo¿liwoæ tego powrotu bêdzie dana
wszystkim i  jak s¹dzimy  istnieje du¿e prawdopodobieñstwo, ¿e wiêkszoæ Adamowego potomstwa, poznawszy Prawdê, z wdziêcznoci¹ przyjmie Bosk¹ ³askê przez Chrystusa i
podporz¹dkuje swoje ¿ycie prawom Nowego Przymierza,
przez wiarê w Odkupiciela.
Nie do nas nale¿y jednak odpowied na pytanie, na które
nie chcia³ odpowiedzieæ nasz Pan: Czyli ma³o tych jest, którzy maj¹ byæ zbawieni?  £uk. 13:23. Co najwy¿ej mamy
przywilej wskazaæ na okup za wszystkich, z³o¿ony przez
naszego Pana i na obietnicê, ¿e w s³usznym czasie wszyscy
przyjd¹ do znajomoci tej wielkiej Prawdy i do sposobnoci
otrzymania wiecznego ¿ywota od Niego, Wielkiego wiat³a,
które w przysz³oci owieci ka¿dego cz³owieka, przychodz¹cego na wiat (1 Tym. 2:4-6; Jan 1:9). Podczas obecnego
wieku powinnimy  co te¿ czynimy  powtarzaæ wszystkim,
którzy maj¹ uszy ku s³uchaniu, s³owa naszego Mistrza: Usi³ujcie, abycie weszli przez ciasn¹ bramê; albowiem powiadam wam: Wiele ich bêd¹ chcieli wnijæ, ale nie bêd¹ mogli,
gdy wstanie gospodarz i zamknie drzwi  £uk. 13:24,25. Innymi s³owy  powo³anie, jedyne powo³anie istniej¹ce w obecnym wieku, jest powo³aniem do wst¹pienia na w¹sk¹ drogê
samoofiarowania; nic nie powinno nas powstrzymaæ w na-
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szym biegu po wielk¹ nagrodê niemiertelnoci, jaka zosta³a
przed nami wystawiona. Kiedy liczba wybranych zostanie
dope³niona, a wielki ucisk na koñcu obecnego wieku da znak,
¿e Koció³ jest skompletowany i uwielbiony, wielu spojrzy
inaczej na b³ahe ziemskie sprawy, które teraz stanowi¹ dla nich
przeszkodê w spe³nieniu lubów ich powiêcenia.
Boski plan zbawienia ogó³u Adamowej rodziny obejmuje
ka¿dego jej cz³onka  podczas Tysi¹clecia zostanie im wszystkim zaoferowane ¿ycie wieczne na warunkach Nowego Przymierza, zapieczêtowanego dla wszystkich drogocenn¹ krwi¹
Baranka. Nigdzie nie znajdujemy jednak wzmianki, ¿e niemiertelnoæ, boska natura, zostanie kiedykolwiek zaoferowana lub dana komu spoza wybranego Kocio³a Wieku Ewangelii  maluczkiego stadka, oblubienicy, ma³¿onki barankowej. Reszta Adamowego rodzaju otrzyma ofertê przywrócenia (Dzieje Ap. 3:19-21) do ¿ycia, zdrowia i doskona³oci
ludzkiej natury  tej samej, któr¹ posiada³ Adam jako ziemski
obraz Boga, zanim ze stanu ³aski popad³ w grzech i mieræ.
Kiedy na koñcu Wieku Tysi¹clecia wszyscy pos³uszni cz³onkowie rodzaju ludzkiego osi¹gn¹ to, co zosta³o utracone w
Adamie i odkupione przez Chrystusa  wtedy wszyscy, uzbrojeni w pe³niê znajomoci i dowiadczenia, a zatem gotowi
wytrzymaæ próbê, zostan¹ tej ciê¿kiej próbie poddani (podobnie jak Adam) i to pojedynczo (Obj. 20:7-10); jedynie ci, którzy udowodni¹, ¿e g³êbokie uczucia ich serc oraz ich zewnêtrzne zachowanie pozostaj¹ w harmonii z Bogiem i Jego sprawiedliwymi rozporz¹dzeniami, otrzymaj¹ pozwolenie wst¹pienia poza Tysi¹clecie, do wiecznotrwa³ej przysz³oci czy te¿
do wiata [wieku] nie maj¹cego koñca. Wszyscy inni zostan¹ zniszczeni we wtórej mierci  wyg³adzeni z ludu (Dzieje Ap. 3:23).
Niemniej jednak fakt, ¿e nie bêdzie ju¿ mierci ani wzdychania, ani p³aczu, nie bêdzie wynikiem tego, ¿e zwyciêzcy
Wieku Tysi¹clecia zostan¹ ukoronowani niemiertelnoci¹,
lecz i¿  nauczywszy siê odró¿niaæ dobro wraz z jego skutkami od z³a i jego skutków  ukszta³tuj¹ swoje charaktery w
ca³kowitej zgodzie z Bogiem i sprawiedliwoci¹ oraz przejd¹
próby, które wyka¿¹, ¿e nie pragnêliby zgrzeszyæ, nawet jeli
istnia³aby mo¿liwoæ grzechu niepoci¹gaj¹cego za sob¹ kary.
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Nie bêd¹ oni mieli ¿ycia sami w sobie, lecz bêd¹ zale¿ni od
dostarczanego im przez Boga po¿ywienia, podtrzymuj¹cego
ich ¿ycie (por. Obj. 21:4,6,8; 7:16; Mat. 5:6).
Przekleñstwo przynios³o mieræ rodzaju ludzkiego; podobnie usuniêcie tego przekleñstwa oznacza usuniêcie wszelkich
prawnych przeszkód, które nie pozwalaj¹ cz³owiekowi powróciæ do pocz¹tkowych b³ogos³awieñstw, jakimi zosta³ obdarzony
w Edenie. Niemniej jednak cz³owiek, obecnie zdegradowany
i niedoskona³y pod wzglêdem umys³owym, moralnym i fizycznym, nie umia³by, podobnie jak Adam, cieszyæ siê doskona³oci¹ stanu Edenu czyli raju; dlatego Bóg zamierzy³, ¿e w czasie restytucji, podczas Wieku Tysi¹clecia, rodzaj ludzki, którego grzechy zosta³y odkupione przez mieræ Pana Jezusa,
bêdzie móg³ byæ przyprowadzony z powrotem przez Dawcê
¯ycia i Wybawiciela, z niewoli grzechu i mierci do ca³ej pe³ni doskona³oci pierwotnego podobieñstwa Bo¿ego. Co wiêcej, stwierdzamy, ¿e wed³ug Boskiego planu, dowiadczenia
cz³owieka z grzechem stan¹ siê lekcj¹, która bêdzie mia³a
wieczny wp³yw na niektóre jednostki, ucz¹c ich przez osobiste dowiadczenie o nader wielkiej grzesznoci grzechu i o
nieuchronnoci kary zañ, któr¹ jest mieræ: tak wiêc, kiedy
podczas Wieku Tysi¹clecia ludzie ci zostan¹ przyprowadzeni
do znajomoci sprawiedliwoci, Prawdy, dobroci, mi³oci oraz
wszystkich ³ask i cech Boskiego charakteru, chêtni i pos³uszni poznaj¹ i doceni¹ przywilej wiecznego ¿ywota, w taki sposób, w jaki ojciec Adam nigdy nie móg³by go poznaæ i doceniæ.
To w³anie dlatego umieranie jest procesem stopniowym;
dlatego równie¿ i zmartwychwstanie ma siê odbywaæ stopniowo; krok po kroku ludzkoæ bêdzie siê podnosiæ coraz wy¿ej
z bagna grzechu, ze straszliwego do³u upadku i mierci a¿ do
wspania³ego poziomu doskona³oci i ¿ycia, z którego spad³a
za spraw¹ ojca Adama. Jedynym wyj¹tkiem w tym ogólnym
programie dla wiata, jak uczy nas Pismo wiête, bêd¹ jednostki przyprowadzone do harmonii z Bogiem wczeniej 
naturalne i duchowe nasienie Abrahama (Gal. 3:29; Hebr.
11:39,40).
W wietle Pisma wiêtego przedmiot niemiertelnoci lni
pe³nym blaskiem. Nie ma w¹tpliwoci, ¿e dar z ³aski Bo¿ej,
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¿ywot wieczny, zostanie przekazany wszystkim, co do których Odkupiciel przekona siê, ¿e chc¹ przyj¹æ to ¿ycie na jedynych warunkach, na jakich mo¿e ono byæ b³ogos³awieñstwem; jednoczenie niegodni poddani bêd¹ podlegaæ sprawiedliwej karze, zawsze wyznaczanej przez wielkiego sêdziego wszystkich, mianowicie:
Zap³at¹ za grzech jest mieræ  Rzym. 6:23.
Dusza, która grzeszy, ta umrze  Ezech. 18:4,20.
Kto nie wierzy Synowi, nie ogl¹da ¿ywota, lecz gniew Bo¿y
[przekleñstwo, mieræ] zostaje nad nim  Jan 3:36.
W ten sposób dochodzimy do wniosku, ¿e w odniesieniu
do tego, jak i wielu innych zagadnieñ, filozofia S³owa Bo¿ego
jest g³êbsza, janiejsza, a tak¿e daleko bardziej logiczna ni¿
pogañskie systemy i teorie. Chwa³a niech bêdzie Bogu za Jego
S³owo Prawdy i za serca pragn¹ce je przyj¹æ jako objawienie
m¹droci i mocy Bo¿ej!
Kto, kto jeszcze w¹tpi, móg³by zawo³aæ: W jaki sposób
Bóg mo¿e odtworzyæ w zmartwychwstaniu miliony ludzi ¿yj¹cych na ziemi, tak aby ka¿dy rozpozna³ siebie i skorzysta³ z
zapamiêtanych dowiadczeñ obecnego ¿ycia? Odpowiadamy,
¿e za pomoc¹ cylindra fonograficznego nawet cz³owiek jest w
stanie utrwaliæ swoje w³asne s³owa i odtworzyæ je; tym bardziej nasz Stwórca mo¿e wiêc przywróciæ ca³emu rodzajowi
ludzkiemu organizmy o takich mózgach, które bêd¹ w stanie
dok³adnie odtworzyæ ka¿de uczucie, myl i dowiadczenie.
Dawid mówi o mocy Bo¿ej w s³owach, które mo¿emy odczytaæ jako proroctwo dotycz¹ce zmartwychwstania lub te¿ jako
refleksjê na temat pierwszych narodzin. Dawid powiada:
Wys³awiam ciê dlatego, ¿e siê zdumiewam strasznym i
dziwnym sprawom twoim. ( ) Nie zatai³a siê ¿adna koæ moja
przed tob¹, chocia¿em by³ uczyniony w skrytoci, i misternie
z³o¿ony w g³êbiach ziemi. Niedoskona³y p³ód cia³a mego widzia³y oczy twoje; w ksiêgi twoje wszystkie cz³onki moje
wpisane s¹, i dni, w których kszta³towane [stopniowo] by³y,
gdy jeszcze ¿adnego z nich nie by³o  Psalm 139:14-16.

WYK£AD XIV
KONIECZNOÆ POJEDNANIA 
PRZEKLEÑSTWO
PRZEKLEÑSTWO JEST Z£EM TERANIEJSZYM, A NIE PRZYSZ£YM  GDZIE I DLACZEGO KL¥TWA SPAD£A NA WSZYSTKICH  KIEDY USTANIE TEN  GNIEW BO¯Y
PRZECIWKO GRZECHOWI  UCIECZKA TERAZ I W PRZYSZ£OCI  POJEDNANIE
JEST KONIECZNE ZE WZGLÊDU NA PRZYJÊTY PRZEZ BOGA PLAN  CZ£OWIEK PRZYK£ADEM DLA ANIO£ÓW I PRZYSZ£YCH STWORZEÑ

I nie bêdzie wiêcej ¿adnego przekleñstwa  Obj. 22:3.

WERSET ten jest ca³kowicie zgodny z ogóln¹ nauk¹ Pisma
wiêtego, ¿e nadchodzi czas, kiedy dzie³o pojednania zostanie dokonane, a skutkiem tego bêdzie zdjêcie przekleñstwa z
cz³owieka oraz z ziemi, jego królestwa. Oznacza to jednak, ¿e
przekleñstwo nie zosta³o jeszcze zniesione, ¿e nadal ci¹¿y na
ziemi i na ludzkoci. Co wiêcej, oznacza to równie¿, ¿e by³
pewien czas, kiedy przekleñstwo to spad³o na wszystkich, kiedy
po raz pierwszy dotknê³o cz³owieka i ziemiê. Je¿eli kto podejmie trud przestudiowania tego zagadnienia, z pewnoci¹
odnajdzie w Pimie wiêtym tak cudown¹ zgodnoæ nauk
dotycz¹cych tych trzech punktów, ¿e przekona siê ze zdumieniem, ¿e Biblia nie jest dzie³em ludzkim; choæ zosta³a spisana
przez ró¿nych ludzi i w ró¿nych okresach czasu na przestrzeni dwóch tysiêcy lat, stanowi jednolite wiadectwo; wiadectwo to za jest najbardziej przekonuj¹ce, konsekwentne i pewne
w³anie w odniesieniu do tematu przekleñstwa, skutków, jakie wywar³o ono na cz³owieka, odkupienia od niego oraz jego
ostatecznego zniesienia.
Przekleñstwo ci¹¿¹ce na rodzaju ludzkim, wed³ug powszechnego zrozumienia i nauczania, oznacza przysz³e przekleñstwo wiecznych m¹k  nie za przekleñstwo w obecnym
czasie. Jednak wed³ug Pisma wiêtego jest to przekleñstwo
405
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teraniejsze  mieræ, która zostanie zniesiona w przysz³oci.
Nie nale¿y jednak rozumieæ tego przekleñstwa mierci w sposób ogólnie przyjêty, który ogranicza jego wp³yw jedynie do
momentu mierci lub nawet kilku godzin czy dni na ³o¿u mierci, b¹d kilku chwil, kiedy cz³owiek traci ulatuj¹cy zeñ dech
¿ywota. Przeciwnie; aby zdaæ sobie sprawê, czym rzeczywicie jest przekleñstwo mierci, musimy wyobraziæ sobie pierwszego doskona³ego cz³owieka, z ca³¹ potêg¹ jego umys³u i cia³a,
który by³ obrazem swego Stwórcy w cechach umys³u, pod
wzglêdem fizycznym za, podobnie jak pod umys³owym i
moralnym  bardzo dobry: tak oceni³ go najwy¿szy autorytet w tej dziedzinie (1 Moj¿. 1:31).
Krótki urywek historii przekazany nam w Ksiêdze Rodzaju
oraz fakt, i¿ potop ca³kowicie zniszczy³ wszelkie dowody geniuszu i dzie³a r¹k ojca naszej rodziny i jego najwczeniejszego potomstwa, nie daj¹ nam podstaw do oceny jego umiejêtnoci fizycznych i umys³owych. Musimy polegaæ na fakcie,
¿e wszystkie dzie³a Boga s¹ doskona³e, zgodnie z Jego w³asnym stwierdzeniem (5 Moj¿. 32:4) i Jego dalszymi s³owami,
¿e cz³owiek uda³ siê za rozmaitymi mylami i skala³ siê
(Kazn. 7:29); musimy polegaæ na fakcie, ¿e nawet pod przekleñstwem i nawet w niesprzyjaj¹cych warunkach, w których
cz³owiek ¿y³ po wypêdzeniu z ogrodu Eden  pomimo tych
wszystkich nieprzyjaznych okolicznoci  organizm cz³owieka by³ tak wspaniale doskona³y, ¿e ojciec ludzkoci ¿y³ jeszcze przez bardzo d³ugi okres dziewiêciuset trzydziestu lat
(1 Moj¿. 5:5).
Kiedy porównujemy tê fizyczn¹ witalnoæ, niewspomagan¹ d³ugoletnim dowiadczeniem w dziedzinie medycyny i rozwoju warunków sanitarnych, z obecnymi warunkami i dostrzegamy, ¿e wraz z ca³ym postêpem naukowym, wiat³em i dowiadczeniem wielu wieków po³owa populacji umiera poni¿ej dziesi¹tego roku ¿ycia, a ogólna przeciêtna d³ugoæ ¿ycia
wynosi oko³o trzydziestu trzech lat  dopiero wtedy mo¿emy
os¹dziæ, jak wiele fizycznej ¿ywotnoci utracilimy od chwili
upadku, jak bardzo przekleñstwo wp³ynê³o na nas pod wzglêdem fizycznym. Poniewa¿ za wiemy, ¿e w cz³owieku jego
moce umys³owe i fizyczne s¹ ze sob¹ w znacznym stopniu
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powi¹zane  w ten sposób, ¿e przy za³o¿eniu, i¿ wszystkie
inne czynniki pozostaj¹ bez zmian, im zdrowszy jest organizm, tym wiêksze i g³êbsze s¹ jego umiejêtnoci i zdolnoci
umys³owe  mo¿emy sobie z du¿ym prawdopodobieñstwem
wyobraziæ umys³ow¹ wielkoæ ojca Adama, którego wspania³y
Stworzyciel nazwa³ bardzo dobrym i uzna³, ¿e jest godny, by
nazwaæ go swoim synem, swoim umys³owym i moralnym
podobieñstwem (£uk. 3:38).
Doskona³oæ umys³owa i fizyczna, w warunkach przedstawionych nam w Boskim opisie stworzenia, z ca³¹ pewnoci¹
poci¹ga³a za sob¹ doskona³oæ moraln¹; musimy bowiem pamiêtaæ, ¿e jak uczy Pismo wiête, nie nast¹pi³ jeszcze upadek
moralny i wynikaj¹ca z niego degradacja. Trudno równie¿ przypuszczaæ, ¿e osobowoæ cz³owieka niewyposa¿ona w zasady
moralne mog³aby w Pimie wiêtym byæ okrelona jako bardzo dobra, jako obraz swojego Stwórcy. Gdyby Adam zosta³
stworzony jako doskona³y pod wzglêdem fizycznym i umys³owym, lecz nie pod wzglêdem moralnym, by³by bardzo z³ym
cz³owiekiem, zgodnie z zasad¹, ¿e wiêksze zdolnoci prowadz¹ do wiêkszych przestêpstw, o ile te zdolnoci nie s¹ kontrolowane przez moralnoæ.
Wyrok mierci, czyli przekleñstwo, wydany na Adama 
mierci¹ [margines ang. umieraj¹c  przyp. t³um.] umrzesz
(1 Moj¿. 2:17)  nie dotyczy³ jedynie miêni i fizycznego organizmu cz³owieka  obejmowa³ on ca³ego cz³owieka, zarówno jego stronê umys³ow¹, jak i fizyczn¹; dotyczy³ te¿ cech
moralnych, poniewa¿ s¹ one czêci¹ umys³owoci. Potwierdzeniem jest fakt, ¿e dzisiaj widzimy, i¿ cz³owiek upad³ pod
ka¿dym wzglêdem: jest zdegenerowany fizycznie, a przeciêtna d³ugoæ jego ¿ycia, pomimo bardzo sprzyjaj¹cych warunków, spad³a do trzydziestu trzech lat; je¿eli chodzi o cechy
umys³owe i moralne, równie¿ zauwa¿amy wiele braków, choæ
cz³owiek posiada organy zdolne do znacznie wiêkszego rozwoju ni¿ pozwala³oby na to jego krótkie ¿ycie. O moralnych
cechach cz³owieka aposto³ pisze: Nie masz sprawiedliwego
ani jednego (...) Albowiem wszyscy zgrzeszyli, i nie dostaje
im chwa³y Bo¿ej; wszyscy s¹ uczestnikami pierwotnego grzechu i jego nastêpstw (Rzym. 3:10,23).
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Co wiêcej, aposto³ wskazuje, ¿e ojciec Adam w chwili os¹dzenia go przez Boga by³ dobrowolnym przestêpc¹, a nie kim,
kto zosta³ zwiedziony (1 Tym. 2:14). Aposto³ uczy nas w ten
sposób, ¿e pod wzglêdem moralnym Adam by³ w stanie zachowaæ pos³uszeñstwo wobec Boskich wymagañ, inaczej Bóg
pope³ni³by niesprawiedliwoæ, os¹dzaj¹c i potêpiaj¹c za b³¹d
istotê, która na skutek niedoskona³ego stworzenia nie by³aby
w stanie wytrzymaæ próby pos³uszeñstwa wobec Jego rozkazów. Ka¿dy pozbawiony uprzedzeñ i logicznie myl¹cy umys³ zgodzi siê, ¿e dowodem na to, i¿ Adam by³ doskona³y w
ca³ym znaczeniu tego s³owa i by³ gotowy do próby, jest fakt,
¿e próba ta dotyczy³a wiecznego ¿ycia i mierci oraz fakt, ¿e
wiadomie pope³ni³ on b³¹d, co zgodnie ze sprawiedliwoci¹
sprowadzi³o nañ wyrok wielkiego Sêdziego i pe³niê kary przewidzianej przez prawo.
Co wiêcej, Bóg nawet po tym, jak cena okupu zosta³a zap³acona, odmawia ponownego os¹dzenia ludzkoci przed tym
samym najwy¿szym i nieodwo³alnym Trybuna³em, podaj¹c
jako powód to, ¿e w upad³ym stanie nie nadajemy siê do os¹dzenia przez Jego absolutn¹ sprawiedliwoæ i ¿e nasze najlepsze nawet uczynki nie mog³yby nikogo przed Nim usprawiedliwiæ  wszystko to stanowi dowód nie tylko na to, ¿e upadek rodzaju ludzkiego jest rzeczywicie g³êboki, lecz równie¿
¿e Bóg nie wystawia³by Adama na próbê, gdyby ten nie by³
czym o wiele lepszym ni¿ my, ca³kowicie przygotowanym
do tej próby  doskona³ym cz³owiekiem. Zgodnie z t¹ myl¹
Bóg os¹dza Koció³ podczas obecnego Wieku Ewangelii, oferuj¹c jako nagrodê wieczn¹ duchow¹ egzystencjê; s¹d wiata
za przeprowadzi w Wieku Tysi¹clecia, nagradzaj¹c wiecznie
trwaj¹c¹ doskona³oci¹ na poziomie ludzkim. Bo Ojciec nikogo nie s¹dzi, lecz wszystek s¹d da³ Synowi (Jan 5:22).
Patrz¹c na cz³owieka jako ca³oæ (jednoæ cech umys³owych,
moralnych i fizycznych) z biblijnego punktu widzenia, dostrzegamy, ¿e przekleñstwo, wyrok mierci, dzia³a przeciwko ka¿dej czêci i elementowi jego istoty; w wiecie wokó³ nas znajdujemy dowody tego na ka¿dym kroku. I jak w przypadku
zepsucia fizycznego u niektórych osób najs³abszym miejscem
jest ¿o³¹dek, u innych miênie czy te¿ koci  tak gdy traktuje-
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my cz³owieka jako ca³oæ, spostrzegamy, ¿e u niektórych najwiêksza utrata, zepsucie, zdeprawowanie nast¹pi³y w umyle,
u drugich w moralnoci, a jeszcze u innych  pod wzglêdem
fizycznym; wszyscy jednak s¹ w ka¿dym z tych aspektów ska¿eni; wszyscy jestemy beznadziejnie straceni pod tym przekleñstwem. Nie ma najmniejszej nawet nadziei, ¿e ktokolwiek
móg³by wyzwoliæ siê z tych wiêzów zepsucia, w których jestemy zrodzeni, jak napisano: Oto w nieprawoci poczêty
jestem, a w grzechu poczê³a mnie matka moja  Psalm 51:7.
Przekleñstwo mierci obejmuje nas od momentu narodzin i to
przekonuje nas, ¿e nie jest ono skutkiem grzechów pope³nianych przez dan¹ jednostkê, lecz grzechów odziedziczonych 
¿e jest to przekleñstwo, nieszczêcie, które drog¹ dziedziczenia przesz³o na nas z ojca Adama.
Mówi siê, ¿e nasze narodziny s¹ pocz¹tkiem umierania, i
wszyscy mog¹ zawiadczyæ, jak bardzo prawdziwe jest to zdanie: choroba i zepsucie, ból i cierpienie, s³aboci i niemoce 
wszystko to s¹ podstawowe procesy umierania, jakie w nas
zachodz¹. Dlatego gdyby nie zalepienie spowodowane niew³aciwym interpretowaniem Boskiego planu na skutek
zwodzenia przez Szatana, ludzie bez problemu zauwa¿yliby
wokó³ siebie fakt przekleñstwa. Aposto³ pisze: Gniew Bo¿y
objawia siê z nieba przeciwko wszelakiej niesprawiedliwoci; najmniejsza bowiem niesprawiedliwoæ jest grzechem
(Rzym. 1:18). Aposto³ nie mówi, ¿e gniew Bo¿y objawi siê w
przysz³ym ¿yciu i p³omieniach tortur, lecz poprawnie naucza,
¿e jest on widoczny w obecnym ¿yciu i w obecnym czasie, i
mog¹ to dostrzec wszyscy, których oczy s¹ otwarte ku widzeniu rzeczywistych faktów. Bo¿y gniew jest widoczny na ka¿dej tabliczce z nazwiskiem lekarza, gdy¿ oznacza ona, ¿e rodzaj ludzki podlega chorobom i mierci. Bo¿y gniew jest widoczny na ka¿dej tabliczce z nazw¹ zak³adu pogrzebowego,
która zwraca nasz¹ uwagê na fakt, ¿e ludzkoæ umiera, ¿e
gniew, przekleñstwo Boga, ci¹¿y na ca³ym rodzaju ludzkim.
Bo¿y gniew jest widoczny w ka¿dym kondukcie pogrzebowym, w ka¿dym karawanie, na ka¿dym cmentarzu, ka¿dym
kamieniu nagrobnym, w ka¿dej oznace ¿a³oby. Gniew Bo¿y
objawia siê nie tylko przeciwko najwiêkszym grzesznikom,
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lecz przeciwko wszystkim niesprawiedliwym, nawet najmniejszym z nich. Dlatego nie ma ucieczki, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego; dlatego tak niemowlêta, jak i starcy o siwych w³osach podlegaj¹ temu gniewowi i przekleñstwu.
Prorok Ijob, cierpi¹c z powodu tego przekleñstwa  gniewu, wo³a³: Oby¿e miê w szeolu [niepamiêci] ukry³ i utai³,
a¿by siê uciszy³ [przemin¹³] gniew twój, (...) [potem] zawo³asz, a ja tobie odpowiem; a spraw r¹k twoich po¿¹dasz 
Ijoba 14:13,15. Ten czas gniewu, trwaj¹cy ju¿ od szeciu tysiêcy lat, ma zakoñczyæ siê wielkim dniem pomsty, kiedy to
sprawiedliwoæ sprowadzi dodatkowy ucisk na rodzaj ludzki,
poniewa¿ odrzuci³ on wiêksze sposobnoci i przywileje oraz
okaza³ niepos³uszeñstwo wobec praw sprawiedliwoci  ucisk
proporcjonalny do tego, na ile prawa te zosta³y poznane przez
chrzecijañstwo. Dlatego o tym dniu pomsty i szczególnego
gniewu, stanowi¹cego dodatek do poprzedzaj¹cych go wydarzeñ, napisano: czas ucinienia, jakiego nie by³o, jako narody poczê³y byæ. wiêci Bo¿y otrzymali jednak zapewnienie,
¿e zostan¹ policzeni jako godni ujcia wszystkich tych rzeczy
przychodz¹cych na wiat oraz godni, by stan¹æ przed Synem
Cz³owieczym. Unikn¹ oni tego szczególnego gniewu, lecz nie
omija ich ogólny gniew, jaki objawia siê z nieba przeciwko
wszelkiej niesprawiedliwoci. Pod wieloma wzglêdami maj¹
w nim udzia³ wraz ze wiatem, a jednak istnieje delikatnie
zarysowana ró¿nica, o której jasno mówi Pismo wiête, mianowicie:
Ci, którzy przyjmuj¹ Chrystusa podczas obecnie trwaj¹cego Wieku Ewangelii i którzy Mu siê w pe³ni powiêcili, zostali uznani za tych, którzy przeszli z mierci do ¿ywota; unikn¹wszy gniewu, przekleñstwa, uszli plugastw wiata (2 Piotra 1:4; 2:18,20). To prawda, ¿e nadal znajduj¹ siê w wiecie,
nadal podlegaj¹ mierci, mo¿liwe, ¿e nadal dziel¹ ze wiatem
choroby, ból, smutek i ucisk, spowodowany przez przekleñstwo i ze wiatowego punktu widzenia niczym siê nie wyró¿niaj¹; niemniej jednak z Boskiego punktu widzenia, który równie¿ ma byæ punktem widzenia wierz¹cych, miêdzy nimi a
wiatem istnieje wielka ró¿nica. Nie s¹ ju¿ uznani za umiera-
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j¹cych z powodu Boskiego przekleñstwa, czyli gniewu,
lecz w wietle ich usprawiedliwienia i nastêpuj¹cego po nim
stawienia siebie ¿yw¹ ofiar¹, ich mieræ traktowana jest jako
czêæ ofiary Chrystusa. Jak powiada aposto³, w swojej mierci poczytani s¹ za umar³ych z Chrystusem, wspó³uczestników
Jego ofiary, a nie za umieraj¹cych z Adamem, jak reszta ludzkoci. Jelimy tedy z Chrystusem umarli, wierzymy, i¿ te¿ z
nim ¿yæ bêdziemy (Rzym. 6:8).
Podobnie nasz udzia³ w fizycznych k³opotach i bólach jest
skutkiem fizycznej s³aboci, dziedziczenia itd. Nasz Pan zapewnia nas, ¿e wszelkie tego rodzaju dolegliwoci, jakie dopuszcza On w podobnych przypadkach, nie powinny byæ uwa¿ane za manifestacje Jego gniewu; wszelkie z³o, jakie spada
na takich ludzi, bêdzie  dziêki Boskiej m¹droci, mi³oci i
mocy  dopomaga³o im ku dobremu jako æwiczenie ku rozwiniêciu w nich jeszcze wiêkszej obfitoci Jego ducha; w ten
sposób, jako Jego dzieci, zostan¹ przygotowani do chwa³y,
czci i niemiertelnoci  przez wypracowywanie w nich spokojnych owoców sprawiedliwoci i przygotowywanie ich w
ten sposób do wiêkszej i wieczystej chwa³y (Filip. 2:13; Rzym.
2:7; Hebr. 12:11; 2 Kor. 4:17; 2 Piotra 1:4-11). Niemniej jednak w tym wszystkim chodz¹ oni wiar¹, a nie widzeniem. Je¿eli chodzi o zewnêtrzne znaki, nie ró¿ni¹ siê niczym od wiata;
w rzeczywistoci czêsto mo¿na odnieæ wra¿enie, ¿e lud Bo¿y
przechodzi wiêcej trudnoci, prób, k³opotów i bólu ni¿ reszta
ludzi, którymi Bóg na razie siê nie zajmuje, poniewa¿ nie znajduj¹ siê oni jeszcze w stanie pojednania z Nim. To wymaganie wiêkszej wiary samo w sobie jest ju¿ b³ogos³awieñstwem,
æwiczeniem, rozwijaniem charakteru, dobrym owocem ducha.
Rozwa¿amy jednak nasz przedmiot  koniecznoæ pojednania  z punktu widzenia ca³ego wiata, ogó³u ludzkoci.
Przekleñstwo, wyrok, werdykt Boskiego prawa przeciwko
wszelkiej niedoskona³oci brzmi: zniszczenie. Wszystkie rzeczy stworzone przez Boga by³y bardzo dobre i jest to jedyny
stan, w jakim cokolwiek mo¿e Go w pe³ni zadowoliæ. Fakt, ¿e
na razie pozwala na istnienie niedoskona³ych rzeczy  niedoskona³ych istot i niedoskona³ych warunków  nie jest dowo-
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dem zmiany planu ze strony Boga: ten okres niedoskona³oci
zosta³ dozwolony, poniewa¿ Boska m¹droæ przewidzia³a
chwalebny rezultat i ku osi¹gniêciu tego w³anie celu Bóg
sprawuje wszystko wed³ug rady woli swojej (Efezj. 1:11).
Bóg móg³, na przyk³ad, zniszczyæ Szatana w momencie, kiedy ten sta³ siê przestêpc¹  podobnie móg³ zniszczyæ upad³ych
anio³ów i cz³owieka; w ten sposób nie dosz³oby do utworzenia niedoskona³ej rasy. Niemniej jednak w planie Bo¿ym by³o
dozwolenie, by niedoskonali i grzeszni przez pewien czas sami
podejmowali decyzje w sprawach, które nie bêd¹ stanowi³y
przeszkody dla wspania³ego rezultatu Boskich zarz¹dzeñ; w
ten sposób mia³o zostaæ ukazane degraduj¹ce oddzia³ywanie
grzechu na Szatana, upad³ych anio³ów i cz³owieka.
Podpadniêcie rodzaju ludzkiego pod sprawiedliw¹ karê
mierci, zniszczenia, by³o porednio rezultatem braku znajomoci, jaki cechowa³ Ewê, i w konsekwencji jej zwiedzenia;
obejmuje ono, poprzez dziedziczenie, wiele osób, które nigdy
nie pogwa³ci³y Boskiego prawa w sposób dobrowolny i wiadomy. Fakt ten otworzy³ drzwi dla Boskiej mi³oci i litoci, a
przy tym da³ przyk³ad dzia³ania i wzajemnej wspó³pracy Boskich przymiotów, które nie mog³yby byæ objawione w takiej
pe³ni i udowodnione w ¿aden inny wyobra¿alny sposób. Objawienie siebie i przymiotów swojego charakteru swojemu
stworzeniu  nie tylko ludzkoci, ale równie¿ zastêpom anio³ów  by³o wiêc czêci¹ pierwotnego zamierzenia Stwórcy.
Niew¹tpliwie, kiedy wype³ni siê wielki plan zbawienia, niebiañscy anio³owie, jak i pojednani sporód wiata, poznaj¹
Boski charakter  m¹droæ, sprawiedliwoæ, mi³oæ i moc  w
znacznie wiêkszym stopniu ni¿ go kiedykolwiek wczeniej
doceniali lub mogli doceniæ bez wielkich lekcji wyp³ywaj¹cych z dozwolenia z³ego i odkupienia, obiecanego w Boskim
planie poprzez Chrystusa. Wskazuje na to aposto³ Piotr, który
zapewnia nas, ¿e anio³owie pragn¹ patrzyæ na te rzeczy  s¹
nimi g³êboko zainteresowani (1 Piotra 1:12).
Jak ju¿ zauwa¿ylimy, wyrok wydany na ludzkoæ jest absolutnie sprawiedliwy, nie ma od niego odwo³ania z tytu³u
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sprawiedliwoci (przyznajemy bowiem, ¿e Adam mia³ wystarczaj¹c¹ znajomoæ swojego Stwórcy, by pozostaæ Mu pos³uszny i ¿e Boskie zarz¹dzenie sprawiedliwie stanowi³o, i¿ ¿ycie
nie u¿ywane w harmonii z Jego sprawiedliwymi i dobrotliwymi prawami zostanie odebrane, utracone). Niemniej jednak
bez trudnoci mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e w przypadku cz³owieka
Bóg móg³ zastosowaæ inn¹ karê i ¿adna zasada sprawiedliwoci nie zosta³aby pogwa³cona. Dowodem tego jest Jego stosunek do upad³ych anio³ów. Nie zostali oni objêci wyrokiem
mierci; wrêcz przeciwnie, wydany na nich wyrok mówi³, ¿e
mieli byæ zwi¹zani; i s¹ oni nadal zwi¹zani, oczekuj¹c na ostateczny s¹d (Judy 6).
Podobnie Bóg móg³ pozwoliæ cz³owiekowi ¿yæ przez te
szeæ tysiêcy lat od jego grzechu w Edenie bez upoledzenia
jego fizycznego systemu, bez poddawania go pod wyrok i w³adzê mierci. W ten sposób cz³owiek, podobnie jak anio³owie,
którzy nie zachowali swojego pierwszego stanu, móg³ byæ
zachowany ¿ywy a¿ do s¹du wielkiego dnia i wtedy zostaæ
ostatecznie os¹dzony. Dzia³anie Boga nie zna jednak ograniczeñ; w naturze widzimy wielk¹ ró¿norodnoæ; kwiat ró¿ni
siê od kwiatu chwa³¹ i piêknoci¹, jedno stworzenie ró¿ni siê
od drugiego; i podobnie, wed³ug  jak mówi aposto³  nader
rozlicznej m¹droci Bo¿ej (Efezj. 3:10), Bóg wybra³ jeden
sposób postêpowania wobec anio³ów, którzy zgrzeszyli, a inny
wobec ludzi, którzy stali siê grzesznikami. Boski gniew objawia siê przeciwko jednym i drugim: gniew mi³oci i sprawiedliwoci, która nienawidzi wszelkiego grzechu, wszelkiego
z³a i ostatecznie je zniszczy; jednoczenie za uczyni wszystko, co tylko mo¿liwe, dla tych z³oczyñców, którzy stan¹ siê
lojalnymi s³ugami sprawiedliwoci, dowiadczywszy zarówno grzechu, jak i sprawiedliwoci, oraz ich nastêpstw.
W odniesieniu do cz³owieka Bóg postanowi³ daæ przyk³ad
ostatecznego koñca grzechu i grzeszników  ich zniszczenia.
Potwierdzaj¹ to ró¿ne owiadczenia, skierowane do cz³owieka: Dusza, która grzeszy, ta umrze; zap³at¹ za grzech jest
mieræ. To znaczy, w tych stwierdzeniach Bóg przekazuje
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jedynie ogólne prawo, które wkrótce bêdzie absolutn¹ zasad¹
ca³ego Jego pañstwa  ca³ego stworzenia: wszystko, co niedoskona³e, bêdzie zniszczone i tylko stworzenie, które jest
doskona³e, absolutnie doskona³e, w absolutnej zgodzie z Bosk¹ wol¹ i celem, bêdzie istnia³o wiecznie, jako b³ogos³awieñstwo dla samego siebie, chwa³a dla Stwórcy i dobrodziejstwo
dla wszystkich jego stworzeñ.
Chocia¿ cz³owiek s³u¿y jako przyk³ad dzia³ania tej zasady,
przez co ka¿dy cz³onek ludzkiej rodziny zostaje odciêty przez
mieræ  na wszystkich ludzi mieræ przysz³a  to jednak
nie jest zamiarem Boga, aby przez to, i¿ ludzkoæ sta³a siê
przyk³adem tego, jak sroga jest Boska sprawiedliwoæ w wykorzenianiu grzechu, dozwalaæ, by ludzkoæ cierpia³a, s³u¿¹c
za przyk³ad. Wrêcz przeciwnie: Boski plan przewiduje, ¿e ludzkoæ dowiadczy Boskiego mi³osierdzia, ³aski i mi³oci w nie
mniejszym stopniu ni¿ inne Boskie stworzenia. Dlatego w³anie Bóg przewidzia³ w s³usznym czasie odkupienie dla wszystkich, w pe³ni odpowiadaj¹ce potrzebom w tym przypadku, aby
podobnie jak przez niepos³uszeñstwo jednego cz³owieka (Adama) wielu sta³o siê grzesznikami, przez pos³uszeñstwo jednego (Jezusa) wielu mog³o staæ siê sprawiedliwymi (Rzym. 5:19).
Nie oznacza to jednak, ¿e wielu ma staæ siê sprawiedliwymi jedynie podczas Wieku Ewangelii albo wcale; wrêcz
przeciwnie, Pismo wiête naucza, ¿e tylko maluczkie stadko stanie siê sprawiedliwe w teraniejszym z³ym czasie 
tylko ci, którzy zostan¹ w szczególny sposób poci¹gniêci przez
Ojca i wezwani do wysokiego powo³ania, by staæ siê wspó³dziedzicami z Jego Synem. Pozosta³a czêæ ludzkoci nie bêdzie nawet powo³ana, czy te¿ poci¹gniêta, dopóki Chrystus
(G³owa i Cia³o) nie zostanie podwy¿szony tak w cierpieniu,
jak i w chwale, zgodnie ze s³owami samego Pana: A ja jeli
bêdê podwy¿szony od ziemi, poci¹gnê wszystkich do siebie
 Jan 6:44; 12:32. To uniwersalne poci¹gniêcie nale¿y do
Wieku Tysi¹clecia, nie za do obecnego lub minionego czasu.
Nie bêdzie to poci¹gniêcie jednostek ani pewnej klasy, ani te¿
narodu, jak mia³o to miejsce w przesz³oci, lecz bêdzie to po-
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ci¹gniêcie ca³ej ludzkoci, odkupionej drogocenn¹ krwi¹.
Poci¹gniêcie to nie bêdzie jednak oznacza³o przymusu; jak
w obecnym wieku istnieje mo¿liwoæ oparcia siê Ojcowskiemu poci¹gniêciu, przez co wielu jest powo³anych, ale niewielu bêdzie wybranych  podobnie w nastêpnym wieku wiat
ludzkoci bêdzie móg³ nie przyj¹æ poci¹gniêcia przez Chrystusa. Pismo wiête zapewnia nas jednak, ¿e droga stanie siê
tak prosta i warunki bêd¹ tak sprzyjaj¹ce, ¿e jedynie ci, którzy
mi³uj¹ grzech i dobrowolnie go wybior¹ po przyjciu do znajomoci sprawiedliwoci i Prawdy, znajd¹ siê wród przeciwników wielkiego Proroka i zostan¹ przezeñ zniszczeni we wtórej mierci (Dzieje Ap. 3:23).
Patrz¹c na Boskie traktowanie ludzkoci z perspektywy
koñca Wieku Tysi¹clecia, dostrzegamy, ¿e zamiast Boskiego
dzia³ania powoduj¹cego wszelkie trudnoci, wykonanie na nas
surowej kary wyznaczonej przez Boskie prawo, przy wspó³dzia³aniu Boskiego mi³osierdzia poprzez Chrystusa w okupie
i naprawieniu wszystkich rzeczy, w rzeczywistoci by³o i jest
wielkim b³ogos³awieñstwem. Nie mo¿na jednak dostrzec tego
w ¿aden inny sposób. Z tej perspektywy widzimy bowiem nie
tylko smutek, ucisk i ból, umieranie i wzdychanie w teraniejszym wieku, sprawiedliw¹ karê i naturalny rezultat przestêpstwa; widzimy te¿ wykupienie cz³owieka z grzechu i jego przekleñstwa, nabyte przez Odkupiciela na Kalwarii  wykupienie, które ten sam Odkupiciel zrealizuje w nastêpnej kolejnoci  najpierw bowiem Koció³ wybierany podczas Wieku
Ewangelii zgodnie z Boskim planem ma staæ siê Jego Oblubienic¹ i wspó³dziedzicem w Królestwie.
mieræ, kara za grzech Adama (obejmuj¹ca równie¿ wszelki ból, smutek i ucisk zwi¹zany z umieraniem w ci¹gu minionych szeciu tysiêcy lat), jest bardzo surowa; niemniej jednak
uwa¿amy, ¿e los cz³owieka jest bardziej ³askawy ni¿ los anio³ów, którzy nie zachowali swojego pierwotnego stanu i nie
zostali skazani na mieræ, dlatego nie utracili swojej energii
¿yciowej przez mieræ ani nie dowiadczyli choroby czy bólu,
lecz doznali jedynie ograniczenia swojej swobody i wiêtej
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spo³ecznoci. Gdyby cz³owiek zosta³ potraktowany podobnie
jak ci upadli anio³owie, gdyby pozostawiono mu wolnoæ w
odniesieniu do ziemi itd., mo¿emy sobie wyobraziæ, w jakim
okropnym stanie znajdowa³yby siê obecnie rzeczy  jak z³o
rozmno¿y³oby siê bez ¿adnych ograniczeñ, jak z powodu
zwiêkszonej podstêpnoci i przenikliwoci z³a wzmóg³by siê
smutek na ziemi. Nawet w obecnym stanie widzimy, ¿e krótkie ¿ycie pozwala rozwin¹æ zadziwiaj¹cy geniusz samolubstwa, zadziwiaj¹c¹ m¹droæ ku wywy¿szaniu samego siebie,
a zarazem uciskaniu innych stworzeñ. Kiedy uzmys³owimy
sobie, jak wielu dzisiejszych milionerów spêdzi³o dzieciñstwo
w ubóstwie, a swoje dwiecie milionów dolarów zdo³a³o zgromadziæ w okresie krótszym ni¿ piêædziesi¹t lat  jakich dokonañ moglibymy spodziewaæ siê po takim geniuszu, gdyby
móg³ dzia³aæ przez wiele stuleci? Mo¿emy z du¿ym prawdopodobieñstwem przypuszczaæ, ¿e doprowadzi³by do zniewolenia i ca³kowitej degradacji, do zezwierzêcenia du¿ej czêci
ludzkiej rodziny w interesie kilku umys³ów  mistrzów sprytu
i chciwoci.
Kiedy patrzymy na tê sprawê z takiego punktu widzenia,
nasze serca pe³ne s¹ wdziêcznoci, ¿e spad³a na nas w³anie ta
forma przekleñstwa, na jak¹ zezwoli³ Bóg  mierci¹
umrzesz. Je¿eli przy okazji nasze dowiadczenia jako ca³oci rodzaju ludzkiego maj¹ staæ siê lekcj¹ nie tylko dla nas,
lecz równie¿ dla wiêtych anio³ów i dla anio³ów, którzy upadli, nasza radoæ jest jeszcze wiêksza; byæ mo¿e nawet Bóg
zamierza u¿yæ tej wielkiej lekcji o ogromnej grzesznoci grzechu i o jego nieuniknionych skutkach, w innych wiatach istot
obdarzonych czuciem, które jeszcze nie zosta³y stworzone. Kto
wie  byæ mo¿e w odleg³ej przysz³oci niestworzone jeszcze
miliardy bêd¹ uczyæ siê sprawiedliwoci od przewodników,
wybranych sporód godnych cz³onków ziemskiego odkupionego i przywróconego rodzaju, którzy rzeczywicie dowiadczyli grzechu i którzy bêd¹ mogli o nim mówiæ na podstawie
w³asnych prze¿yæ, ostrzegaj¹c innych przed najmniejszym odstêpstwem od absolutnego pos³uszeñstwa Boskiej woli.
Przyk³adem tej zasady, zmieniaj¹cej szkodê w b³ogos³awieñstwo dla tych, którzy zostali u¿yci jako przyk³ad, jest Izrael.
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Jako naród, Izrael zosta³ powo³any sporód innych narodów i
uczyniony ludem obrazowym. Ich Przymierze Zakonu, chocia¿ wydawa³o siê korzystne, w rzeczywistoci stanowi³o dla
nich drug¹ próbê, a niepowodzenie w tej próbie sprowadzi³o
na nich drugi potêpiaj¹cy wyrok  wydawa³o siê, ¿e Izrael jako
naród znajdowa³ siê pod wiêkszym przekleñstwem ni¿ pozosta³a czêæ wiata, która  jak Bóg zapowiedzia³ ju¿ wczeniej (w swoim przymierzu z Abrahamem)  mia³a byæ usprawiedliwiona z wiary, jako ¿e nikt nie móg³ byæ usprawiedliwiony z uczynków Zakonu. Przymierze Izraela wymaga³o
doskona³ych uczynków; Izrael, na skutek odziedziczonej s³aboci cia³a niezdolny do doskona³ych uczynków, podpad³ pod
przekleñstwo, czyli wyrok mierci, wynikaj¹cy z jego w³asnego przymierza. W ten sposób przymierze, które mia³o byæ
ku ¿ywotowi (które mia³o daæ ¿ywot wieczny), by³o ku mierci (Rzym. 7:9-14). Chocia¿ jednak Izrael zosta³ w ten sposób
u¿yty przez Boga jako naród obrazowy i jako ilustracja faktu,
i¿ ¿aden niedoskona³y cz³owiek nie jest w stanie zachowaæ
doskona³ego prawa Bo¿ego, Bóg nie pozwoli³, aby ta ilustracja, obejmuj¹ca ich potêpienie, spowodowa³a ich wieczn¹ ruinê; a co za tym idzie, zak³adaj¹c odkupienie pozosta³ej czêci ludzkoci, Jego plan przewidywa³, ¿e ta sama ofiara, dziêki której ca³a rodzina Adama zosta³a odkupiona przez Chrystusa, obejmowa³a tak¿e ten lud, obdarzony szczególn¹ ³ask¹
 naród, który pod Przymierzem Zakonu by³ równie¿ w szczególny sposób potêpiony (Rzym. 2:11-13; 3:19-23). To w³anie dlatego nasz Pan narodzi³ siê pod Przymierzem Zakonu,
aby móc odkupiæ tych, którzy zostali potêpieni przez ten Zakon  odkupiæ ich przez tê sam¹ ofiarê, przez któr¹ odkupi³
ca³y wiat ludzkoci, potêpiony pierwotnie w Adamie (Gal.
4:4,5).
Widzimy wiêc, ¿e koniecznoæ pojednania pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem wynika z faktu, ¿e sam Bóg jest ród³em
¿ycia i je¿eli którekolwiek z Jego stworzeñ ma siê cieszyæ
¿yciem wiecznym, musi to byæ Jego dar. Dar z ³aski Bo¿ej
jest ¿ywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym
(Rzym. 6:23). Wed³ug zasad Boskiego rz¹du i prawa Bóg nie
mo¿e tolerowaæ najmniejszego nawet grzechu (Hab. 1:13); nie
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mo¿e godziæ siê na grzech ani w jakimkolwiek stopniu uznawaæ koniecznoci jego istnienia. On sam jest doskona³y i zarz¹dzi³, ¿e nikt niedoskona³y nie bêdzie uznany za Jego syna,
który mia³by otrzymaæ trwaj¹c¹ wiecznie egzystencjê. Poniewa¿ za cz³owiek przez swój upadek nie tylko znalaz³ siê pod
wyrokiem mierci, lecz równie¿ skazi³ siê, zdegradowa³ i zdeprawowa³, w znacznym stopniu wymazuj¹c podobieñstwo do
Boga ze swojego umys³u i sumienia, jedyna nadzieja ¿ywota
wiecznego le¿y w mocy czy te¿ sposobie, przez które mog¹
byæ dokonane dwie rzeczy: (1) uwolnienie ludzkoci spod
wyroku mierci, wydanego przez sprawiedliwoæ; (2) podniesienie ludzkoci z upadku grzechu i deprawacji do stanu absolutnej wiêtoci i doskona³oci, od jakiej cz³owiek odpad³.
Je¿eli te dwa warunki mog¹ byæ spe³nione, jest nadzieja. Je¿eli nie, nie ma dla cz³owieka najmniejszej nadziei ¿ywota
wiecznego. Na pró¿no szukamy pomocy wród ludzkiej rodziny, gdy¿  chocia¿ niektórzy s¹ mniej upadli, mniej zdeprawowani ni¿ inni  wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im
chwa³y Bo¿ej. Gdyby by³ chocia¿ jeden sprawiedliwy, móg³by zap³aciæ okup za swojego brata (za Adama i wszystkich
potêpionych w przestêpstwie Adama) i w ten sposób, pod
Boskim zarz¹dzeniem, staæ siê zbawicielem (wybawc¹) swojej rodziny od ci¹¿¹cego na niej wyroku; nikt taki jednak siê
nie znalaz³. Nie masz sprawiedliwego ani jednego (Psalm
49:8; Rzym. 3:10,23).
Bóg w swojej m¹droci wszystko to przewidzia³ i zaplanowa³, zanim rozpocz¹³ stwarzanie ludzkoci i w s³usznym czasie objawi³ swój plan uzdrowienia cz³owieka z tego potêpienia i upadku. Nie by³o znik¹d zmi³owania, nie by³o nikogo,
kto móg³by uratowaæ  i wtedy Boskie ramiê przynios³o wybawienie. Ramieniem (moc¹) Pañskim, objawionym, wyci¹gniêtym z nieba, by dopomóc cz³owiekowi w wydostaniu siê
z tego strasznego do³u mierci i z grz¹skiej gliny grzechu i
upadku, by³ nasz Pan Jezus (Psalm 40:3; Izaj. 53:1). Cel, jaki
Bóg zamierza przezeñ osi¹gn¹æ, jest nastêpuj¹cy:
(1) Odkupienie cz³owieka z mocy grobu, spod wyroku mierci, spod przekleñstwa, spod gniewu, który teraz ci¹¿y nad
wiatem. Okup zosta³ dokonany w mierci naszego Pana, Je-
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zusa Chrystusa: Boska sprawiedliwoæ zosta³a zaspokojona,
a ca³a ludzkoæ uwa¿ana jest za nabytek Pana Jezusa Chrystusa, za który zap³aci³ swoj¹ drogocenn¹ krwi¹.
(2) Obecnie sporód odkupionej ludzkoci wybiera On maluczkie stadko wspó³dziedziców, którzy na skutek swojego
samoofiarniczego powiêcenia siê Jemu, zostan¹ uznani za
wspó³uczestników Jego cierpieñ i ofiary i dlatego otrzymaj¹
równie¿ udzia³ w Jego niebiañskiej chwale i w przysz³ym dziele
b³ogos³awienia wiata  stanowi¹cym owoc Jego ofiary.
(3) Dzie³o restytucji ma byæ dokonane przez tego wielkiego
Odkupiciela i Jego wspó³dziedzica, Jego Oblubienicê, Koció³,
w czasie naprawienia wszystkich rzeczy, co by³ przepowiedzia³ Bóg przez usta wszystkich wiêtych swoich proroków
od wieków(Dzieje Ap. 3:19-21). Kiedy dobrowolni grzesznicy, odrzucaj¹cy Bosk¹ ³askê i mi³osierdzie na warunkach
Nowego Przymierza, zostan¹ zniszczeni przez tego wielkiego
Porednika, Chrystusa, a pozosta³a czêæ odkupionej ludzkoci  doskona³ej i zupe³nej, ca³kowicie przywróconej do stanu
podobieñstwa Bo¿ego, bogatszej w znajomoæ Jego samego,
sprawiedliwoci i grzechu, znajomoæ zdobyt¹ przez dowiadczenie obecnego panowania grzechu i panowania sprawiedliwoci podczas Restytucji  zostanie przekazana Niebiañskiemu Ojcu, wtedy wielkie dzie³o pojednania bêdzie spe³nione.
Wszyscy, którzy to rozumiej¹, bez trudu dostrzegaj¹ te¿ koniecznoæ pojednania: b³ogos³awienie ludzkoci nie mo¿e
bowiem nast¹piæ w ¿aden inny sposób, jak przez doprowadzenie jej do ca³kowitej harmonii z jej Stwórc¹; takie pojednanie wymaga za na samym pocz¹tku odkupienia grzesznika
 zap³acenia jego kary. Bóg musi byæ sprawiedliwy w usprawiedliwianiu grzeszników, bo inaczej nigdy by ich nie usprawiedliwi³ (Rzym. 3:26).
Na podstawie powy¿szego rozwa¿ania jasno widzimy, ¿e
liczba pojednanych przez ofiarê za grzechy, z³o¿on¹ przez
naszego Pana  ogólne zniesienie przekleñstwa z prawnego
punktu widzenia  nie okrela ¿adnego kryterium, przez które
moglibymy oszacowaæ liczbê tych, którzy przez pos³uszeñstwo wiary stan¹ siê rzeczywicie wolni od grzechu i powróc¹
do pojednania z Ojcem przez skorzystanie z mo¿liwoci za-
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pewnionych wszystkim przez naszego drogiego Odkupiciela.
Nie ma ¿adnej wskazówki danej przez Boga ani ¿adnej logicznej podstawy do przypuszczeñ ze strony cz³owieka, ¿e
Boska ³aska i ¿ywot wieczny, zapewniony przez Chrystusa,
zostan¹ kiedykolwiek osi¹gniête przez kogokolwiek, oprócz
tych, którzy znajd¹ siê w zupe³nej harmonii serca z Bogiem i
wszystkimi Jego prawami sprawiedliwoci. Radujemy siê jednak, ¿e w Boskim s³usznym czasie wszelkiemu stworzeniu
dane bêdzie poznanie Boskiej ³aski i wszelkich innych mo¿liwoci, znacznie lepszych ni¿ te, jakie zna dzisiaj wiat. (1 Tym.
2:6).

WYK£AD XV
OKUP ZA WSZYSTKICH
JEDYNA PODSTAWA POJEDNANIA
POJEDNANIE NIEMO¯LIWE BEZ OKUPU  ZAPEWNIONE, ALE NIE WYMUSZONE  BYCIE ODKUPICIELEM STA£O SIÊ £ASK¥  ZNACZENIE OKUPU I ODKUPIENIA  JAKI
OKUP ZOSTA£ ZAP£ACONY ZA CZ£OWIEKA?  W TEN SPOSÓB ZOSTA£O ZAPEWNIONE USPRAWIEDLIWIENIE Z WIARY  DROGOCIE KUPIENI  PRZEZ KOGO? 
OD KOGO?  W JAKIM CELU?  JAK MI£OÆ WSPÓ£PRACOWA£A ZE SPRAWIEDLIWOCI¥  OKUP ZA WSZYSTKICH  NIE ZOSTA£ COFNIÊTY  OJCOWSKIE PRAWA
PIERWSZEGO ADAMA NABYTE PRZEZ DRUGIEGO ADAMA  OKUP, NIE ODPUSZCZENIE  MIERÆ CZ£OWIEKA NIE JEST OKUPEM  F A£SZYWE ROZUMOWANIE
TEORII UNIWERSALISTYCZNYCH  SPRAWIEDLIWOÆ NIEZWI¥ZANA OKUPEM  JEDYNE IMIÊ  METODA POREDNIKA POKAZANA W MOJ¯ESZU  OKUP , ZASTÊPSTWO  CZY INNY PLAN BY£ MO¯LIWY?
Boæ jeden jest Bóg, jeden tak¿e porednik miêdzy Bogiem i ludmi, cz³owiek Chrystus Jezus, który da³ samego siebie na okup za wszystkich, co
jest wiadectwem czasów jego  1 Tym. 2:5,6.

POJEDNANIE pomiêdzy Bogiem a cz³owiekiem zale¿a³o od
przedstawienia odpowiedniej ofiary za grzechy cz³owieka.
Gdyby Boski wyrok, czyli przekleñstwo, nie zosta³ zdjêty z
ludzkoci, by³by trwa³ym ograniczeniem, przeszkod¹ w wyzdrowieniu, czyli przywróceniu cz³owieka do Boskiej ³aski, spo³ecznoci i wiecznego ¿ywota. Zgodnie z Boskim prawem cz³owiek móg³ us³yszeæ od Boga jedynie takie s³owa:
jeste grzesznikiem; przez swoje dobrowolne przestêpstwo w
Edenie sprowadzi³e na siebie ucisk; sprawiedliwie wyda³em
na ciebie wyrok mierci i nie mogê uniewa¿niæ tego wyroku
bez pogwa³cenia mojej w³asnej sprawiedliwoci, podstawy
421
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mojego tronu, królestwa (Psalm 89:15). Dlatego wyrok na ciebie musi pozostaæ na zawsze. Musisz ponieæ tê karê, chyba
¿e kto odpowiedni ciê w tym zast¹pi.
Zauwa¿ylimy ju¿, ¿e kar¹, czyli wyrokiem przeciwko ludzkoci nie by³y wieczne mêki, lecz  jak Stwórca jasno i wyranie poinformowa³ Adama  mieræ. Przypuszczenie, ¿e by³a
to jakakolwiek inna kara, a nie mieræ, oznacza³oby sugestiê,
¿e Bóg postêpowa³ nieuczciwie z Adamem i Ew¹ w Edenie 
¿e ich le poinformowa³ i oszuka³. Zauwa¿ylimy, ¿e wyrok
mierci jest sprawiedliwym wyrokiem przeciwko grzechowi
 ¿e skoro ¿ycie zale¿a³o od pewnych warunków, Stwórca mia³
pe³ne prawo je odebraæ; nie trzeba mieæ jednak szczególnych
zdolnoci intelektualnych, by dostrzec, ¿e wiecznoæ w mêkach nie by³aby dla ojca Adama sprawiedliw¹ kar¹ za zjedzenie zakazanego owocu  nawet gdyby do tego aktu niepos³uszeñstwa dodaæ ca³¹ winê zwi¹zan¹ z dobrowolnoci¹ i inteligencj¹, jak¹ mo¿na sobie wyobraziæ; daleko wiêcej: niesprawiedliwoci¹ by³oby dozwolenie, by taki wyrok wiecznych
m¹k spad³ na niezliczone miliony potomków Adama. Jednak
wyrok mierci, wraz z towarzysz¹cymi mu chorobami, bólem
i uciskiem, który spad³ na ojca Adama, a potem w naturalny
sposób przeszed³ na jego potomstwo (w taki sam sposób, jak
nieczyste ród³o nie mo¿e wydawaæ czystej wody), jest  co
wszyscy mog¹ zauwa¿yæ  sensowny i sprawiedliwy  wyrok
zamykaj¹cy wszystkie usta; ka¿dy musi przyznaæ, ¿e jest on
sprawiedliwy  pe³en dobroci oraz srogoci Bo¿ej.
Znaj¹c dok³adnie karê wypowiedzian¹ przeciwko grzechowi, mo¿emy bez trudu dostrzec, jakie musz¹ byæ wymagania
sprawiedliwoci w zakresie sp³acenia tej kary, aby przekleñstwo mog³o byæ zdjête, a winowajca wypuszczony z wielkiego wiêzienia mierci (Izaj. 61:1). Poniewa¿ wyrok nie by³ spowodowany grzechem ca³ej ludzkoci, lecz jednego cz³owieka, przez co wyrok mierci spad³ bezporednio jedynie na
Adama, a jego potomstwo odziedziczy³o ten wyrok porednio
 i poniewa¿ zgodnie z tymi faktami sprawiedliwoæ mo¿e
wymagaæ jedynie równowa¿nej ceny  sprawiedliwoæ mo¿e
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wiêc za¿¹daæ ¿ycia kogo innego w zamian za ¿ycie Adama,
zanim Adam i jego potomstwo zostan¹ uwolnieni. I gdyby kara
ta mia³a byæ zap³acona, by³aby zap³acona w ca³oci  jedna
ofiara za wszystkich, tak samo jak jeden grzech obj¹³ wszystkich. Stwierdzilimy ju¿, ¿e doskona³y Adam, przestêpca, który
zosta³ skazany, nie by³ anio³em ani archanio³em, ani bogiem,
lecz cz³owiekiem  o naturze ma³o mniejszej ni¿ anio³owie.
cis³a sprawiedliwoæ nie mog³a wiêc wymagaæ zast¹pienia
go ani kim mniejszym, ani wiêkszym ni¿ rodzaj Adamowy,
lecz kim o stanie podobnym do Adama, to znaczy kim doskona³ym i wolnym od Boskiego potêpienia. Stwierdzilimy
ju¿, ¿e nie mo¿na by³o znaleæ nikogo takiego wród ludzi,
wszyscy bowiem pochodzili od Adama i dlatego poprzez dziedziczenie podzielili z nim jego karê i upadek. St¹d zaistnia³a
koniecznoæ, aby kto z niebiañskiego dworu i o duchowej
naturze przyj¹³ naturê ludzk¹ i odda³ siebie jako zastêpstwo,
okup za Adama i wszystkich, którzy przez niego utracili ¿ycie.
Wród anio³ów, którzy zachowali swój pierwotny stan i lojalnoæ wobec Boga, niew¹tpliwie znalaz³oby siê wielu, którzy z radoci¹ podjêliby siê wype³nienia Ojcowskiej woli i
staliby siê cen¹ okupow¹ za cz³owieka; oznacza³oby to jednak najwiêksz¹ próbê, najsro¿szy test, jakiemu mog³aby byæ
poddana lojalnoæ wobec Boga i dlatego ten, kto w taki sposób okaza³by swoje powiêcenie, lojalnoæ i wiarê, by³by godzien najwy¿szego stanowiska wród wszystkich anielskich
synów Bo¿ych, daleko ponad anio³y, zwierzchnoci i moce
oraz wszelkie imiê, które siê nazywa. Co wiêcej, czêci¹ Boskiego planu by³o, aby wykorzystaæ tê okazjê do zilustrowania faktu, ¿e ktokolwiek stara siê zaspokoiæ swoje samolubne
ambicje (tak jak Szatan), zostanie poni¿ony, upokorzony, podczas gdy ka¿dy, kto uni¿y samego siebie w pos³uszeñstwie
wobec Ojcowskiej woli i Jego planu, dost¹pi odpowiedniego
wywy¿szenia. Bóg tak u³o¿y³ swój plan, ¿e rys ten sta³ siê
konieczny  po to, by w tej manifestacji Boskiego wspó³czucia i mi³oci wobec wiata istnia³a równie¿ mo¿liwoæ mani-
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festacji mi³oci, pokory i pos³uszeñstwa Jednorodzonego Syna
Ojca  Jego umi³owanego Syna, którego upodoba³o Mu siê
uczciæ.
Jak ju¿ zauwa¿ylimy, nasz Pan, Jezus (który w swoim
przedludzkim stanie by³, jak siê dowiadujemy, archanio³em,
najwy¿szym, czyli naczelnym pos³añcem, Logosem, jednorodzonym swojego Ojca, pe³nym ³aski i prawdy), by³ do tego
czasu pomocnikiem Jahwe w ca³ym dziele stwarzania i jako
pierwsza sp³odzona istota by³ z Ojcem jeszcze przed stworzeniem wszystkich innych istot, dog³êbnie Go pozna³, widzia³
Jego chwa³ê i by³ drog¹ dzia³ania Jego mocy. By³ pierwszy,
najwa¿niejszy w niebiañskim Królestwie, nastêpny po Ojcu,
ale aposto³ mówi nam, ¿e to dzie³o odkupienia, ten przywilej
wype³nienia Ojcowskiej woli w odniesieniu do cz³owieka, zosta³ Mu dany jako dowód szczególnego zaufania, a tak¿e jako
³aska, a to z powodu zaszczytów, jakie wed³ug Boskiego prawa musz¹ wi¹zaæ siê z tak wielkim pos³uszeñstwem, pokor¹ i
samoofiarowaniem (Mat. 23:12; Jak. 4:10; 1 Piotra 5:6). Ufaj¹c Synowi i pragn¹c, by osi¹gn¹³ to wielkie wywy¿szenie,
które by³oby nastêpstwem tej wiernoci, Ojciec da³ Mu tê
pierwsz¹ mo¿liwoæ  temu, który przez ca³y czas w przesz³oci cieszy³ siê wyró¿nion¹ pozycj¹ w Boskim planie, aby nadal móg³ byæ wyró¿niony  aby on miêdzy wszystkimi przodkowa³; poniewa¿ siê upodoba³o Ojcu, aby w nim wszystka
zupe³noæ mieszka³a i ¿eby przezeñ z sob¹ pojedna³ wszystko, uczyniwszy pokój przez krew krzy¿a jego; przezeñ, mówiê, tak to, co jest na ziemi, jak i to, co jest na niebiesiech
[upad³ych ludzi i upad³ych anio³ów, przywracaj¹c i jednaj¹c
wszystkich tych ludzi i anio³ów, którzy w sprzyjaj¹cych warunkach powróc¹ do Boskiej ³aski] (Kol. 1:18-20).
Wybór istoty duchowej jako Odkupiciela cz³owieka nie
oznacza jednak, ¿e ofiara z³o¿ona w³anie z istoty duchowej
by³a konieczna jako cena odkupienia istoty ziemskiej; wrêcz
przeciwnie. Boska sprawiedliwoæ nie mog³a przyj¹æ ofiary
istoty duchowej, z³o¿onej za cz³owieka, tak samo jak nie mog³a przyj¹æ ofiary z cielców i koz³ów jako ceny okupu. Po-
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dobnie jak krew cielców i koz³ów nigdy nie mog³a zmazaæ
grzechu, poniewa¿ pochodzi³a z ni¿szej natury, tak i mieræ
anio³ów lub archanio³ów nie mog³aby nigdy zmazaæ grzechu
Adama ani byæ odpowiedni¹ ofiar¹ pojednania zañ, poniewa¿
nie maj¹ oni tej samej natury. Grzech spowodowa³ utratê ¿ycia cz³owieka i tylko ¿ycie cz³owieka mog³o byæ przyjête jako
cena odkupienia, cena okupu. W³anie dlatego nasz Pan musia³ opuciæ chwa³ê swojego przedludzkiego stanu, uni¿yæ siê
i staæ siê cz³owiekiem, poniewa¿ jedynie w taki sposób móg³
zap³aciæ cenê okupu.
Pismo wiête wielokrotnie wskazuje na to, ¿e nasz Pan
uni¿y³ siê, opuszczaj¹c wy¿sz¹, duchow¹ naturê i przyjmuj¹c
ni¿sz¹, ludzk¹; niemniej jednak nigdzie nie jest napisane, ¿e
samo to stanowi³o ofiarê za nasze grzechy. Wrêcz przeciwnie,
Pan uni¿y³ siê w ten sposób, aby móg³ siê dopiero staæ ofiar¹
za grzech i zap³aciæ cenê okupu. Aposto³ bardzo jasno o tym
uczy, pisz¹c: Bo przecie¿ ujmuje siê on nie za anio³ami [odnosz¹c siê jak gdyby do anio³ów, którzy zgrzeszyli], lecz ujmuje siê za potomstwem Abrahama. Podobnie jak dzieci,
które zgodnie z Boskim planem i celem mia³y byæ odkupione
i wyswobodzone z niewoli grzechu i zepsucia, by³y uczestnikami cia³a i krwi, on tak¿e sta³ siê ich uczestnikiem [cia³a i
krwi, ludzkiej natury], aby przez mieræ zniszczy³ tego, który
mia³ w³adzê mierci, to jest diab³a (Hebr. 2:14,16). Aposto³
wyjania tê sprawê bardzo dobitnie: Bo poniewa¿ przez cz³owieka mieræ, przez cz³owieka te¿ powstanie umar³ych 
1 Kor. 15:21. Aposto³ Jan daje podobne wiadectwo, mówi¹c:
A to S³owo cia³em siê sta³o  Jan 1:14. Zgadzaj¹ siê z tym
równie¿ s³owa naszego Pana, Jezusa; po przyjciu na wiat i
osi¹gniêciu wieku mêskiego mówi On: Boæ nie pos³a³ Bóg
Syna swego na wiat, aby s¹dzi³ wiat, ale aby wiat by³ zbawiony przezeñ  Jan 3:17. Nie sugeruje tutaj, ¿e wiat zosta³
ju¿ zbawiony lub te¿ ¿e cokolwiek zosta³o uczynione ku zbawieniu wiata oprócz pos³ania tego, który mia³ odkupiæ wiat
przez z³o¿enie ofiary z samego siebie. Pierwszy krok w wykonaniu Jego misji, wed³ug s³ów samego Pana, by³ nastêpuj¹-
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cy: Bo i Syn cz³owieczy nie przyszed³, aby mu s³u¿ono, ale
aby s³u¿y³ [innym], i aby da³ duszê sw¹ na okup za wielu 
Mar. 10:45. Mamy tutaj dowód, ¿e pozostawienie chwa³y, jak¹
mia³ u Ojca i zmiana tej wy¿szej natury na ludzk¹ nie by³y
z³o¿eniem ¿ycia naszego Pana jako okup, lecz jedynie przygotowaniem do tego dzie³a, które by³o przed Nim. Potwierdza to równie¿ fakt, ¿e zaraz po tym, jak osi¹gn¹³ wiek mêski
wed³ug prawa, kiedy ukoñczy³ trzydzieci lat ¿ycia, natychmiast uczyni³ siebie ¿yw¹ ofiar¹, powiêcaj¹c swoje ¿ycie,
sk³adaj¹c je, co by³o przedstawione w Jego symbolicznym
zanurzeniu przez Jana w Jordanie.
Wtedy w³anie, jak mówi aposto³, wype³ni³o siê dawne proroctwo: Oto idê (na pocz¹tku ksi¹g napisano o mnie,) abym
czyni³, o Bo¿e! wolê twoj¹. Przyszed³, aby czyniæ wolê Bo¿¹,
z³o¿yæ ofiarê za grzechy i dlatego wczeniej jej nie z³o¿y³. W
tym akcie powiêcenia odda³ siebie jako ¿yw¹ ofiarê na s³u¿bê Bogu a¿ na mieræ. Zauwa¿my, ¿e w tym momencie aposto³ mówi, ¿e znosi On obrazowe ofiary Przymierza Zakonu,
aby móc ustanowiæ drug¹, pozaobrazow¹, rzeczywist¹ ofiarê
za grzech, swoj¹ w³asn¹ mieræ (jak równie¿ mieræ swoich
cz³onków) dla zapieczêtowania Nowego Przymierza pomiêdzy Bogiem a ludmi przez samego siebie, Porednika Nowego Przymierza. Nasz tekst mówi nam to samo  ¿e to cz³owiek Chrystus Jezus (...) da³ samego siebie na okup za wszystkich  a nie przedludzki Logos.
Pierwszy etap programu
Aposto³ (Hebr. 2:5-9) przedstawia pokrótce ca³y plan Bo¿y
i zwracaj¹c uwagê na Boski plan restytucji ludzkoci cytuje
s³owa proroka Dawida (Psalm 8:5-9) o tym, ¿e Boski plan
zak³ada, i¿ ludzkoæ bêdzie ostatecznie doskona³a, jako panuj¹ca na ziemi bêdzie mia³a kontrolê nad ziemi¹ i nad ¿yj¹cymi
na niej stworzeniami, a to w harmonii z prawami Boskiego
Stworzyciela: Lecz teraz jeszcze nie widzimy, aby mu [cz³owiekowi  jak wskazuje proroctwo] wszystko poddane by³o.
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Nie widzimy jeszcze, ¿e cz³owiek jest obrazem Boga i panem
ziemi; widzimy jednak, ¿e rozpoczê³a siê ju¿ Boska dzia³alnoæ w tym kierunku. Widzimy pierwszy krok tego programu,
mianowicie tego, który na ma³¹ chwilê mniejszym sta³ siê od
Anio³ów, Jezusa, widzimy przez ucierpienie mierci chwa³¹ i
czci¹ ukoronowanego [doskona³oci¹ ludzkiej natury], aby z
³aski Bo¿ej za wszystkich mierci skosztowa³ [i w ten sposób
umo¿liwi³ restytucjê cz³owieka]. Widzimy, ¿e przez to Jahwe rozpocz¹³ dzie³o zbawienia ludzi, zapewniaj¹c odpowiedni¹ cenê okupow¹ dla naszego odkupienia, istotê równ¹ pod
wzglêdem chwa³y, czci i absolutnej ludzkiej doskona³oci
pierwszemu cz³owiekowi, Adamowi; Tego, który opuci³
chwa³ê wy¿szej natury i zosta³ uczyniony mniejszym od anio³ów, chocia¿ poprzednio posiada³ naturê wy¿sz¹ ni¿ oni. Widzimy, ¿e On za wszystkich mierci skosztowa³. Widzimy,
¿e przyj¹³ ludzk¹ naturê dla ucierpienia mierci  dla kary,
która zosta³a na³o¿ona na nasz rodzaj. Widz¹c to wszystko,
mo¿emy radowaæ siê, ¿e dobre zamiary Niebiañskiego Ojca
wzglêdem naszego okupu i restytucji oraz zupe³nego pojednania siê z Nim zosta³y we w³aciwy sposób przygotowane i
to na poziomie absolutnej sprawiedliwoci, przez co Bóg mo¿e
byæ sprawiedliwy, a zarazem mo¿e usprawiedliwiaæ tych, którzy wierz¹ w Jezusa. Tak wiêc ofiara z³o¿ona przez naszego
Pana za grzech cz³owieka nie by³a ofiar¹ duchow¹  taka bowiem nie by³aby w³aciwa, mo¿liwa do przyjêcia, gdy¿ nie
stanowi³aby równowa¿nej ceny  w ka¿dym szczególe dok³adnej ceny okupu za Adama.
Znaczenie okupu i odkupienia
W ten sposób dochodzimy do koniecznoci rozwa¿enia s³owa okup, które w Nowym Testamencie ma bardzo ograniczone i cile zdefiniowane znaczenie. Zosta³o ono u¿yte tylko
dwukrotnie: pierwszy raz, kiedy nasz Pan opisywa³ wykonywane przez siebie dzie³o, a drugi raz w apostolskim opisie
tego dzie³a, kiedy zosta³o dokoñczone  w zacytowanym przez
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nas na pocz¹tku wersecie. Nasz Pan u¿y³ greckiego s³owa lutron-anti, które oznacza cenê zadoæuczynienia, cenê, która
ma zrównowa¿yæ. Tak wiêc nasz Pan powiedzia³: Syn cz³owieczy przyszed³, (...) aby da³ duszê sw¹ na okup [lutron-anti
 cenê, która ma zrównowa¿yæ] za wielu  Mar. 10:45. Aposto³ Pawe³ u¿ywa tych samych s³ów, lecz ³¹czy je inaczej, antilutron, co oznacza równowa¿n¹ cenê: Który da³ samego
siebie na okup [anti-lutron  równowa¿n¹ cenê] za wszystkich, co jest wiadectwem czasów jego  1 Tym. 2:6.
Spory czy dyskusje nad znaczeniem tych tekstów nie maj¹
sensu. Jedynie zwodnicze zastosowanie Pisma wiêtego mo¿e
spowodowaæ zalepienie wobec si³y i prawdziwego znaczenia tych s³ów, wiadectwa Pañskiego o dziele dokonanym przez
naszego wielkiego Porednika. Im d³u¿ej rozwa¿amy tê myl
o okupie  równowa¿nej cenie  tym wiêksza wydaje siê
jej si³a i tym janiej owietla ona ca³e dzie³o pojednania. Ta
myl  jedyna mo¿liwa, jaka jest w tym zawarta  uczy nas, ¿e
Adam przez niepos³uszeñstwo utraci³ swoj¹ istotê, swoj¹ duszê, wszelkie prawa do ¿ycia na ziemi, wiêc Chrystus Jezus,
nasz Pan, przez swoj¹ mieræ jako równowa¿n¹ cenê, zap³aci³
pe³ne i dok³adne zadoæuczynienie za duszê, czyli istotê Adama, a w rezultacie za ca³e jego potomstwo  za ka¿d¹ duszê
ludzk¹  wspó³uczestników jego upadku i utraty (Rzym. 5:12).
Ta sama myl zosta³a wielokrotnie wyra¿ona w innych wersetach, mówi¹cych o dziele naszego Pana jako o odkupieniu,
kupnie itp. Zwrócilimy szczególn¹ uwagê na s³owo okup,
anti-lutron, poniewa¿ przedstawia ono nasz¹ myl w najczystszej i najjaniejszej postaci. Wyrazy: odkupiæ, odkupiony,
odkupiciel i odkupienie zawieraj¹ w sobie myl o zap³aceniu ceny, ale równie¿ nios¹ dodatkowe znaczenie zwi¹zane
z wyzwoleniem, uwolnieniem tych, za których zosta³a zap³acona cena. Dlatego s³owa te, tak w jêzyku angielskim, jak i w
oryginale, u¿ywane s¹ niekiedy w zwi¹zku z ofiar¹, z zap³aceniem ceny odkupienia, a niekiedy w odniesieniu do uwolnienia odkupionych, ich wybawienia. Liczni wrogowie doktryny
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okupu, na czele których stoi Szatan, bardzo sprytnie staraj¹
siê odwróciæ uwagê od ceny zap³aconej za wybawienie cz³owieka z przekleñstwa mierci, wskazuj¹c na te wersety Pisma
wiêtego, w których s³owa odkupiæ i odkupienie odnosz¹ siê jedynie do pe³nego wybawienia ludzkoci od mierci.
Przez zwrócenie uwagi na wybawienie i przez fa³szowanie
s³owa Bo¿ego staraj¹ siê ukryæ fakt, ¿e przysz³e wybawienie
i wszystkie b³ogos³awieñstwa, jakie z Boskiej ³aski sp³ywaj¹ i
sp³yn¹ na ludzkoæ w teraniejszoci i przysz³oci, s¹ z Syna i
przez okupow¹ ofiarê, jak¹ z siebie z³o¿y³, dan¹ za nas i dokoñczon¹ na Kalwarii (Jan 19:30).
T³umacze Powszechnego Przek³adu Biblii Angielskiej niewiadomie pomogli przeciwnikom okupu przez to, ¿e u¿yli
s³owa odkupiæ dla oddania greckich s³ów o ró¿nych znaczeniach. Aby angielski czytelnik jasno sobie to zagadnienie
uzmys³owi³, zacytujemy tutaj ró¿ne greckie wyrazy, przet³umaczone na odkupiæ, odkupiony i odkupienie, wraz z
definicjami, jakie w swojej Konkordancji Analitycznej zamieci³ uczony leksykograf, prof. Young.
S³owo odkupiæ jest niekiedy stosowane jako równowa¿nik greckiego agoradzo. Prof. Young pisze, ¿e oznacza ono
nabycie na rynku. Bardziej literalnie oznacza³oby ono nabycie na otwartym rynku, gdy¿ rdzeñ tego wyrazu, agora, oznacza rynek i tak w³anie zosta³o kilkakrotnie u¿yte w Pimie
wiêtym: Mat. 20:3; Mar. 12:38; £uk. 7:32; Dzieje Ap. 16:19.
Oto miejsca, w których agoradzo przet³umaczono w Nowym
Testamencie na odkupi³ b¹d kupieni:
¯e by³ zabity, i odkupi³e nas Bogu przez krew swoj¹ 
Obj. 5:9.
A ¿aden siê nie móg³ onej pieni nauczyæ, oprócz onych
stu czterdziestu i czterech tysiêcy, którzy s¹ z ziemi kupieni 
Obj. 14:3.
Ci kupieni s¹ z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i Barankowi  Obj. 14:4.
W ka¿dym z tych trzech przypadków mamy do czynienia z
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publicznym nabyciem; wszystkie inne miejsca u¿ycia agoradzo w ca³ym Nowym Testamencie podkrelaj¹ jego zwi¹zek z
handlem. S³owo to pojawia siê w Nowym Testamencie trzydzieci jeden razy. W trzech powy¿szych wersetach zosta³o w
Biblii angielskiej oddane jako odkupi³ lub odkupiony, w trzynastu przypadkach jako kupiony, w piêtnastu  jako kupiæ.
Zwracamy szczególn¹ uwagê na znaczenie tego wyrazu, a to z
powodu tendencji do zaprzeczania, ¿e mia³o miejsce nabycie
naszego rodzaju, dokonane poprzez zap³acenie ceny za uwolnienie cz³owieka spod przekleñstwa  która to tendencja jest
bardzo popularna i zdobywa nowych zwolenników, burz¹c
prawdziw¹ wiarê raz wiêtym podan¹.
Inne s³owo, oddawane jako odkupiæ, odkupiony i odkupienie jest spokrewnione z poprzednim i powsta³o przez
dodanie do niego przedrostka ex, oznaczaj¹cego z  exagoradzo. Prof. Young podaje nastêpuj¹c¹ definicjê: nabyæ co z
rynku; bardziej literalnie: publicznie nabyæ i obj¹æ w posiadanie. Oto jedyne miejsca, w których wyraz ten pojawia siê w
Nowym Testamencie:
Chrystus odkupi³ nas z przekleñstwa zakonu, stawszy siê
za nas przekleñstwem  Gal. 3:13. Aposto³ wskazuje tutaj na
fakt, ¿e chrzecijanie, którzy byli ¯ydami i dlatego podlegali
przymierzu ¿ydowskiemu, czyli Przymierzu Zakonu, nie tylko zostali wykupieni spod jego wyroku, ale te¿ uwolnieni spod
jego w³adzy. S³owo agoradzo oznacza nabycie, a przedrostek
ex wskazuje na uwolnienie na skutek tego nabycia; tak wiêc
nie znajdowali siê ju¿ oni pod panowaniem Zakonu.
Pos³a³ Bóg onego Syna swego, który siê urodzi³ z niewiasty, który siê sta³ pod zakonem, aby tych, którzy pod zakonem
[przymierzem] byli, wykupi³, ¿ebymy prawa do przysposobienia za synów dost¹pili  Gal. 4:4,5. To stwierdzenie jest
podobne do poprzedniego i mówi o wykupieniu narodu ¿ydowskiego spod panowania Zakonu i uwolnieniu spod niego
wierz¹cych, aby mogli staæ siê synami Bo¿ymi (por. Jan 1:12).
Patrzajcie tedy, jakobycie ostro¿nie chodzili, nie jako nie-
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m¹drzy, ale jako m¹drzy, czas odkupuj¹c; bo dni z³e s¹ 
Efezj. 5:15,16; Kol. 4:5. S³owo exagoradzo zosta³o tutaj u¿yte w podobny sposób: lud Bo¿y zdaje sobie sprawê z tego, ¿e
¿yje w porodku z³a, które ma zwyczaj kierowania jego energii, wp³ywu i czasu ku rzeczom grzesznym czy g³upim lub
przynajmniej niepo¿ytecznym, zamiast ku wa¿niejszym sprawom, które s¹ bli¿sze sercom dzieci Bo¿ych. Mamy wiêc odkupiæ czas i zabezpieczyæ go przed z³em, przed niekorzystnymi wp³ywami  na ile tylko mo¿emy powiêciæ go wy¿szym
sprawom, naszemu w³asnemu duchowemu posilaniu siê,
wzmacnianiu i pomaganiu innym w duchowych rzeczach.
Takie odkupywanie bêdzie od nas wymaga³o pewnego samozaparcia, rezygnacji z zaspokojenia naszych naturalnych pragnieñ i sk³onnoci, a tak¿e z naszego dobrego imienia i spo³ecznoci z innymi, którzy mog¹ uwa¿aæ za rzecz obc¹ fakt,
¿e nie bierzemy wraz z nimi udzia³u w pogoni za zbytecznymi
rzeczami, jak czynilimy to dawniej (1 Piotra 4:4).
Kolejne greckie s³owo t³umaczone jako odkupi³ to lutroo.
Prof. Young pisze, ¿e lutroo oznacza uwolniæ przez cenê 
czyli oswobodziæ przez zap³acenie ceny. Rdzeniem tego wyrazu jest lutron, który  jak ju¿ powiedzielimy wczeniej w
zwi¹zku z anti, u¿ytym jako przedrostek lub przyrostek  oznacza równowa¿n¹ cenê.
Wyraz lutroo pojawia siê w Nowym Testamencie trzy razy:
A mymy siê spodziewali, i¿ on mia³ odkupiæ Izraela 
£uk. 24:21. Aposto³owie czuli siê rozczarowani mierci¹ naszego Pana i wyrazili to rozczarowanie, mówi¹c, i¿ oczekiwali, ¿e Pan wyswobodzi Izrael spod rzymskiego jarzma przez
zap³acenie ceny. Nie zostali jeszcze obdarzeni duchem wiêtym i nie rozumieli d³ugoci i szerokoci, wysokoci i g³êbokoci Boskiego planu, dziêki któremu nie tylko Izrael, ale ca³y
wiat zosta³ odkupiony, nie tylko spod jarzma Rzymu, lecz z
wielkiego wiêzienia mierci, a to przez cenê okupu, zap³acon¹ przez naszego Pana i dokoñczon¹ w mierci.
Który da³ samego siebie za nas, aby nas wykupi³ od wszel-
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kiej nieprawoci  Tytus 2:14. Cena, jak¹ nasz Pan zap³aci³
w imieniu ludzkoci, nie tylko zapewnia ludziom wzbudzenie
ich z grobu w Boskim s³usznym czasie, podczas Tysi¹clecia, a
potem mo¿liwoæ przyjcia do harmonii z Bogiem na warunkach Nowego Przymierza; wiêcej, dla tych, którzy s³ysz¹ dobr¹ nowinê teraz, jest ona poselstwem wyzwolenia z niewoli
nieprawoci  i¿ nie jestemy ju¿ s³ugami grzechu, lecz stalimy siê s³ugami tego, który za nas umar³, który naby³ nas swoj¹
w³asn¹ drogocenn¹ krwi¹.
Wiedz¹c, i¿ nie skazitelnymi rzeczami, srebrem albo z³otem, wykupieni jestecie od marnego obcowania waszego, od
ojców podanego, ale drog¹ krwi¹, jako baranka niewinnego i
niepokalanego, Chrystusa  1 Piotra 1:18,19. Werset ten zawiera tak¹ sam¹ myl, jak poprzedni. Odnosi siê on nie tyle do
naszego ostatecznego wybawienia od mierci w zmartwychwstaniu, co do obecnego uwolnienia spod marnego ¿ycia,
marnego obcowania, g³upich rozmów i ogólnie rozumianej
nieprawoci. Ta wolnoæ, jak równie¿ wspanialsza wolnoæ
zmartwychwstania, nale¿¹ca jeszcze do przysz³oci, zosta³a
dla nas kupiona przez krew Chrystusa. Bez zap³acenia ceny
okupu, bez zaspokojenia sprawiedliwoci, Bóg nie móg³by
przyj¹æ nas za synów i dlatego nie móg³by nas traktowaæ jak
synów, nie móg³by nas zapieczêtowaæ jako synów duchem
przysposobienia do swojej rodziny i dlatego nie moglibymy
korzystaæ z ró¿norodnych form Jego ³aski, jakie teraz dane s¹
wierz¹cym i które s¹ dla nas moc¹ Bo¿¹ ku zbawieniu, ³ami¹c¹ w naszych sercach moc grzechu, ustanawiaj¹c¹ zamiast tego
panowanie umys³u, czyli ducha Pañskiego.
Innym greckim s³owem t³umaczonym na odkupienie jest
lutrosis. Prof. Young definiuje je jako uwolnienie  literalne wyswobodzenie, wybawienie. Wyraz ten nie zawiera myli
o zap³aceniu ceny, a zatem nie powinien byæ oddany jako odkupienie, lecz raczej wybawienie. W Nowym Testamencie
pojawia siê on dwukrotnie:
Ta te¿ onej¿e godziny nadszed³szy, wyznawa³a Pana, i
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mówi³a o nim [o dzieci¹tku Jezus] wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia [wybawienia] w Jeruzalemie  £uk. 2:38.
Anna zwraca³a siê do tych, którzy szukali wybawienia w Jeruzalem  oczekuj¹c wolnoci od rzymskiego jarzma, nie rozumiej¹c, ¿e przez zap³acenie ceny okupu mia³o nadejæ wiêksze wybawienie.
Ale Chrystus przyszed³szy, najwy¿szy kap³an (...) nie przez
krew koz³ów i cielców, ale przez w³asn¹ krew swoj¹ wszed³
raz do wi¹tnicy, znalaz³szy wieczne odkupienie [wybawienie]  Hebr. 9:11,12. Aposto³ nie pisze tutaj o tym, jak wieczne
odkupienie wybawienia zosta³o przez naszego Pana dokonane i dlatego nie czyni ¿adnej wzmianki o zap³aconej cenie;
odnosi siê jedynie do teraniejszego i przysz³ego wybawienia
ludu Bo¿ego, a nie do sposobu, w jaki to wybawienie zosta³o
zapewnione, zanim nasz Pan wszed³ do wi¹tnicy  przez powiêcenie samego siebie jako ceny okupu za cz³owieka.
Kolejny grecki wyraz, t³umaczony w Nowym Testamencie
na odkupiony to poieolutrosin. Prof. Young okrela jego
znaczenie jako uczyniæ uwolnienie, tzn. uwolniæ, wybawiæ.
Pojawia siê on tylko raz:
B³ogos³awiony niech bêdzie Pan, Bóg Izraelski, i¿ nawiedzi³ i sprawi³ odkupienie ludowi swojemu  £uk. 1:68. Poprzedzaj¹cy werset wskazuje na to, ¿e zacytowane wyra¿enie
jest proroctwem: rzeczy, które jeszcze siê nie wype³ni³y, zosta³y tutaj wyra¿one tak, jakby siê ju¿ dokona³y: pierwszy krok,
uczyniony w kierunku wybawienia Izraela, jest tutaj opisany z
tak¹ radoci¹, jak gdyby ca³a sprawa by³a ju¿ dokonana. S³owo to nie okrela, jak to wybawienie zostanie zapewnione;
inne wersety ucz¹ nas, ¿e jest ono zapewnione przez zap³acenie równowa¿nej ceny, okupu i ma nadejæ przez ustanowienie Królestwa Bo¿ego. Wyraz ten nie powinien byæ przet³umaczony jako odkupienie, lecz raczej wybawienie, aby nie
powodowaæ zamieszania w umyle angielskiego czytelnika.
Kolejne greckie s³owo b³êdnie t³umaczone na odkupienie
to apolutrosis. Nie sugeruje ono nabycia czego, lecz po pro-
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stu wybawienie, uwolnienie. Prof. Young pisze, ¿e oznacza
ono wyswobodzenie. Wyraz ten pojawia siê w Nowym Testamencie dziesiêæ razy, lecz w Biblii angielskiej tylko raz zosta³
poprawnie oddany jako wybawienie. Zwróæmy uwagê na
poni¿sze wersety:
(1) Spogl¹dajcie¿, a podnocie g³owy wasze, przeto, i¿ siê
przybli¿a odkupienie [wybawienie] wasze  £uk. 21:28. W
tym wersecie nie ma mowy o okupie czy o warunkach poprzedzaj¹cych wybawienie Kocio³a, lecz tylko o samym wybawieniu.
(2) A bywaj¹ usprawiedliwieni darmo z ³aski jego przez
odkupienie [wybawienie], które siê sta³o w Chrystusie Jezusie  Rzym. 3:24. Aposto³ nie odnosi siê w tych s³owach do
okupu, lecz jedynie do wybawienia, które lud Bo¿y otrzymuje
teraz, a tak¿e potem  prawdziwie  w pierwszym zmartwychwstaniu. Traktuje on tê sprawê z Boskiego punktu widzenia:
powiêceni s¹ bezwarunkowo usprawiedliwieni, bez ¿adnych
zas³ug z ich strony. Dokonuje siê to przez wybawienie, które
Bóg zapewni³ w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. W nastêpnym wersecie aposto³ wyjania, jak to wybawienie zosta³o zrealizowane: Którego Bóg wystawi³ ub³aganiem [literalnie:
ub³agalni¹ lub drog¹ ub³agania] przez wiarê we krwi jego [ofiara, cena okupu zap³acona za grzechy ca³ego wiata].
(3) I my sami [wierny Koció³] w sobie wzdychamy, oczekuj¹c przysposobienia synowskiego, odkupienia [wybawienia]
cia³a naszego [Kocio³a, Cia³a Chrystusowego, które w s³usznym czasie ma byæ uwielbione wraz z G³ow¹]  Rzym. 8:23.
Nie ma tutaj najmniejszej wzmianki o dokonanym na Kalwarii odkupieniu, o cenie nabycia; czytamy tylko i wy³¹cznie o
wybawieniu Kocio³a, które jest jednym ze skutków odkupienia dokonanego na Kalwarii  okupu.
(4) W Chrystusie Jezusie, który siê nam sta³ m¹droci¹ od
Boga i sprawiedliwoci¹, i powiêceniem, i odkupieniem [wybawieniem]  1 Kor. 1:30. Werset ten w ¿aden sposób nie
odnosi siê do ceny odkupienia zap³aconej na Kalwarii. Apo-
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sto³ nie mówi o tym, co nasz Pan dla nas uczyni³, lecz o tym,
co jeszcze ma uczyniæ. Jest On nasz¹ m¹droci¹, poniewa¿
mamy zapomnieæ o naszej woli i przyj¹æ Jego wolê, i w ten
sposób posi¹æ ducha zdrowego zmys³u i m¹drze chodziæ.
Jest nasz¹ sprawiedliwoci¹, poniewa¿ jako nasz przedstawiciel odda³ siebie na okup za wszystkich i teraz w swojej sprawiedliwoci reprezentuje wszystkich, którzy przezeñ przychodz¹ do Ojca. Jest naszym powiêceniem, poniewa¿ przez Jego
zas³ugê jestemy przyjêci przez Ojca jako (uznane za doskona³e) ¿ywe ofiary, gdy¿ to w³anie moc Chrystusowa w nas
umo¿liwia nam stawienie samych siebie ¿yw¹ ofiar¹, postêpowanie Jego ladami i wype³nienie naszego przymierza. Jest
te¿ naszym wybawieniem (wed³ug b³êdnego przek³adu  odkupieniem), poniewa¿ fakt, i¿ ¿yje Ten, który naby³ nas za
cenê swojej w³asnej drogocennej krwi, jest gwarancj¹, ¿e my
te¿ bêdziemy ¿yli; ¿e w s³usznym czasie wybawi On z tej niewoli upadku i mierci swój Koció³, który naby³ w³asn¹ krwi¹.
Zacytowany werset mówi o wybawieniu, a nie o nabyciu. Niemniej jednak ma On prawo byæ dla wszystkich m¹droci¹,
sprawiedliwoci¹, powiêceniem i wybawieniem w³anie na
skutek nabycia.
(5) Któr¹ nas udarowa³ w onym umi³owanym; w którym
mamy odkupienie [wybawienie] przez krew jego, to jest odpuszczenie grzechów, wed³ug bogactwa ³aski jego  Efezj.
1:7. Aposto³ nie pisze tutaj o odkupieniu nabytym na Kalwarii. Wrêcz przeciwnie, mówi o przyjêciu nas przez Ojca i stwierdza, ¿e to przyjêcie przez Jahwe opiera siê na czym, co On
uczyni³ dla nas w Umi³owanym, w naszym Panu Jezusie, przez
którego krew (ofiarê, okup) mamy wybawienie. Budowa zdania wskazuje, ¿e jestemy wybawieni spod wyroku grzechu,
mierci, poniewa¿ sam aposto³ wyjania, ¿e wybawienie jest
odpuszczeniem grzechów. Sens tego fragmentu jest wiêc
nastêpuj¹cy: Niebiañski Ojciec, który w swoim umyle przeznaczy³ przysposobienie synowskie dla maluczkiego stadka
na poziomie Boskiej natury, dla wspó³dziedziców z Jego pier-

436

Podstawa pojednania

worodnym i umi³owanym Synem, naszym Panem, podj¹³ kroki ³aski niezbêdne do osi¹gniêcia w nas tego celu. Uczyni³ nas
przysposobionymi w Umi³owanym; poniewa¿ w Umi³owanym, przez Jego krew, przez Jego ofiarê, mamy wybawienie z
Boskiego przekleñstwa i gniewu  odpuszczenie naszych grzechów, z których zostalimy uwolnieni, czyli usprawiedliwieni.
(6) Który jest zadatkiem dziedzictwa naszego na wykupienie [wybawienie] nabytej w³asnoci  Efezj. 1:14. W³asnoæ,
któr¹ Chrystus naby³ przez ofiarê za grzechy jako zastêpca
cz³owieka, obejmuje ogó³ rodzaju ludzkoci, czyli wszystkich,
którzy przyjm¹ ³askê na warunkach Ewangelii, a tak¿e Koció³, Oblubienicê. Czasem wybawienia jest Tysi¹clecie, a
Koció³ ma byæ wybawiony jako pierwszy  bardzo rano.
Ziemia by³a jednak czêci¹ pierwotnego dziedzictwa cz³owieka
i zosta³a wykupiona raz dla wszystkich przez tê sam¹ ofiarê:
dlatego równie¿ bêdzie wybawiona ze swojego dzia³u przekleñstwa i stanie siê ogrodem Pañskim  rajem. Nabycie zosta³o dokonane, ale wykupienie czeka na Boski s³uszny czas.
(7) W którym mamy odkupienie [wybawienie] przez krew
jego, to jest, odpuszczenie grzechów  Kol. 1:14. Stwierdzenie to jest podobne do poprzedniego. My, Koció³, ju¿ teraz
mamy wybawienie, czyli odpuszczenie naszych grzechów, a
co za tym idzie  stan harmonii z Ojcem. S³owo odkupienie
nie odnosi siê tutaj do ofiary za grzechy, lecz jedynie do jej
skutków, jakie nas obejmuj¹, uwalniaj¹c nas od naszych grzechów. Aposto³ nie pomija jednak tej ofiary, lecz mówi, ¿e nasze wybawienie z niewoli i wp³ywu grzechu jest wynikiem
krwi naszego Pana  Jego mierci, Jego ofiary za grzechy,
zap³aconego okupu.
(8) A nie zasmucajcie Ducha wiêtego Bo¿ego, którym
zapieczêtowani jestecie na dzieñ odkupienia [wybawienia]
 Efezj. 4:30. Nie ma tutaj ¿adnego odniesienia do ofiary odkupienia, dokonanej na Kalwarii. Jednak zanim ta ofiara zosta³a dokonana, a jej zas³ugi przedstawione w Miejscu Naj-
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wiêtszym i przyjête przez Ojca, na nikogo nie zst¹pi³ duch
wiêty, by zapieczêtowaæ go jako syna. Teraz jednak ci, którzy zostali zapieczêtowani, musz¹ dbaæ o tê pieczêæ synostwa,
to sp³odzenie do duchowej natury, aby go nie utraciæ. Zapieczêtowanie duchem jest pierwiastkiem ducha, a zarazem
wszystkim, co mo¿emy otrzymaæ w obecnym ¿yciu; na pe³n¹
miarê b³ogos³awieñstwa Boskiej natury musimy bowiem czekaæ a¿ do czasu naznaczonego przez Ojca, do dnia wybawienia, Dnia Tysi¹clecia, w którym to dniu  jak mówi Pismo
wiête w odniesieniu do Kocio³a, Oblubienicy Chrystusowej: Poratuje go Bóg zaraz z poranku  Psalm 46:6. Je¿eli
kto utraci ducha wiêtego i jego pieczêæ, nie bêdzie mia³
cz¹stki ani losu w pierwszym zmartwychwstaniu, w dniu
[zupe³nego] wybawienia z mocy grzechu i mierci.
(9) I dlatego jest nowego testamentu porednikiem, aby,
gdyby mieræ nast¹pi³a na odkupienie [wybawienie] onych wystêpków, które by³y pod pierwszym testamentem, ci, którzy s¹
powo³ani, wziêli obietnicê wiecznego dziedzictwa  Hebr.
9:15. Po raz kolejny b³êdne t³umaczenie czêciowo zaciemnia
znaczenie; kiedy jednak mamy na myli wybawienie, wszystko staje siê jasne. Dla Izraela mieræ naszego Pana znaczy³a
wiêcej ni¿ dla pogan. Stanowi³a nie tylko odkupienie z wystêpku Adama i kary zañ, mierci, lecz równie¿ by³a dla ¯yda
wybawieniem z przekleñstwa, czyli kary Przymierza Zakonu, która spoczywa³a na tym narodzie z powodu niedochowania jego warunków. Izraelici byli pod przekleñstwem, które
spad³o na Adama, tak samo jak ca³a reszta ludzkoci; dodatkowo byli jednak równie¿ pod przekleñstwem ich Przymierza Zakonu, zawartego przez Moj¿esza, jego porednika, na
Synaju. O tym w³anie podwójnym przekleñstwie mówi
pieñ:
Przeklêci przez Prawo, upadkiem zranieni,
Raz przez Chrystusa na zawsze kupieni.
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Drudzy s¹ na próbach rozci¹gnieni, nie przyj¹wszy wybawienia  Hebr. 11:35. Jest to jedyne miejsce, w którym t³umacze oddali ten wyraz prawid³owo: prawdopodobnie próbowali zast¹piæ go wyrazem odkupienie i doszli do wniosku,
¿e wyra¿enie nie przyj¹wszy odkupienia wygl¹da³oby raczej dziwnie, w zwi¹zku z czym przet³umaczyli go w³aciwie
 wybawienie.
W Starym Testamencie wyrazy odkupiæ, odkupiony,
odkupiciel i odkupienie s¹ zwykle w prawid³owy sposób
przet³umaczone ze s³ów znajduj¹cych siê w hebrajskim oryginale; na przyk³ad gaal oznacza uwolniæ  przez pomstê lub
odp³atê (Young).
Aczci ja wiem, i¿ Odkupiciel mój ¿yje  Ijoba 19:25.
Przypominaj¹c sobie, i¿ Bóg by³ (...) odkupicielem ich 
Psalm 78:35.
Który wybawia [Biblia angielska: odkupuje  przyp. t³um.]
od mierci ¿ywot twój  Psalm 103:4.
Ktokolwiek z braci jego odkupi go; albo stryj jego, albo
syn stryja jego odkupi go (...) albo jeliby przemóg³, wykupi
siê sam  3 Moj¿. 25:48,49.
Darmocie siê zaprzedali; przeto¿ bez pieniêdzy odkupieni bêdziecie  Izaj. 52:3 (por. 1 Piotra 1:18).
Przyjdzie do Syonu odkupiciel  Izaj. 59:20.
Kiedy cytowalimy wszystkie wersety z Nowego Testamentu, w których pojawia siê s³owo odkupienie t³umaczone z
greckich s³ów nie maj¹cych zwi¹zku z myl¹ o cenie okupu,
naszym celem by³o ostrze¿enie czytelników przed zwodniczymi sposobami stosowanymi przez niektórych pisarzy i nauczycieli sofistycznych. Zaprzeczaj¹c istnieniu okupu, zaprzeczaj¹c, ¿e wiat zosta³ nabyty przez mieræ naszego Pana, chêtnie
cytuj¹ fragmenty, w których s³owo odkupiæ zosta³o b³êdnie
u¿yte zamiast wybawiæ, po czym wnioskuj¹, ¿e wybawiæ w
ka¿dym przypadku jest jedynym znaczeniem odkupiæ. Z powodu niedba³oci naszych t³umaczy, w sytuacji podobnej do
tej, gdy wiele zale¿y od dok³adnego znaczenia danego s³owa,
jedynym bezpiecznym i w³aciwym wyjciem jest sprawdzenie dok³adnego znaczenia s³owa u¿ytego w oryginale.
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Wykazalimy, ¿e w wielu wersetach duch wiêty bardzo stanowczo wyrazi³ przez pisarzy Nowego Testamentu myl o
nabyciu ludzkoci i o zap³aceniu równowa¿nej ceny; mo¿na
j¹ interpretowaæ jedynie jako transakcjê handlow¹ lub zast¹pienie nabytej rzeczy cen¹ kupna. Udowodnilimy równie¿,
¿e w innych przypadkach, kiedy u¿yte s³owo oznacza jedynie
wybawienie, nic nie zaprzecza myli, ¿e owo wybawienie bêdzie zapewnione jako rezultat okupu [anti-lutron, równowa¿na cena], lecz zwykle kontekst jasno mówi, ¿e wybawienie
zosta³o zagwarantowane w ten w³anie sposób.
To, ¿e Pismo wiête tak otwarcie zapewnia, ¿e nasz Odkupiciel naby³ wiat za cenê w³asnego ¿ycia, swoj¹ w³asn¹ drog¹ krwi¹, ma na celu jedynie danie ludowi Bo¿emu zupe³noci wiary, pouczenie go, ¿e odjêcie kary mierci nie jest
pogwa³ceniem Boskiej sprawiedliwoci, lecz zaspokojeniem
jej przez Jego mi³oæ. Zapewnia nas to równie¿ o niezmiennoci Boskiego prawa, które nie mog³o byæ z³amane, lecz zamiast tego zrz¹dzi³o odkupienie za tak wielk¹ cenê. To zapewnienie, ¿e Boska mi³oæ i sprawiedliwoæ wspó³dzia³aj¹
w doskona³ej zgodzie, daje nam ufnoæ, ¿e te same zasady
bêd¹ rz¹dzi³y wszechwiatem na zawsze  cieszy nas, ¿e
gniew, przekleñstwo zostan¹ zdjête ze wszystkich, którzy dojd¹ do harmonii z Bogiem przez Jezusa Porednika i ¿e
wszyscy, którzy nie skorzystaj¹ z tej ³aski, bêd¹ po³kniêci przez
wtór¹ mieræ, poniewa¿ gniew Bo¿y zostaje nad nimi (Dzieje
Ap. 3:23; Jan 3:36; Obj. 22:3).
Je¿eli jednak chodzi o odkupionych, nie ma znaczenia, w
jaki sposób Boska mi³oæ i sprawiedliwoæ za³atwi³y sprawê
przebaczenia, gdy¿ dla nich jest to dar, który maj¹ jako taki
przyj¹æ. Nie mo¿emy go kupiæ, nie mo¿emy te¿ Bogu odp³aciæ za ten dar. Powstaje wiêc pytanie: skoro jest to dar, dlaczego podejmujemy trud zastanawiania siê nad tym lub dlaczego Pan uzna³ za stosowne objawiæ fakt, ¿e ten dar zosta³
nam zagwarantowany za pewn¹ cenê, pewnym kosztem, przez
mieræ Chrystusa? Dlaczego Pismo wiête wskazuje nam tak
dok³adnie, ¿e Jego mieræ by³a dok³adn¹ cen¹, równowa¿n¹
cen¹, nale¿n¹ za nasze grzechy? Odpowiadamy, ¿e Bóg w ten
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sposób wyjania nam szczegó³y swojego dzia³ania wobec nas,
abymy mogli lepiej zrozumieæ Jego i Jego prawa, ich wzajemn¹ zale¿noæ i dzia³anie; abymy mogli poj¹æ, ¿e nie anuluje ani nie cofa swojego wyroku przeciwko grzechowi  ¿e
nie stwierdza, i¿ grzech jest dopuszczalny, dozwolony i usprawiedliwiony. Chce, abymy zdali sobie sprawê, ¿e Jego sprawiedliwoæ jest absolutna i ¿e nie mo¿e istnieæ konflikt, przez
który Jego mi³oæ mog³aby zdominowaæ, przemóc i obaliæ
wyrok sprawiedliwoci; ¿e jedyn¹ drog¹ zniesienia sprawiedliwego wyroku przeciwko grzechowi i grzesznikom by³o zaspokojenie wymagañ sprawiedliwoci przez zap³acenie równowa¿nej ceny  okupu. Cz³owiek zgrzeszy³, cz³owiek musia³ byæ skazany na mieræ, cz³owiek umar³. Nie mog³o wiêc
byæ ¿adnej nadziei dla cz³owieka, chyba ¿e mi³oæ i mi³osierdzie obmyli³yby zastêpcê ojca Adama. Jak siê przekonalimy, zastêpca musia³ posiadaæ tê sam¹ naturê, co Adam  naturê ludzk¹; zastêpca musia³ byæ tak samo wolny od grzechu,
wolny od przestêpstwa, wolny od gniewu; podobnie wiêty,
niepokalany, od³¹czony od grzechu i grzeszników, podobnie
zaakceptowany przez Boga jak Adam przed pope³nieniem
przestêpstwa.
Przekonalimy siê, ¿e nasz Pan Jezus sta³ siê cia³em  nie
grzesznym cia³em, lecz wiêtym, niepokalanym, od³¹czonym
od grzeszników.* Zauwa¿ylimy, ¿e cz³owiek Chrystus Jezus
by³ doskona³ym cz³owiekiem, odpowiednikiem pierwszego
cz³owieka, Adama i dlatego by³ gotowy, by staæ siê naszym
Odkupicielem, naszym okupem, by oddaæ swoje ¿ycie i wszystkie swoje ludzkie prawa w celu nabycia i odkupienia Adama i
potomstwa Adama, które utraci³o w nim ¿ycie i wszystkie ludzkie prawa. Rozumiemy, ¿e nasz Pan, cz³owiek Chrystus Jezus, powiêci³, ofiarowa³, odda³ na korzyæ cz³owieka wszystko, co mia³. Wyrazi³ to jasno w swoich naukach. Przedstawi³
siebie jako cz³owieka, który znalaz³ skarb ukryty na polu, poszed³ i sprzeda³ wszystko, co mia³ i naby³ to pole (Mat. 13:44).

*

Strona 103
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Pole przedstawia wiat ludzkoci, podobnie jak i sam¹ ziemiê
(Efezj. 1:14). Wród tego wiata ludzkoci nasz Pan dostrzeg³
skarb  proroczo zobaczy³ wynik dzie³a odkupienia, wybawienie wielu z niewoli ska¿enia do pe³ni wolnoci synów
Bo¿ych (Kocio³a w obecnym wieku, a godnych sporód pozosta³ej czêci ludzkoci w przysz³ym wieku). Naby³ pole
w³anie ze wzglêdu na ten skarb. W wypowiedzi o rezultacie
okupu i o dziele odkupienia, które zostanie ostatecznie dokonane do koñca Wieku Tysi¹clecia, prorok mówi o naszym Panu:
Z pracy duszy swej ujrzy owoc, którym nasycon bêdzie 
Izaj. 53:11. Nasz Pan by³ w pe³ni nasycony tym, ¿e oddaje
swoje ¿ycie i wszystko, co wtedy posiada³, aby odkupiæ wiat.
Jaki okup zosta³ zap³acony za cz³owieka?
To, co Pan uczyni³ dla nas, cena, jak¹ zap³aci³ w naszym
imieniu, to, co odda³, czyli z³o¿y³ umieraj¹c, by³o równowa¿n¹ cen¹, okupem za wszystkich, wiêc powinno dok³adnie
odpowiadaæ temu, co stanowi³o karê dla cz³owieka. Nasz Pan
nie poszed³ na wieczne mêki, poniewa¿ mamy niepodlegaj¹ce dyskusji wiadectwo, ¿e wieczne mêki nie s¹ kar¹ za grzech,
na³o¿on¹ przez wielkiego Sêdziego, lecz jedynie fa³szem, narzuconym ludzkoci przez wielkiego Przeciwnika i tych, których zwiód³. Z ca³¹ pewnoci¹ nasz Pan poniós³ zamiast cz³owieka, jako zastêpca cz³owieka, pe³n¹ karê, któr¹ w innym
przypadku ludzie zmuszeni byliby ponieæ; z tak¹ sam¹ pewnoci¹ mo¿emy powiedzieæ, ¿e jest to mocny dowód, i¿ kara
w rodzaju wiecznych m¹k nigdy nie grozi³a, nie by³a na³o¿ona ani zamierzona. Ci, którzy znaj¹ wiadectwo S³owa Bo¿ego, wiedz¹, ¿e mówi ono: Chrystus umar³ za grzechy nasze;
umar³ [1 Piotra 3:18 BT  przyp. t³um] ( ) sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby nas przywiód³ do Boga; on jest ub³aganiem* [hilasmos  zadoæuczynienie] za grzechy nasze [grzechy Kocio³a], a nie tylko za nasze, ale te¿ za grzechy wszystkiego wiata; Pan w³o¿y³ nañ nieprawoæ wszystkich nas, a
*

Dwa greckie s³owa t³umaczone s¹ jako ub³aganie. Hilasmos jest prawid³owo
oddane jako ub³aganie w dwóch wersetach (1 Jana 2:2; 4:10), lecz hilasterion
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sinoci¹ jego [tym, co cierpia³ za nas  samozaparciem a¿ na
mieræ] jestemy uzdrowieni. Jak¿e wielk¹ harmoniê widzimy w tym biblijnym spojrzeniu na sprawy; jak bardzo niekonsekwentne s¹ przecz¹ce Biblii k³amstwa Szatana, przekazane
nam przez tradycjê i powszechnie uznawane! (1 Kor. 15:3; 1
Piotra 3:18; 1 Jana 2:2; Izaj. 53:5,6)
Zap³at¹ za grzech jest mieræ; dusza, która grzeszy, ta
umrze  mówi Pismo wiête (Rzym. 6:23; Ezech. 18:4).
Nastêpnie za pokazuje nam, jak dok³adnie ta zap³ata zosta³a
wype³niona, mówi¹c: Chrystus umar³ za grzechy nasze wed³ug Pism i powsta³ dla naszego usprawiedliwienia (1 Kor.
15:3; Rzym. 4:25). Jego mieræ by³a cen¹ okupu, ale zapewnienie przez Niego ceny okupu nie da³o usprawiedliwienia.
Po pierwsze, nasz Pan musia³ w naszym imieniu przedstawiæ
tê cenê okupu Ojcu; uczyni³ to, kiedy wst¹pi³ na wysokoæ i
stan¹³ za nas w obecnoci Bo¿ej. I to w³anie wtedy przypisa³
Kocio³owi zas³ugê swojej ofiary okupowej. Potem nastêpuje
usprawiedliwienie, jako rezultat (1) ofiary okupowej, (2) zastosowania jej za wszystkich ludzi, którzy uwierz¹ i bêd¹ Mu
pos³uszni. Dlatego zmartwychwstanie i wniebowst¹pienie
naszego drogiego Odkupiciela by³y konieczne, aby Jego ofiara mierci sta³a siê dostêpna.
Bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów 
Hebr. 9:22. W epoce Zakonu Bóg po³o¿y³ nacisk na ten element swojego planu, wymagaj¹c krwi wo³ów i koz³ów; nie
dlatego, ¿e mog³aby ona zmazaæ grzechy, lecz aby w s³usznym czasie te ofiary mog³y byæ rozpoznane jako figury, czyli
obrazy lepszych ofiar, przez które grzechy zostaj¹ wymazane
i zniesione. Wyra¿enie rozlanie krwi oznacza po prostu
mieræ, wylanie ¿ycia, ale wskazuje na mieræ ofiarnicz¹, a
nie zjawisko, które nazywamy naturaln¹ mierci¹  choæ, cizosta³o b³êdnie przet³umaczone na ub³aganie w Rzym. 3:25: oznacza ono ub³agalniê, czyli miejsce zadoæuczynienia czy ub³agania. Ub³agalnia, czyli wieko
Arki Przymierza, by³o miejscem dokonywania zadoæuczynienia  hilasterion; kiedy
kap³an kropi³ hilasterion krwi¹ pojednania, krwi¹ ofiary za grzech, dokonywa³
hilasmos, czyli zadoæuczynienia, ub³agania za grzechy ludu.
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le mówi¹c, ¿adna mieræ nie jest naturalna. Zgodnie z natur¹
cz³owiek mia³ ¿yæ: mieræ jest pogwa³ceniem prawa cz³owieka do istnienia, wynikaj¹cym z przestêpstwa i zwi¹zanego z
nim przekleñstwa, czyli wyroku.
Je¿eli chodzi o sprawiedliwoæ, ¯ydzi mogli zadaæ naszemu Panu mieræ w jakikolwiek inny sposób i wymagania sprawiedliwoci zosta³yby równie dobrze zaspokojone. Konieczn¹ rzecz¹ by³o oddanie Jego niewinnej duszy (istoty) jako zap³aty, to jest w zamian za winn¹ duszê (istotê), której istnienie
zosta³o utracone na skutek przestêpstwa. Nie by³o konieczne
 je¿eli chodzi o element okupu  zranienie cia³a naszego Pana
i literalne rozlanie, czyli wylanie krwi naszego Pana na ziemiê. Zap³at¹ za grzech by³a mieræ, przerwanie istnienia i kiedy siê to dokona³o, kara zosta³a zap³acona. Ukrzy¿owanie i
przebity bok by³y wymagane z innych powodów.
Krew spadaj¹ca na ziemiê u stóp o³tarza ofiarniczego symbolizowa³a to, ¿e zosta³a kupiona nie tylko ludzkoæ, lecz równie¿ ziemia jako taka, ¿e zosta³a ona pokropiona krwi¹. Wstyd
i ur¹ganie zwi¹zane z publicznym ukrzy¿owaniem jako z³oczyñcy by³y konieczne, poniewa¿ nasz Niebiañski Ojciec postanowi³, aby pos³uszeñstwo naszego Pana by³o wypróbowane a¿ do koñca; nie tylko, ¿eby sprawdziæ czy bêdzie On chcia³
staæ siê cz³owiekiem, lecz równie¿ czy bêdzie chcia³ umrzeæ
jako cena okupu za cz³owieka, czyli jako zastêpca cz³owieka,
a dodatkowo, czy bêdzie chcia³ cierpieæ a¿ do granic wzgardy
i w ten sposób udowodniæ w ca³ej pe³ni, ¿e jest godzien najwiêkszego wywy¿szenia z rêki swojego Ojca.
Aposto³ przedstawia tê sprawê w takim w³anie wietle;
wyjaniwszy nam bowiem, jak Pan opuci³ niebiañsk¹ chwa³ê
i sta³ siê cz³owiekiem, dodaje: I postaw¹ znaleziony jako cz³owiek, sam siê poni¿y³, bêd¹c pos³usznym a¿ do mierci, a to
mierci krzy¿owej. Dlatego te¿ Bóg nader go wywy¿szy³, i
darowa³ mu imiê [tytu³, honor, godnoæ], które jest nad wszelkie imiê  z wyj¹tkiem imienia, czyli tytu³u Ojca (Fil. 2:8,9;
por. 1 Kor. 15:27).
Ka¿da wzmianka Pisma wiêtego o usprawiedliwieniu z
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wiary  o tym, ¿e jestemy usprawiedliwieni przez krew
Chrystusow¹ itd., jest wiadectwem potwierdzaj¹cym powy¿sze zdania  ¿e Bóg by³ w Chrystusie, wiat z samym sob¹
jednaj¹c, nie przyczytuj¹c im upadków ich, lecz przyczytuj¹c je Temu, który umar³ za nas i zmartwychwsta³ (2 Kor.
5:19,21; 1 Tes. 4:14; 5:10). Wina grzesznika zosta³a poniesiona przez Odkupiciela, który zap³aci³ pe³n¹, równowa¿n¹ cenê
za nasze grzechy, aby wszyscy, którzy szukaj¹ sprawiedliwoci, mogli zostaæ przyjêci jako sprawiedliwi przez zas³ugi Jego
ofiary (Rzym. 5:17-19). Fakt, ¿e potrzebowalimy usprawiedliwienia czyli uczynienia prawymi, dowodzi, ¿e bylimy li,
nieprawi, niesprawiedliwi w oczach Bo¿ych. Fakt, ¿e ludzie
nie byli w stanie usprawiedliwiæ samych siebie przez uczynki,
zosta³ wykazany przez Izrael pod Przymierzem Zakonu i dowodzi, ¿e to z³o, czyli grzech, tkwi³o w samej naturze cz³owieka; dlatego konieczne by³o odkupienie i usprawiedliwienie nas przez zas³ugê i ofiarê innego  nieskazitelnego Odkupiciela.
Usprawiedliwienie oznacza uczynienie sprawiedliwym; my
jednak nie jestemy rzeczywicie sprawiedliwi czy doskonali
 jestemy poczytani za sprawiedliwych, czyli doskona³ych, z
powodu naszej wiary oraz przez to, i¿ przyjêlimy sprawiedliwoæ Chrystusow¹, i Jego ofiarê za nas. W ca³ym Pimie wiêtym ta moc usprawiedliwiania ze strony naszego Odkupiciela
jest przypisywana Jego ofierze za nas. O tym, ¿e nasze w³asne
uczynki nie mog³y nas usprawiedliwiæ, uczyniæ nas przyjemnymi Bogu, czytamy w nastêpuj¹cych wersetach: Gal. 2:16 i
Rzym. 3:27,28. O tym, ¿e Zakon nie móg³ usprawiedliwiæ tych,
którzy mu podlegali, czytamy w Gal. 5:4 i Rzym. 3:20. O usprawiedliwieniu przez wiarê w dokoñczone dzie³o Chrystusa,
okazan¹ w zupe³nym powiêceniu siê Bogu, mówi¹ wersety:
Gal. 3:14 i Rzym. 4:24,25.
Ró¿ne fragmenty Biblii mniej lub bardziej wyranie mówi¹
o tym, ¿e zostalimy obmyci, czyli oczyszczeni z grzechu.
Wszystkie te miejsca s¹ potwierdzeniem doktryny okupu, poniewa¿ mamy jasne wiadectwo, ¿e moc¹ oczyszczaj¹c¹ jest
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krew Chrystusa  zas³uga ofiary naszego Pana (zob. 1 Jana
1:7; Obj. 1:5; 1 Kor. 6:11; 2 Piotra 2:22; Tytus 3:5; Hebr. 9:14;
1 Piotra 1:19).
Usprawiedliwienie jest symbolicznie przedstawione jako
szata sprawiedliwoci z czystego lnu, czysta i bia³a, któr¹ nasz
Pan zakrywa zmazy i niedoskona³oci wszystkich, których
przyjmuje poprzez wiarê w Jego drogocenn¹ krew. Wszelkie
usi³owania w kierunku sprawiedliwoci, jakie czynimy z naszej strony, bez korzystania z zas³ugi Chrystusa, s¹ analogicznie przedstawione w symboliczny sposób jako splugawiona
szata naszej w³asnej sprawiedliwoci (Izaj. 64:6). To prawda, ¿e niektóre wersety mówi¹ o naszych wysi³kach w kierunku sprawiedliwoci, przejawianych w pos³uszeñstwie wobec
Boskich rozkazów, jako o dziele oczyszczenia, nastêpuj¹cym
stopniowo podczas ca³ego biegu chrzecijanina; jak mówi
aposto³, mamy omyte cia³o wod¹ czyst¹, a Koció³ jest
oczyszczony omyciem wody przez s³owo  wersety te w
bardzo odpowiedni sposób okrelaj¹ oczyszczenie naszych
serc, sk³adanie cielesnego plugastwa i  jak nale¿y rozumieæ  odnosz¹ siê one do codziennej pracy i dzie³a ¿ycia.
Jednak ca³e to oczyszczenie myli, s³ów i uczynków  ca³e to
usi³owanie, by nasze miertelne cia³a by³y w wiêkszej zgodzie z wol¹ Bo¿¹ w Chrystusie, jest oparte na wczeniejszym
przyjêciu Chrystusa i naszym usprawiedliwieniu przez wiarê
w Jego krew. Pismo wiête uczy, ¿e od chwili, gdy powiêcamy siê Bogu, wszystkie nasze niedoskona³oci s¹ zakryte przed
Pañskim wzrokiem przez zas³ugê ofiary okupu, zapewnionej
przez ³askê Jahwe, nabywanej i przyswajanej przez wiarê.
Poniewa¿ tylko to, co doskona³e, mo¿e byæ przyjemne Bogu i
poniewa¿ my, przy wszystkich naszych wysi³kach i obmywaniach, bylibymy nadal niedoskonali, jest jasne, ¿e nasze przyjêcie przez Ojca odbywa siê pod przykryciem szaty sprawiedliwoci Chrystusowej, dziêki przyczytaniu nam, zastosowaniu do nas czy te¿ przypisaniu nam Jego doskona³oci. W ten
sposób jestemy najpierw udarowani w onym umi³owanym
(Efezj. 1:6), a potem ka¿dodziennie okazujemy nasze oddanie
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sprawiedliwoci i nasze pragnienie, by zadowoliæ Pana przez
starania o wiêtobliwoæ.
Jak¿e czêsto Pismo wiête mówi o naszym Panu jako o
naszej ofierze za grzech, o Baranku Bo¿ym, który g³adzi
grzech wiata (Jan 1:29)! Wszystkie ofiary Zakonu, ca³a krew
wylana na ¿ydowskie o³tarze, wskazywa³y na tê wielk¹ ofiarê
za grzech, z³o¿on¹ za nas; gdy¿, jak mówi aposto³, krew koz³ów i cielców nie mog³a nigdy zg³adziæ grzechu  mog³a to
uczyniæ jedynie pozafiguralna ofiara, drogocenna krew. O
ofierze za grzechy mówi¹ nastêpuj¹ce fragmenty Nowego Testamentu: Hebr. 9:12; 10:10; Efezj. 5:2; 1 Kor. 5:7; 1 Piotra
2:22-24; 2 Kor. 5:21  Diaglott.
Biblia równie jasno mówi, ¿e ta ofiara by³a z³o¿ona za nas,
Koció³ i za ca³¹ ludzkoæ: z ³aski Bo¿ej za wszystkich mierci
skosztowa³, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, by przyprowadziæ nas do Boga  aby dla nas i dla ca³ej ludzkoci otworzyæ drogê powrotu, czyli pojednania do stanu harmonii z Niebiañskim Ojcem, a w ten sposób porednio otworzyæ dla nas
drogê powrotn¹ do wiecznego ¿ycia, Ojcowskiej ³aski, b³ogos³awieñstwa, daru dla wszystkich, którzy prawdziwie s¹ Jego
dzieæmi. O tym zagadnieniu czytamy w nastêpuj¹cych wersetach: 1 Tes. 5:10; Rzym. 5:8; 1 Kor. 15:3; 2 Kor. 5:14,15; Jan
10:15; 11:50-52; 1 Piotra 2:24; 3:18.
Wiele wersetów z ca³¹ moc¹ zapewnia nas, ¿e to w³anie
mieræ cz³owieka Chrystusa Jezusa, Jego krew, zapewni³a
nam uwolnienie z grzechu i mierci; stwierdzenie to mo¿na
jedynie odrzuciæ przez zaprzeczenie, ¿e Biblia jest natchnion¹ ksiêg¹, przez wykrêcanie Pisma i fa³szowanie S³owa
Bo¿ego (zob. 1 Piotra 1:2; Dzieje Ap. 4:12; 20:28; Obj. 5:9;
1:5; Rzym. 5:9; Hebr. 13:12).
Drogocie kupieni
Przez kogo? Od kogo? Dlaczego? W jakim celu?
Drogocie kupieni; nie b¹dcie niewolnikami ludzkimi 
1 Kor. 7:23.
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Odkupi³e nas Bogu przez krew swoj¹  Obj. 5:9.
Miêdzy wami bêd¹ fa³szywi nauczyciele, którzy ze sob¹
wprowadz¹ kacerstwa zatracenia; i Pana, który ich kupi³, zaprz¹ siê  2 Piotra 2:1.
Wersety Pisma wiêtego jednog³onie wiadcz¹, ¿e cz³owiek zosta³ kupiony; jak ju¿ wykazalimy, u¿yte w nich greckie s³owo to agorazo, które oznacza publiczne nabycie. Powstaj¹ oczywicie pytania: (1) Przez kogo cz³owiek zosta³
kupiony? (2) Od kogo cz³owiek zosta³ kupiony? (3) Dlaczego
cz³owiek zosta³ kupiony? Odpowiemy na te pytania jedno po
drugim.
(1) Zacytowane ju¿ powy¿ej wersety jasno i zgodnie zapewniaj¹ nas nie tylko o tym, ¿e ludzkoæ zosta³a nabyta, ale
równie¿, ¿e nabywc¹ by³ sam Pan Jezus Chrystus; co wiêcej,
te i inne wersety równie wyranie wiadcz¹, ¿e cen¹ nabycia
by³a drogocenna krew Chrystusa  ofiarowanie Jego w³asnego ¿ycia, mieræ cz³owieka Chrystusa Jezusa, który da³ siebie
jako okup [anti-lutron  równowa¿n¹ cenê] za wszystkich.
Uwa¿amy, ¿e wyjanilimy tê sprawê ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, przejdziemy zatem do nastêpnego pytania.
(2) Od kogo cz³owiek zosta³ kupiony? Przeciwnicy Prawdy
szydz¹c pytaj¹, czy czasem Pan nie wykupi³ nas od diab³a;
dowodz¹ przy tym, ¿e nie by³o nikogo innego, komu cena
mog³a byæ zap³acona; zgodnie bowiem z fa³szywym rozumowaniem tych, którzy zaprzeczaj¹ okupowi, Bóg nie by³by stron¹
takiej transakcji. Twierdz¹ oni, ¿e Bóg zawsze pragn¹³ spo³ecznoci z cz³owiekiem i przez ca³y czas czyni³ wszystko
poprzez sw¹ moc, aby dokonaæ pojednania cz³owieka i podniesienia go ze stanu grzechu i mierci. Wnioskuj¹ wiêc, ¿e
Bóg nie ¿¹da³by ceny okupu, aby pozwoliæ na uwolnienie cz³owieka. Odpowiadamy, ¿e takie rozumowanie jest ca³kowicie
sprzeczne z nauk¹ Biblii, która mówi, ¿e Bóg jest mi³oci¹ i
wspó³czuje grzesznikowi, ale jednoczenie jest sprawiedliwy
i skoro cz³owiek zosta³ sprawiedliwie skazany, nie mo¿e byæ
sprawiedliwie uwolniony od tego wyroku w ¿aden inny sposób, jak tylko przez zap³acenie za niego ceny okupu.
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Pismo wiête mówi, ¿e Szatan jest uto¿samiany z na³o¿eniem kary, mierci, jak czytamy: Poniewa¿ tedy dzieci spo³ecznoæ maj¹ cia³a i krwi [natury ludzkiej], i on tak¿e sta³ siê
ich uczestnikiem, aby przez mieræ zniszczy³ tego, który mia³
w³adzê mierci, to jest diab³a; w innym miejscu Szatan nazwany jest ksiêciem tego wiata, ale nigdzie nie ma wzmianki, ¿e jest on upowa¿niony do rz¹dzenia wiatem (Hebr. 2:14;
Jan 14:30). Wrêcz przeciwnie, Biblia uczy, ¿e Szatan jest uzurpatorem, który wykorzystuj¹c upad³y stan cz³owieka, zalepi³
jego umys³ w odniesieniu do Boga i przez zwiedzenie wprowadzi³ go w niewolê na skutek niewiedzy, przes¹dów i jego
w³asnych s³aboci. cis³y zwi¹zek Szatana z grzechem stanowi podstawê jego w³adzy mierci. Gdyby nie grzech, Szatan
nie mia³by w³adzy nad rodzajem ludzkim. To w³anie z powodu dobrowolnego grzechu cz³owiek zosta³ odciêty od Boskiej
³aski; ale dopiero potem, kiedy nie chcia³ on zachowaæ Boga
w swoich mylach, Bóg da³ mu umys³ opaczny itd. (Rzym.
1:28). Dlatego wiêc najwy¿sza w³adza, jak¹ Szatan mo¿e sobie przyw³aszczyæ nad rodzajem ludzkim, to moc uzurpatora i
s³aboæ jego niewolników.
Co wiêcej, od momentu og³oszenia Boskiego wyroku
mierci¹ umrzesz, Szatanowi i innym z³ym czynnikom dozwolono wspó³dzia³aæ w wykonaniu tego Boskiego dekretu.
W ten sposób Bóg czasem powoduje gniew cz³owieka, a czasem tak¿e gniew z³ych istot duchowych, aby wykonywa³y Jego
cudowny plan i aby mimowolnie Go chwali³y (Psalm 76:11).
Bóg jednak nigdy nie uzna³ Szatana za w³aciciela rodzaju
ludzkiego. Ludzkoæ by³a stworzona przez Boga i zawdziêcza³a Mu wszystko, co mia³a, ale poniewa¿ nie uzna³a Boga i
by³a wobec Niego niepos³uszna, podpad³a pod wyrok, pod
przekleñstwo Boskiego prawa jako niegodna ¿ycia i w tym
stanie siê znajduje.
To w³anie Boska sprawiedliwoæ dotknê³a naszych pierwszych rodziców przekleñstwem mierci i pod wyrokiem tej¿e
Boskiej sprawiedliwoci ludzkoæ nadal pozostaje umar³a. Nie
ma nadziei ¿ycia dla nikogo, z wyj¹tkiem nadziei, jak¹ daje
odkupienie w Chrystusie Jezusie. Poniewa¿ Boska sprawie-
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dliwoæ by³a sêdzi¹, którego wyrok odebra³ cz³owiekowi ¿ycie, cena okupu musi byæ zap³acona Boskiej sprawiedliwoci,
aby zapewniæ uwolnienie winowajcy Adama oraz skazanej w
nim rasy ludzkiej.
Chocia¿ Szatan celowo korzysta ze swojej w³adzy, to jednak nie móg³by tego czyniæ, gdyby nie dozwolenie Najwy¿szego Sêdziego, Jahwe, za Jahwe nie dozwoli³by, aby na ludzkoci wykona³a siê przez dzia³alnoæ Szatana lub w inny sposób wielka, straszna klêska mierci, gdyby nie by³a to kara za
grzech  kara za pogwa³cenie prawa Jahwe. Moc Szatana,
podobnie jak moc kata, jest dan¹ mu moc¹ mierci. Kat jest
jedynie s³ug¹ prawa, wykonuj¹cym wyznaczone przezeñ kary;
tak samo Szatan, jako s³uga prawa ustanowionego przez Najwy¿szego Sêdziego wszelkiego stworzenia, przez pewien czas
mo¿e dzia³aæ jako wykonawca wyroku, wyra¿onego w s³owach: zap³at¹ za grzech jest mieræ i mierci¹ umrzesz.
Je¿eli za wiênia ma byæ zap³acony okup czy te¿ grzywna,
zap³aty tej nie daje siê dozorcy wiêzienia albo katowi, lecz
s¹dowi, którego wyrok j¹ ustanowi³. Podobnie okup za grzech
nie móg³ byæ zap³acony Szatanowi (chocia¿ w pewnym stopniu s³u¿y on jako wykonawca kary), lecz musi byæ zap³acony
mocy, która potêpi³a grzech, która na³o¿y³a karê i zarz¹dzi³a
egzekucjê winnych.
To w³anie podpowiada nam rozs¹dek: ¿e cena okupu za
grzech cz³owieka powinna byæ zap³acona Bogu, sêdziemu
wszystkich. Spróbujmy teraz dowiedzieæ siê, co Pismo wiête
mówi o ofierze, któr¹ z³o¿y³ Chrystus. Czy mówi ono, ¿e ofiara ta zosta³a z³o¿ona Szatanowi, czy Bogu Jahwe? Odpowiadamy, ¿e we wszystkich obrazach Wieku ¯ydowskiego, bêd¹cych cieniami lepszej ofiary, która rzeczywicie g³adzi grzechy wiata, ofiary by³y sk³adane Bogu przez kap³ana, przedstawiaj¹cego naszego Pana, Jezusa Chrystusa (zob. 3 Moj¿.
4:3,4,24,29,31,34,35; 5:11,12; 9:2,6,7; 2 Moj¿. 30:10; 2 Kron.
29:7-11,20-24).
Te fragmenty odpowiadaj¹ na nasze pytanie tak wyczerpuj¹co, ¿e nie potrzebujemy ju¿ ¿adnego dalszego wiadectwa
na ten temat. Je¿eli jednak kto ¿¹da³by dalszego i bezpored-
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niego potwierdzenia, to znajdzie je w s³owach aposto³a: Albowiem jeli krew wo³ów i koz³ów (...) powiêca ku oczyszczeniu cia³a: jako¿ daleko wiêcej krew Chrystusowa, który
przez Ducha wiecznego samego siebie ofiarowa³ nienaganionym Bogu, (...) i dlatego jest nowego testamentu porednikiem
 Hebr. 9:13-15,26; 7:27; 10:4-10,12,20; Efezj. 5:2; Tytus 2:14;
Gal. 1:4; 2:20; 1 Jana 3:16; Jan 1:29; 1 Piotra 1:19; 1 Kor.
10:20; Rzym. 12:1.
W ten sposób przekonujemy siê o zgodnoci z Pismem
wiêtym pogl¹du, i¿ Bóg wymaga³ i przyj¹³ mieræ Chrystusa
jako ofiarê okupow¹ za cz³owieka.
(3) Dlaczego cz³owiek zosta³ kupiony?
Poniewa¿ w nas, upad³ych i niedoskona³ych stworzeniach,
Boskie cechy sprawiedliwoci, m¹droci, mi³oci i mocy s¹
bardzo niedoskona³e; niektórym jest trudniej ni¿ innym,
uchwyciæ logikê Boskiej metody wymagania okupu, a potem
przyjêcia go. Ci, którzy nie s¹ w stanie w³aciwie tego wyrozumieæ, powinni uznaæ i przyj¹æ wiadectwo S³owa Bo¿ego,
bez wzglêdu na to, czy potrafi¹ w pe³ni poj¹æ przyczyny i szczegó³y, czy te¿ nie. Jest to bezpieczna i w³aciwa droga. Niemniej jednak podamy kilka sugestii, które pomog¹ niektórym
zrozumieæ ten przedmiot. W niedoskona³ych, upad³ych stworzeniach, jakimi jestemy, te cechy  m¹droæ, mi³oæ, sprawiedliwoæ i moc  bez przerwy pozostaj¹ ze sob¹ w stanie
niezgody; w przypadku naszego Niebiañskiego Ojca jest jednak inaczej: w Nim ka¿da z tych cech z osobna jest doskona³a
i znajduje siê w doskona³ej zgodzie z pozosta³ymi. Nie ma
miêdzy nimi staræ. M¹droæ najpierw zbada³a grunt i nakreli³a najlepszy plan zbawienia cz³owieka, przy ca³kowitej zgodzie Boskiej sprawiedliwoci, mi³oci i mocy. Pod kierownictwem m¹droci cz³owiek zosta³ natychmiast poddany prawu,
które przewidywa³o karê utraty egzystencji oraz ca³y szereg
nieszczêæ towarzysz¹cych mierci. M¹droæ przewidzia³a
upadek cz³owieka spowodowany brakiem dowiadczenia, ale
wobec korzyci, jakie mia³y z tego wynikn¹æ, uzna³a, ¿e wy³o¿enie sposobu Boskiego postêpowania i Boskiej opatrznoci, objawionych nam w Pimie wiêtym, jest jak najbardziej
uzasadnione.
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Gdy tylko cz³owiek pogwa³ci³ Boskie prawo, wkroczy³a
sprawiedliwoæ, og³aszaj¹c go buntownikiem podlegaj¹cym
wyrokowi mierci, po czym wypêdzi³a go z Edenu, z wczeniej przygotowanego dla niego ród³a ¿ycia i odda³a go Szatanowi, aby by³ smagany nieprzyjaznymi okolicznociami i
aby dokona³a siê pe³nia kary za pogwa³cenie prawa  mierci¹ umrzesz. Podczas gdy ten element Boskiego charakteru
(sprawiedliwoæ) zajmowa³ siê cz³owiekiem, mi³oæ nie by³a
obojêtna, lecz pozostawa³a bezsilna, a to z dwóch powodów:
po pierwsze, nie mog³a sprzeciwiæ siê sprawiedliwoci, nie
mog³a przeszkodziæ wykonaniu wyroku, nie mog³a wybawiæ
cz³owieka z mocy sprawiedliwoci, poniewa¿ ta jest podstaw¹ Boskiego rz¹du; po drugie, mi³oæ nie mog³a w tym czasie
uwolniæ cz³owieka przez zap³acenie ofiary okupu za grzech,
poniewa¿ nie by³oby to zgodne z planem, nakrelonym wczeniej przez nieskoñczon¹ m¹droæ. W ten sposób Boska mi³oæ i Boska moc na pewien czas by³y powstrzymane, nie mia³y
mo¿liwoci uwolnienia cz³owieka, by³y zmuszone do poddania siê sprawiedliwoci Bo¿ego wyroku oraz m¹droci, która
dozwoli³a na szeæ tysiêcy lat wzdychania i ucisku  mierci.
Zgodnie z tym mi³oæ nie d¹¿y³a do uwolnienia cz³owieka,
lecz zachêca³a go i poucza³a poprzez obietnice i obrazowe
ofiary, objawiaj¹c sposób, w jaki mi³oæ w naznaczonym przez
m¹droæ czasie ocali cz³owieka. Tak w³anie mi³oæ cierpliwie czeka³a na sprzyjaj¹cy moment, kiedy to pod kierownictwem m¹droci mog³a dzia³aæ, a potem mog³a wezwaæ na pomoc Bosk¹ moc.
Ten moment dzia³ania mi³oci w koñcu nadszed³, kiedy przybli¿y³a siê chwila, nazwana w Pimie wiêtym wype³nieniem
czasu (Gal. 4:4), wed³ug czasu (Rzym. 5:6), gdy Bóg pos³a³ swego Syna jako cz³owieka Chrystusa Jezusa, aby z
³aski [obfitoci, mi³osierdzia] Bo¿ej za wszystkich mierci
skosztowa³ (1 Tym. 2:5; Hebr. 2:9). Dopiero wtedy zosta³a
objawiona ludzkoci Boska mi³oæ, choæ przez ca³y czas istnia³a, jak czytamy: przez to OBJAWIONA jest mi³oæ Bo¿a, ¿e
gdymy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umar³  1
Jana 4:9; Rzym. 5:8.
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Przez swoje dzia³anie w zgodzie z prawem Bo¿ym i przez
zaspokojenie wymagañ prawa, Boska mi³oæ nie sprzeciwi³a
siê Boskiej sprawiedliwoci. Postêpowanie mi³oci nie by³o
prób¹ obalenia i sprzeciwienia siê wyrokowi ani te¿ przeszkodzenia jego pe³nemu wykonaniu; mia³o raczej na celu zapewnienie zastêpcy, okupu za cz³owieka. Przez poniesienie za cz³owieka kary mierci na³o¿onej przez sprawiedliwoæ, mi³oæ
uwolni³a rodzaj ludzki spod przekleñstwa Adamowego (mierci), rzuconego przez Bosk¹ sprawiedliwoæ. By³ to triumf
Boskiej mi³oci, a jednoczenie triumf Boskiej sprawiedliwoci. Mi³oæ zatriumfowa³a sk³adaj¹c ofiarê okupow¹, Jezusa,
przed sprawiedliwoci¹  elementem Boskiego charakteru,
który egzekwuje Jego sprawiedliwe wyroki i zwi¹zane z nimi
kary.
Triumf mi³oci nie jest jeszcze zupe³ny. Dokona³a ju¿ ona
dzie³a okupu, ale planuje o wiele wiêcej, mianowicie zamierza przeprowadziæ restytucjê dla wszystkich ludzi, którzy po
dowiadczeniach bêd¹ pragnêli powróciæ do wiernoci wobec
Boga i do Jego sprawiedliwych praw. Mi³oæ czeka³a jednak
przez ponad cztery tysi¹ce lat  pod kierownictwem Boskiej
m¹droci  zanim przynios³a ofiarê okupow¹; podobnie musi
czekaæ jeszcze prawie dwa tysi¹ce lat po zap³aceniu ceny okupu, zanim rozpocznie siê wielkie dzie³o restytucji (Dzieje Ap.
3:19-21). W miêdzyczasie m¹droæ pozwala jednak mi³oci
zajmowaæ siê szczególn¹ klas¹, maluczkim stadkiem, wybranymi obecnego Wieku Ewangelii  aby sporód odkupionych wybraæ lud imieniowi swemu  Oblubienicê i wspó³dziedzica Chrystusa, Koció³.
Koniecznoæ wykupienia rodzaju ludzkiego przez Chrystusa wynika³a wiêc z faktu, ¿e ojciec Adam zaprzeda³ siebie i
swoje potomstwo grzechowi (a zarazem zap³acie, czyli karze
zañ, mierci) za cenê niepos³uszeñstwa (Rzym. 7:14; 5:12).
Potrzebowa³ wykupienia z niewoli grzechu; zap³acenie ceny
okupu by³o konieczne, zanim ktokolwiek móg³ byæ uwolniony spod wyroku, czyli zacz¹æ od nowa i wykazaæ, ¿e jest godzien ¿ywota wiecznego.
Spójrzmy teraz na to wykupienie jeszcze szerzej i zauwa¿my, ¿e nasz Pan  nie tylko teoretycznie, ale w rzeczywistoci
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 sta³ siê w³acicielem, zarz¹dc¹ i ojcem naszej rasy przez
zap³acenie ceny okupowej: w tym wykupieniu zaj¹³ miejsce
ojca Adama, który zaprzeda³ ca³y rodzaj ludzki. Podobnie jak
ludzkoæ zosta³a przez Adama zaprzedana na skutek grzechu,
samozadowolenia, niepos³uszeñstwa wobec Boga, tak zosta³a
kupiona przez cz³owieka Chrystusa Jezusa, przez Jego ofiarê
z³o¿on¹ z samego siebie w pos³uszeñstwie wobec Ojcowskiej
woli  przez równowa¿n¹ cenê, czyli okup za Adama. Pismo
wiête przedstawia tê myl nastêpuj¹co: Gdy¿ na to Chrystus i umar³ i powsta³, i o¿y³  aby i nad umar³ymi, i nad ¿ywymi panowa³  Rzym. 14:9. Dziêki swojej mierci nasz Pan
sta³ siê mistrzem, w³adc¹, ojcem rodzaju ludzkiego i otrzyma³
w³adzê postêpowania z nim jako ze swoimi w³asnymi dzieæmi, uwolnionymi spod przekleñstwa Boskiego wyroku dziêki
Jego w³asnej ofierze.
W tym znaczeniu nasz Pan sta³ siê drugim Adamem  poniewa¿ zaj¹³ miejsce pierwszego Adama jako przywódca rasy,
nabywaj¹c, odkupuj¹c j¹ za cenê w³asnego ¿ycia. Ale jak cz³owiek Chrystus Jezus odda³ siebie na ofiarê okupow¹, tak cz³owiek Chrystus Jezus nie móg³ byæ ojcem rodzaju ludzkiego.
Cz³owiek Chrystus Jezus odda³ wszystko, co mia³, po to, by
odkupiæ cz³owieka Adama i jego potomstwo, zap³aci³ równowa¿n¹ cenê, cz³owieka za cz³owieka. Potomstwo Adamowe,
poniewa¿ nie by³o jeszcze narodzone w chwili przestêpstwa
Adama, zosta³o skazane porednio, na skutek czego nie wymaga³o bezporedniego, lecz poredniego wykupienia. Nienarodzone nasienie w biodrach cz³owieka Chrystusa Jezusa
sta³o siê zadoæuczynieniem, czyli równowa¿n¹ cen¹, za nasienie Adama nienarodzone jeszcze w chwili przestêpstwa.
Cena nie zosta³a zwrócona
Jak ju¿ zauwa¿ylimy, Pismo wiête jasno uczy, ¿e nasz
Pan zosta³ wydany na mieræ w ciele, ale by³ o¿ywiony duchem; zosta³ wydany na mieræ jako cz³owiek, lecz powsta³ z
umar³ych jako istota duchowa najwy¿szego rzêdu, czyli istota
o boskiej naturze: dokoñczywszy dzie³o, dla którego sta³ siê
cz³owiekiem, dokonawszy swej s³u¿by w sposób mi³y Ojcu,
zosta³ wzbudzony z martwych do wielkiej chwa³y i czci, dale-
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ko ponad anio³y, zwierzchnoci i moce, i ponad wszelkie imiê,
które siê mianuje.
Nasz Pan nie móg³ równie¿ byæ wzbudzony z martwych
jako cz³owiek, a jednoczenie zap³aciæ sprawiedliwoci naszej ceny okupu: aby uwolniæ cz³owieka (i jego znajduj¹ce siê
pod przekleñstwem potomstwo) spod wyroku i z wiêzienia
mierci, by³o konieczne nie tylko to, by cz³owiek Jezus Chrystus umar³, ale równie¿, by cz³owiek Jezus Chrystus nigdy nie
odzyska³ ¿ycia, aby pozosta³ martwy, jako nasza cena okupu
przez ca³¹ wiecznoæ.
Gdyby bowiem nasz Pan zosta³ zmartwychwzbudzony jako
cz³owiek, sugerowa³oby to dwojakie z³o: (1) ¿e nasz okup
zosta³ cofniêty, przez co znajdowalibymy siê pod wyrokiem
mierci tak samo, jak przedtem; (2) w odniesieniu do naszego
Pana sugerowa³oby to, ¿e na zawsze utraci³ swoj¹ wy¿sz¹ naturê, z której zrezygnowa³, aby staæ siê cz³owiekiem i naszym
Odkupicielem; to z kolei oznacza³oby, ¿e skutkiem Jego wiernoci wobec Ojca by³o wieczne zdegradowanie Go do ni¿szej
natury. Boski plan nie przewiduje jednak takich absurdów czy
niekonsekwencji. Nasz Pan uni¿y³ samego siebie i sta³ siê cz³owiekiem, jako cz³owiek odda³ swoje ¿ycie, cenê okupu za upad³ego cz³owieka; w nagrodê za wiernoæ Niebiañski Ojciec
nie tylko przywróci³ Go do wiadomego istnienia, lecz da³ Mu
naturê nie tylko wy¿sz¹ ni¿ ludzka, ale równie¿ wy¿sz¹ ni¿
Jego poprzednia natura, czyni¹c Go uczestnikiem natury boskiej, wraz z w³aciwymi jej najwy¿szymi zaszczytami i honorami. W Jego obecnym stanie wywy¿szenia mieræ jest niemo¿liwa  posiada On niemiertelnoæ.
Poniewa¿ cz³owiek Jezus by³ cen¹ okupu, zap³acon¹ za
Adama i jego potomstwo, cz³owiek Jezus nie mo¿e byæ drugim Adamem, nowym ojcem rodzaju ludzkiego zamiast Adama; cz³owiek Jezus bowiem umar³, umar³ na zawsze i nie
móg³by byæ ojcem, czyli dawc¹ ¿ycia dla wiata.
Tym, kto obecnie jest w³acicielem  poprzez nabycie  tytu³u ojca rodziny ludzkiej, jest zmartwychwzbudzony i uwielbiony Jezus, uczestnik boskiej natury  to w³anie jest drugi

Okup za wszystkich

455

Adam. Jak ju¿ stwierdzilimy,* nasz Pan Jezus w ciele nie
by³ drugim Adamem; nie by³ ojcem naszego rodzaju, lecz
jedynie przyszed³ wykupiæ Adama i jego potomstwo, by w ten
sposób staæ siê ojcem; aby dokonaæ tego wykupienia, odda³
wszystko, co posiada³, nic nie pozosta³o. Jest to rozumowanie
oparte na Pimie wiêtym, przedstawione przez aposto³a nastêpuj¹co: Pierwszy cz³owiek z ziemi ziemski; wtóry cz³owiek [Drugi Adam] sam Pan z nieba [w czasie swojej wtórej
obecnoci, podczas Tysi¹clecia] (...) A jakomy nosili wyobra¿enie ziemskiego [Adama], tak bêdziemy [my  Koció³, wspó³dziedzice wraz z Chrystusem, wspó³uczestnicy wielkich i
kosztownych obietnic w boskiej naturze (Rzym. 8:17; 2 Piotra 1:4)] nosili wyobra¿enie niebieskiego [Drugiego Adama].
Takci te¿ napisane: Sta³ siê pierwszy cz³owiek Adam w duszê ¿yw¹, ale poledni [drugi] Adam w ducha o¿ywiaj¹cego.
Wszak¿e nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne  1 Kor. 15:45-49.
Zastanawiaj¹c siê dalej nad pytaniem, dlaczego nasza rasa
zosta³a wykupiona, czytamy wiadectwo aposto³a, ¿e przez to
nabycie nasz Pan, Jezus, sta³ siê (czyli otrzyma³ prawo stania
siê) porednikiem Nowego Przymierza (Hebr. 8:6; 9:14-16).
Nowe Przymierze jest przygotowanym przez Boga zarz¹dzeniem, przez które bêdzie On móg³ okazaæ mi³osierdzie upad³emu rodzajowi. Nowe Przymierze nie mog³oby byæ wprowadzone w ¿ycie bez porednika. Porednik musi zagwarantowaæ Bogu pewne rzeczy w imieniu ludzkoci. Po pierwsze,
musi odkupiæ cz³owieka przez zap³acenie pe³nej ceny okupu i
dlatego ta ofiara, z³o¿ona przez naszego Pana, zosta³a nazwana krwi¹ przymierza, przez któr¹ przymierze staje siê skuteczne, mo¿e dzia³aæ. Wykupiwszy ludzkoæ wiata spod przekleñstwa, jakie na niej spoczywa³o z powodu grzechu, tak ¿e
móg³ zapieczêtowaæ Nowe Przymierze i umo¿liwiæ jego dzia³anie, Porednik jest w pe³ni przygotowany i w pe³ni uprawniony do uczynienia dla wykupionego rodzaju wszystkiego,
*
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co mo¿e, by doprowadziæ go z powrotem do ca³kowitej doskona³oci na poziomie ludzkim, a jednoczenie do absolutnej harmonii z Bogiem  aby móc go przedstawiæ bez zmazy i
bez nagany przed Ojcem, w mi³oci, bez dalszej koniecznoci
stosowania specjalnego przymierza pojednania i bez dalszej
potrzeby poredniczenia. Jednak to dzie³o, dalekie jeszcze od
zakoñczenia, dopiero siê rozpoczê³o; dlatego wiat nie zosta³
jeszcze przyjêty przez Ojca, a dopasowanie i przygotowanie
chêtnych i pos³usznych do zupe³nej harmonii i pe³ni pojednania z Ojcem bêdzie wymaga³o restytucyjnego dzie³a Wieku
Tysi¹clecia.
W miêdzyczasie, w okresie Wieku Ewangelii, zosta³a powo³ana ma³a garstka sporód odkupionego rodzaju i ci, którzy
s³ysz¹ Boskie powo³anie i przychodz¹ do Ojca przez wiarê w
Porednika i Jego dzie³o, s¹ przez przyczytanie przyjêci jako
doskonali, aby mieli mo¿liwoæ stawiæ siebie, wraz z ich Odkupicielem, jako ¿ywe ofiary w s³u¿bie Ojcu i Jego planowi i
w ten sposób rozwin¹æ w sobie podobieñstwo drogiego Syna
Bo¿ego  aby, jeli chêtnie i z radoci¹ cierpi¹ wraz z Nim,
mogli równie¿ wraz z Nim byæ uwielbieni oraz uczynieni wspó³towarzyszami i wspó³dziedzicami z Nim w tysi¹cletnim dziele
b³ogos³awienia wiata na warunkach Nowego Przymierza.
Pamiêtajmy, ¿e jednostki te s¹ wyj¹tkami w stosunku do reszty ludzkoci: jako wybrani Wieku Ewangelii, s¹ oni uznani
za braci Chrystusa, Oblubienicê Chrystusa, Koció³,
który jest Jego Cia³em, ale nigdy za dzieci Chrystusa. S¹
oni przyjêci przez Niebiañskiego Ojca za synów, sp³odzeni
przez S³owo Prawdy i przez ducha tego S³owa do niebiañskiej
natury. Jak ju¿ siê przekonalimy, mog¹ oni uznaæ Jahwe za
swojego Ojca, poniewa¿ s¹ bezporednio przez Niego sp³odzeni i w ten sposób s¹ braæmi Chrystusa Jezusa (1 Piotra
1:3).
W stosunku do reszty ludzkoci Bóg ma inny plan: zamiast
usprawiedliwienia z wiary, sp³odzenia do duchowej natury itd.,
czeka ona na Wiek Tysi¹clecia, a wtedy zamiast sp³odzenia
przez Jahwe do duchowej natury, powróci do swojej starej,
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ludzkiej natury, uwolniona od zmaz i ska¿enia przez grzech.
Nadziej¹ wiata jest restytucja do tego, co by³o zginê³o w
Edenie (Mat. 18:11; Dzieje Ap. 3:19-21). Boskim zamierzeniem wobec wiata jest w³anie to, co widzielimy w okupie:
cz³owiek Chrystus Jezus z³o¿y³ w ofierze swoj¹ ludzk¹ doskona³oæ i wszystkie zwi¹zane z ni¹ prawa oraz przywileje,
aby odkupiæ dla ludzkoci to, co by³o zginê³o  ludzk¹ doskona³oæ utracon¹ w Edenie, ludzkie panowanie, wszystkie prawa i przywileje cz³owieka, ³¹cznie z przywilejem spo³ecznoci z Bogiem i wiecznego ¿ycia. Te w³anie rzeczy, które zosta³y odkupione dla wiata, w s³usznym czasie zostan¹
zaoferowane ludzkoci pod Nowym Przymierzem.
Fakt, ¿e obecny Wiek Ewangelii by³ i jest wykorzystywany
przez Pana na wybranie cia³a Chrystusowego oznacza dla
wiata, ¿e zamiast zachowaæ dla samego siebie urz¹d ojca,
czyli dawcy ¿ycia dla ludzkoci, nasz Pan, Jezus, wspania³a
G³owa Kocio³a, przy³¹czy³ do siebie maluczkie stadko, którego cz³onkowie s¹ doñ podobni, uczestnicz¹ w cierpieniach
obecnego czasu i maj¹ byæ równie¿ uczestnikami wspania³ej
przysz³ej chwa³y, stanowi¹c wraz z Nim wielkiego Proroka,
wielkiego Kap³ana, wielkiego Króla, wielkiego Ojca, czyli
Dawcê ¿ycia dla ludzkoci  aby daæ ¿ywot wszystkim pragn¹cym go przyj¹æ na warunkach Nowego Przymierza. Zgodnie z tym, jednym z tytu³ów, jakimi Pismo wiête okrela naszego Pana, jest ojciec wiecznoci. Urz¹d ten nie zosta³ jeszcze przez Niego wype³niony w najmniejszym nawet stopniu.
Jednak Ten, który wykupi³ wiat za cenê w³asnego ¿ycia, ma
w swojej mocy, przez Boskie zarz¹dzenie, pe³ne prawo, tytu³
i upowa¿nienie, by przekazaæ tym, którzy pragn¹ ten dar przyj¹æ na Jego warunkach, wszystko, co zosta³o utracone i wszystko, co zosta³o na nowo wykupione, je¿eli chodzi o ¿ycie, ludzkie prawa i doskona³oæ, wraz ze wzrostem znajomoci.
Co wiêcej, Pismo wiête mówi, ¿e jako prawny ojciec ludzkoci i jako ten, który daje jej ¿ycie za cenê swego w³asnego
¿ycia, Pan Jezus ma rodzaj ludzki w swoich rêkach i mo¿e
sprawowaæ nad nim w³adzê absolutn¹, os¹dzaj¹c, czy ludzie
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s¹ godni wiecznego ¿ycia, czy te¿ nie. To, co nasz Pan uczyni
dla ludzkoci w nadchodz¹cym wieku jako jej Ojciec, obecnie czyni dla swojego Kocio³a, Ma³¿onki, Oblubienicy; widzimy w tym ilustracjê stwierdzenia aposto³a, ¿e podobnie jak
Niebiañski Ojciec jest G³ow¹ Chrystusa, tak Chrystus jest
G³ow¹ Kocio³a, tak samo jak m¹¿ jest g³ow¹ ¿ony i rodziny.
Zgodnie z tym czytamy: Bo Ojciec nikogo nie s¹dzi, lecz
wszystek s¹d da³ Synowi  Jan 5:22. Zarêczona Ma³¿onka
Chrystusowa nie mo¿e stan¹æ przed Ojcem inaczej, jak w swym
umi³owanym Oblubieñcu i przez Niego. Jej proby czynione
s¹ w Jego imieniu, przez Jego zas³ugê i tak musi byæ nadal, a¿
przyjdzie to, co jest doskona³e, kiedy bêdzie wziêta w górê do
chwa³y  do zupe³nej wolnoci Synów Bo¿ych, poprzez pierwsze zmartwychwstanie.
Podobnie i ludzkoæ wiata, dzieci Chrystusowe, musz¹
najpierw zwracaæ siê do Niego jako G³owy i Ojca, gdy¿ nie
bêd¹ mia³y ¿adnej ³¹cznoci z Niebiañskim Ojcem, nie bêd¹
przez Niego w ogóle uznane, dopóki po zakoñczeniu Wieku
Tysi¹clecia ci, którzy osi¹gn¹ te przywileje, nie zostan¹ przywróceni i doprowadzeni z powrotem do stanu doskona³oci.
Jednak przy koñcu Wieku Tysi¹clecia, kiedy nasz Pan, Jezus
Chrystus, odda Królestwo Bogu Ojcu, znajd¹ siê oni pod bezporedni¹ kontrol¹ wielkiego Ojca wszystkich, wszechmocnego Jahwe (1 Kor. 15:24).
Patrz¹c z tego punktu widzenia, mo¿na zrozumieæ, dlaczego Pan Jezus jest nazywany Ojcem odkupionej i przywróconej ludzkoci, lecz nie by³ uznany za ojca Adama i jego dzieci
poprzednio, chocia¿ by³ bezporednim stwórc¹ Adama  jak
napisano: Bez niego nic siê nie sta³o, co siê sta³o. Ró¿nica
polega na tym, ¿e przy pocz¹tkowym stwarzaniu Logos by³
przedstawicielem Jahwe i wykona³ ca³¹ pracê, nie ponosz¹c
przy tym ¿adnych kosztów; za jako drugi Adam bêdzie dawa³ ludziom prawo do ¿ycia za cenê, któr¹ sam zap³aci³  za
cenê swej kosztownej krwi.
Okup, nie odpuszczenie
Niezrozumienie ró¿nicy pomiêdzy okupem a odpuszczeniem
doprowadzi³o do znacznego pomieszania myli zwi¹zanych z
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tym zagadnieniem. Sk¹din¹d wiatli chrzecijanie cytuj¹ teksty o naszym odkupieniu z grobu, odkupieniu ze mierci, wykupieniu za cenê kosztownej krwi Chrystusa itd., a w tym samym zdaniu mówi¹ o ³askawym Ojcowskim przebaczeniu
wszystkich przewinieñ. Wydaje siê, ¿e niewielu myli (chocia¿ z pewnoci¹ wielu wie), ¿e przebaczenie i okup to dwa
ca³kowicie przeciwstawne pojêcia. Oto podstawowe definicje, zacytowane ze S³ownika Powszechnego:
Odkupiæ  obj¹æ w posiadanie przez zap³acenie ceny.
Okup  suma lub cena zap³acona za uwolnienie osoby trzymanej w niewoli, na przyk³ad wiênia lub niewolnika.
Porównajmy te definicje ze znaczeniem nastêpuj¹cych s³ów:
Odpuciæ  uwolniæ od kary, uniewinniæ.
S³ownik Webstera mówi: powstrzymaæ siê od wykonania
kary; prawn.: uwolniæ od kary na³o¿onej przez wyrok.
Zwróæmy te¿ uwagê na definicjê innego s³owa, którego znaczenie jest podobne do odpuciæ, ale nieco siê ró¿ni:
Przebaczyæ  uwolniæ od kary  zaprzestaæ gniewu wobec
kogo.
Prawo nie zna przebaczenia.
Nawet prosty umys³ musi dostrzec, ¿e myl wyra¿ona przez
odkupiæ i okup jest zupe³nie przeciwna i niemo¿liwa do
pogodzenia z myl¹, jak¹ zawiera w sobie s³owo odpuciæ.
Poniewa¿ jednak wszystkie te wyrazy s¹ u¿ywane w Biblii w
odniesieniu do postêpowania Boga z upad³ym cz³owiekiem,
wiele osób studiuj¹cych Bibliê uwa¿a, ¿e s¹ one stosowane
bez ró¿nicy i jako synonimy. Wnioskuj¹ zatem, ¿e mog¹ sami
dokonywaæ wyboru i ³¹czyæ definicjê odpuciæ ze s³owami
okup i odkupienie  lub odwrotnie: definicjê odkupiæ i
okup z odpuciæ i przebaczyæ. Takie postêpowanie dalekie jest od dobrego rozbierania s³owa prawdy; prowadzi
ono do zamieszania, wynikaj¹cego z pomylenia dwóch odrêbnych i ca³kowicie odmiennych pojêæ. W wielu przypadkach trudnoæ polega na tym, ¿e ludzie nie chc¹ poznaæ prawdy na ten temat i dlatego jej nie szukaj¹  obawiaj¹c siê, ¿eby
ich teorie o nieistnieniu okupu nie zosta³y w ten sposób obalone.
Nie ma nic bardziej oczywistego ni¿ to, ¿e Bóg nie odpuci³
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Adamowego przestêpstwa i nie anulowa³ kary zañ; wszystkie
rzeczy, które nas dotycz¹, wród wzdychaj¹cego i bolej¹cego
stworzenia, jak równie¿ wiadectwo S³owa Bo¿ego o tym, ¿e
gniew Bo¿y objawia siê, o tym, ¿e zap³at¹ za grzech pierworodny jest przekleñstwo mierci  wszystko to z ca³¹ moc¹
potwierdza, ¿e Bóg nie odpuci³ wiatu  nie cofn¹³ jego kary
za grzech, wskutek której ludzkoæ cierpi ju¿ od szeciu tysiêcy lat. Ten, kto myli usprawiedliwienie grzeszników przez zas³ugê ofiary za grzech, z³o¿onej przez Chrystusa jako zastêpcê czyli odkupiciela grzesznika, z odpuszczeniem bez zap³aty,
nie u¿y³ we w³aciwy sposób swoich zmys³ów. Gdyby Bóg
odpuci³ Adamowi, to przywróci³by go do przywilejów Edenu i jego podtrzymuj¹cego ¿ycie sadu; Adam nadal by ¿y³, a
jego liczna rodzina nie by³aby umar³a przez niepos³uszeñstwo jednego.
Gdyby kiedykolwiek Bóg uratowa³ cz³owieka i odpuci³ mu,
oznacza³oby to ca³kowite uwolnienie go od wszelkich chorób, niemocy, bólu i mierci: oznacza³oby to pe³n¹ restytucjê
wszystkiego, co zosta³o utracone. Jasno wiêc widaæ, ¿e Bóg
nie odpuci³ pierwszego grzechu, lecz nadal pamiêta zniewagê pope³nion¹ wzglêdem Jego wiêtego prawa i zachowuje
wyrok przeciwko grzesznikowi. Nie ma nawet zewnêtrznego
dowodu dla wiata, ¿e ludzie zostali odkupieni, wykupieni.
Jedynie wierz¹cy wiedz¹ o tym i przyjmuj¹ to  nie literalnym
wzrokiem, lecz przez wiarê w S³owo Pañskie; zacytowalimy
ju¿ wiele wersetów Pisma wiêtego, mówi¹cych o tej sprawie. Dowody okupu dostrzegalne dla ludzkiego wzroku bêd¹
widoczne podczas Tysi¹clecia, kiedy to bêdzie mia³o miejsce
dzie³o restytucji  gdy Odkupiciel zacznie korzystaæ z nabytych przez siebie praw Odnowiciela.
Wyrazy przebaczyæ i odpuciæ s¹ u¿ywane nie w odniesieniu do wiata i jego pierwotnego grzechu, lecz do jednostek,
które dziêki swej wierze w Odkupiciela i Jego dzie³o zosta³y
uznane za tych, którzy przeszli z mierci do ¿ywota  spod
wyroku do usprawiedliwienia. Wielki Porednik, który ich
kupi³ i który wykupi³ równie¿ obci¹¿aj¹c¹ ich winê, darmo
udziela im przebaczenia i sprawia, ¿e na nowo rozpoczynaj¹

Okup za wszystkich

461

oni próbê ¿ycia  w duchu Boskiego prawa, a nie w jego literze. Nie tylko przebacza im przesz³oæ, lecz przez ca³y czas
przebacza im i odpuszcza wszystkie ich przewinienia (które,
o ile ludzie ci posiadaj¹ tego nowego ducha, czyli umys³, nie
bêd¹ grzechami rozmylnymi  1 Jana 3:9)  uwa¿aj¹c je za
nieumylne zmazy myli, s³ów i uczynków, stanowi¹ce czêæ
pierwotnego grzechu i zwi¹zanego z nim upadku, nadal maj¹cego wp³yw na ich cia³a przez dziedziczenie. Podobnie mówi
siê, ¿e i Ojciec Niebieski ma litoæ nad nami, przebacza nam
nasze b³êdy i rozci¹ga nad nami swoj¹ ³askê; wyjaniamy jednak, ¿e wszelka ³aska sp³ywa na nas przez ofiarê naszego Pana,
Jezusa; jestemy usprawiedliwieni darmo z ³aski jego przez
odkupienie, które siê sta³o w Chrystusie Jezusie, którego Bóg
wystawi³ ub³aganiem [zadoæuczynieniem] przez wiarê we
krwi jego, ku okazaniu sprawiedliwoci swojej przez odpuszczenie [przebaczenie] (...) grzechów (Rzym. 3:24,25). W innym miejscu czytamy: Mamy odkupienie przez krew jego,
to jest odpuszczenie grzechów, wed³ug bogactwa ³aski jego
 Efezj. 1:7; Kol. 1:14.
Pojednanimy z Bogiem przez mieræ Syna jego, co oznacza, ¿e Bóg zaniecha³ gniewu za nasze grzechy, poniewa¿ zosta³a za nas zap³acona cena okupu, zapewniona przez Tego,
który umi³owa³ nas tak bardzo, ¿e da³ swego Syna, aby nas
odkupi³. W ten sposób równie¿ Bóg by³ w Chrystusie, wiat
z samym sob¹ jednaj¹c, nie przyczytuj¹c im upadków ich [lecz
przyczytuj¹c je swojemu umi³owanemu Synowi, który dobrowolnie stawi³ siebie jako zastêpcê]. Grzechy by³y przyczytywane ludzkoci a¿ do mierci Jezusa; potem Bóg przebaczy³,
czyli przesta³ przyczytywaæ nam to, co zosta³o zap³acone przez
naszego Odkupiciela, czyli Zastêpcê. Bóg nie ODPUCI£, nie
powstrzyma³ siê od wykonania kary, lecz w³o¿y³ nañ [na
naszego Odkupiciela] nieprawoæ wszystkich nas (Izaj. 53:6).
On grzechy nasze na ciele swoim zaniós³ na drzewo (1 Piotra 2:24). Widzimy wiêc, ¿e Bóg darmo nam przebaczy³ w
Chrystusie  poniewa¿ ten zap³aci³ karê, która stanowi³a zupe³ne zadoæuczynienie sprawiedliwoci (1 Jana 1:7; 2:12;
Efezj. 4:32; Dzieje Ap. 4:12; 10:43; 13:38; £uk. 24:47).
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Nie nale¿y jednak rozumieæ, ¿e Bóg zmusi³ sprawiedliwego, by umar³ za niesprawiedliwego. Sprawiedliwoæ nie mog³a narzuciæ kary winnego na niewinnego, chyba ¿e ten niewinny dobrowolnie stawi³ siebie jako zastêpcê za winnego.
To w³anie uczyni³ nasz Pan, Jezus. Pismo wiête uczy, ¿e
z³o¿y³ On swoje ¿ycie nie ze strachu przed Boskim gniewem,
nie z przymusu, lecz dla wystawionej sobie radoci [radoci
p³yn¹cej z pos³uszeñstwa wobec Ojca, z odkupienia i przywrócenia ludzkoci, z przyprowadzenia wielu synów do chwa³y] podj¹³ krzy¿ (Hebr. 12:2).
Greckie s³owa przet³umaczone w Nowym Testamencie jako
przebaczenie, przebaczony i przebaczyæ (apolyo, aphiemi i aphesis) maj¹ takie samo znaczenie, jak ich angielskie
[oraz polskie  przyp. t³um.] odpowiedniki: zwolniæ z wykonania kary, zaniechaæ gniewu przeciwko komu. Zauwa¿my jednak, ¿e nie oznacza to, jak niektórzy sugeruj¹, wypuszczenia bez zadoæuczynienia, które to znaczenie niesie w sobie angielskie s³owo odpuciæ. Bóg nie przebacza grzesznikowi bezwarunkowo, lecz  jak mówi Pismo wiête  pozwoli
wiêniom wyjæ z do³u (mierci), poniewa¿ otrzyma³ okup (Ijoba 33:24). Cz³owiek Chrystus Jezus odda³ samego siebie na
okup (równowa¿n¹ cenê) za wszystkich (1 Tym. 2:6). Dlatego
wszyscy, którzy s¹ w grobach (wiêniowie w dole) us³ysz¹
g³os Jego i wyjd¹ we w³aciwym czasie  kiedy Odkupiciel
obejmie sw¹ wielk¹ w³adzê i panowanie.
W angielskiej Biblii Króla Jakuba, przy t³umaczeniu Starego Testamentu, aby wyraziæ znaczenie pojêcia odpuszczenie,
u¿yto s³owa pardon. S³owo to nie pojawia siê w Nowym
Testamencie, gdzie greckim s³owem ród³owym jest podobny
znaczeniowo wyraz  karadzomai. Oznacza on darmo przebaczyæ. Podamy kilka przyk³adów u¿ycia tego s³owa, które
wyka¿¹, ¿e nie obala ono, lecz potwierdza zdanie, ¿e nasz
Ojciec nie odpuszcza, nie uwalnia grzeszników spod kary bezwarunkowo. Karadzomai pojawia siê tylko dwanacie razy,
na przyk³ad w wersetach: Odpuszczaj¹c sobie wzajemnie (...)
jako i Chrystus odpuci³ wam (Kol. 3:13); A gdy oni nie
mieli czym zap³aciæ, odpuci³ obydwóm. Ten, któremu wiêcej odpuci³  £uk. 7:42,43.
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S¹ to cztery przyk³ady, mówi¹ce o przebaczeniu za darmo
czyli, o odpuszczeniu. Zauwa¿my jednak, ¿e to nie Jahwe,
lecz Chrystus Jezus i uczniowie odpuszczaj¹ darmo. Nasz Pan
sk³ada³ cenê okupu za Szymona, Mariê i innych; wiedzia³, ¿e
Jego ofiara zadoæuczyni sprawiedliwoci, móg³ wiêc, jako
nabywca, darmo im odpuciæ. Celem wykupienia przez Niego grzeszników by³o w³anie uwolnienie ich spod potêpienia
grzechu darmo. Gdyby nasz Pan nie chcia³ odpuciæ darmo
tym, których wykupi³ swoj¹ w³asn¹ krwi¹, gdyby nadal wymaga³ od nich zap³aty za grzech Adama, Jego ofiara by³aby
dla nich bezwartociowa; wszyscy byliby w takim samym stanie, jak poprzednio  w stanie przekleñstwa, potêpienia. Z
drugiej strony, gdyby Ojciec odpuci³ nam darmo, ofiara Chrystusa by³aby bezu¿yteczna, bezwartociowa, poniewa¿ niczego by nie dokona³a.
Wszyscy zgadzaj¹ siê, ¿e Bóg jest sprawiedliwy; je¿eli tak
jest, to nie na³o¿y³ na cz³owieka zbyt surowej kary, kiedy odbiera³ mu ¿ycie. Je¿eli kara ta by³a sprawiedliwa szeæ tysiêcy
lat temu, jest nadal sprawiedliwa i pozostanie sprawiedliwa
przez ca³y czas w przysz³oci. Je¿eli kara by³a zbyt surowa i
Bóg odpuszcza grzesznikowi darmo (zwalnia go z dalszego
odbywania kary), to daje dowód, ¿e by³ niesprawiedliwy na
pocz¹tku albo jest niesprawiedliwy teraz. Je¿eli odebranie ludzkoci ¿ycia z powodu grzechu by³o w³aciwe szeæ tysiêcy lat
temu, przywrócenie ¿ycia w jakimkolwiek momencie by³oby
niew³aciwe, chyba ¿e wydany wyrok zosta³by sprawiedliwie
anulowany przez zap³acenie odpowiedniej ceny. To za mog³o zostaæ dokonane jedynie przez dobrowoln¹ ofiarê innej
istoty tego samego rodzaju, której prawo do ¿ycia nie zosta³o
utracone, a która odda³aby siebie jako zastêpstwo, czyli okup.
Boska sprawiedliwoæ trwa niewzruszona na wieki,
tak jak góry stoj¹ mocno w swoich podstawach.

Ta sama zasada sprawiedliwoci, na której opiera siê wszelka
dzia³alnoæ naszego Ojca, stanowi równie¿ podstawê naszej
mocnej ufnoci, jak¹ pok³adamy we wszystkich Jego obietnicach. Pismo wiête mówi, ¿e On jest ten sam wczoraj, dzisiaj
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i na wieki, ¿e u Niego nie ma odmiany ani zaæmienia na wstecz
siê obracaj¹cego (Jak. 1:17). Gdyby nasz Ojciec by³ tak zmienny, ¿e potêpi³by rodzaj ludzki na mieræ za czasów Adama, a
szeæ tysiêcy lat póniej odwo³a³by w³asn¹ decyzjê  jak¹ pewnoæ moglibymy mieæ, ¿e za nastêpne szeæ tysiêcy lat nie
zmieni zdania ponownie i nie wtr¹ci nas do wiêzienia mierci
przez odwo³anie odpuszczenia dla niektórych lub dla wszystkich? Jako grzeszny rodzaj nie mamy ¿adnej innej podstawy
nadziei na przysz³e ¿ycie wieczne oprócz faktu, ¿e przez Bosk¹ ³askê Chrystus umar³ za nas i w ten sposób zadoæuczyni³
wymaganiom sprawiedliwoci wobec nas.
Tak wiêc je¿eli chodzi o Jahwe, otrzymalimy przebaczenie przez to, co On sam zapewni³  przez Chrystusa. Je¿eli
za chodzi o nasz stosunek do Pana Jezusa, który nas wykupi³,
odpuszcza On darmo wszystkim, którzy przezeñ przychodz¹
do Ojca. Rezultat planu Bo¿ego jest wiêc dla nas jak najbardziej korzystny  dla nas oznacza on to samo, co zdarzy³oby
siê, gdyby Ojciec odpuci³ nam bezwarunkowo i bez okupu, z
wyj¹tkiem tego, ¿e wiadomoæ owego faktu umo¿liwia nam
rozumowanie podobne do Bo¿ego i zrozumienie, w jaki sposób  chocia¿ nasze grzechy s¹ jak purpura  zostalimy
uczynieni bielszymi ni¿ nieg, a tak¿e, w jaki sposób Bóg pozostaje sprawiedliwy usprawiedliwiaj¹c nas i uwalniaj¹c. Tak
w³anie Bóg zapewni³ pewny grunt dla naszej wiary i ufnoci.
Czy mieræ nie anuluje d³ugu cz³owieka?
Jeli uznamy, ¿e zap³at¹ za grzech jest mieræ  a nie
wieczne mêki  u wielu osób pojawia siê tendencja do fa³szywych wniosków, z pewnoci¹ wspomagana przez dzia³ania
wielkiego Przeciwnika. To fa³szywe rozumowanie mówi: je¿eli zap³at¹ za grzech jest mieræ, to ka¿dy cz³owiek, który
umiera, p³aci karê za swój grzech; dlatego wnioskuje siê, ¿e
nie jest potrzebny ani Odkupiciel, ani cena okupu  ka¿dy
odkupuje samego siebie, sk³ada za siebie okup przez zap³acenie swojej kary. Sprawiedliwoæ nie ma wiêc pretensji do cz³owieka po mierci  poniewa¿ jej moc siê wyczerpa³a  poniewa¿ zniszczenie cz³owieka zaspokoi³o jej wymagania; dlate-
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go uwa¿a siê, ¿e zmartwychwstanie umar³ych by³oby rzecz¹
nastêpn¹ w kolejnoci i jak najbardziej w³aciw¹. Wed³ug takiego pogl¹du Boskie wymaganie ofiary okupowej za grzech
cz³owieka by³oby niesprawiedliwoci¹, podwójn¹ zap³at¹ kary.
Bez wzglêdu na to, czy powy¿sze rozumowanie jest logiczne, czy te¿ nie, z pewnoci¹ pozostaje ono w ca³kowitej
sprzecznoci z Pismem wiêtym, które uczy czego zupe³nie
przeciwnego: ¿e potrzebujemy Zbawiciela, ¿e konieczne by³o
zap³acenie przez Niego ceny okupu za nas, zanim moglimy
zostaæ uwolnieni od kary za grzech Adama i mieæ jakiekolwiek prawo do przysz³ego ¿ycia. Wspominalimy ju¿ te wersety, które s¹ zbyt liczne, by je tu ponownie przytaczaæ i dlatego ograniczymy siê do wykazania b³êdnoci powy¿szego
stwierdzenia; udowodnimy te¿, ¿e prawid³owe rozumienie tych
faktów jest ca³kowicie zgodne ze wiadectwem Pisma wiêtego, ¿e mieræ naszego Pana, jako ceny okupu za nas, by³a
konieczna, aby Bóg móg³ byæ sprawiedliwy, a jednoczenie
usprawiedliwiæ tych, którzy wierz¹ w Jezusa, przyjmuj¹c Go
jako Odkupiciela.
Gdyby kar¹ za grzech by³o jedynie umieranie  gdyby Pan
powiedzia³ do Adama: z powodu swojego grzechu musisz
dowiadczyæ m¹k umierania  wtedy rzeczywicie Adam i
inni sp³aciliby tê karê umieraj¹c. By³o jednak inaczej: kar¹
jest mieræ, a nie umieranie; mieræ za oznacza brak ¿ycia,
zniszczenie. Dlatego zap³acenie kary oznacza³oby dla cz³owieka pozostanie martwym, pozbawionym ¿ycia na zawsze.
Dusza [istota], która grzeszy, ta umrze. Jak ju¿ wykazalimy, zniszczenie duszy (istoty) zgodnie z wyrokiem trwa³oby
na wieki, gdyby nie odkupienie dokonane przez naszego Pana.
W wietle tego w³anie odkupienia mieræ przemienia siê w
to, co w przenoni zosta³o nazwane snem  zgodnie z tym
odkupieniem we w³aciwym czasie nast¹pi przebudzenie ze
snu mierci, przebudzenie dokonane przez Odkupiciela, przy
ca³kowitej zgodzie Boskiej sprawiedliwoci, której wymagania On zaspokoi³. W ten sposób, jak siê przekonalimy, gdyby
nie odkupienie, mieræ Adamowa by³aby tym, czym ma byæ
wtóra mieræ, tzn. wiecznym zatraceniem od oblicznoci Pañ-
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skiej i od chwa³y mocy jego. Kiedy to zagadnienie zostanie
zrozumiane we w³aciwy sposób, ¿adna logicznie rozumuj¹ca osoba nie mo¿e ju¿ wiêcej w¹tpiæ w to, ¿e zap³acenie kary
za grzech odbiera cz³owiekowi wszystko, co posiada i nie
pozostawia niczego, przez co móg³by cierpieæ lub czym móg³by siê cieszyæ. Z drugiej strony, im d³u¿ej studiujemy tê sprawê z takiego punktu widzenia, tym janiej widzimy powagê
sytuacji, w jak¹ by³a uwik³ana ludzkoæ pod Boskim wyrokiem; tym wiêcej doceniamy równie¿ koniecznoæ okupu.
Zrozumienie tego elementu poka¿e nam równie¿, ¿e kiedy nasz
Pan sta³ siê naszym Odkupicielem, kiedy odda³ samego siebie
jako cenê okupu za nas, oznacza³o to dla Niego to samo, co
pierwotna kara oznacza³aby dla nas, mianowicie, ¿e cz³owiek
Chrystus Jezus ucierpia³ od mierci za nas w najbardziej absolutnym znaczeniu wyra¿enia wieczne zatracenie. Dlatego
nie znamy ju¿ wiêcej Chrystusa wed³ug cia³a. Cia³o, ludzka
natura, zosta³o oddane jako cena okupu za nas i fakt, ¿e Pan
nie wzi¹³ go z powrotem, jest dla nas gwarancj¹, ¿e wszystkie
b³ogos³awione nastêpstwa tego okupu s¹ dostêpne dla ca³ej
ludzkoci na warunkach Nowego Przymierza  ¿e ca³a doskona³oæ i prawa nale¿¹ce do naszego Pana zosta³y oddane w
zamian za podobne prawa Adama, utracone na skutek niepos³uszeñstwa oraz ¿e maj¹ one byæ dane wszystkim, którzy
przyjm¹ je na Boskich warunkach, w czasie naprawienia
wszystkich rzeczy, co by³ przepowiedzia³ Bóg przez usta
wszystkich wiêtych swoich proroków od wieków (Dzieje
Ap. 3:19-21).
Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni
Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i ku znajomoci prawdy
przyszli  1 Tym. 2:4.

Na drodze niektórych osób staje inne jeszcze niebezpieczeñstwo fa³szywego rozumowania zwi¹zanego z tym zagadnieniem. Wielu sporód tych, którzy niegdy uwierzyli, bez biblijnych podstaw, wiadectwu ludzi mówi¹cemu, ¿e zap³at¹
za grzech s¹ wieczne mêki i ¿e te wieczne mêki dotkn¹ wszyst-
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kich z wyj¹tkiem ludzi czystego serca, maluczkiego stadka, wybranego Kocio³a, uwolniwszy siê raz spod tego
straszliwie b³êdnego przekonania, ma tendencjê do wpadania
w drug¹ krañcowoæ i przyjmowania jakiej formy doktryny o
uniwersalnym, wiecznym zbawieniu.
Olbrzymia wiêkszoæ tych, którzy przyjmuj¹ ten b³¹d uniwersalizmu, jednoczenie zaprzecza zupe³nie okupowi; niektórzy jednak przyjmuj¹ tê teoriê, gdy¿ wierz¹ w okup  lecz
nie rozumiej¹ dobrze zasady jego dzia³ania. Chwytaj¹ siê oni
zacytowanego powy¿ej wersetu, zadowalaj¹c siê nastêpuj¹cym rozumowaniem: je¿eli Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli
zbawieni, sprawa jest jasna  nadchodzi bowiem czas, kiedy
Jego wola bêdzie czyniona tak na ziemi, jak i w niebie. Mówi¹: dlatego rozumiemy, ¿e okup z³o¿ony za wszystkich przez
cz³owieka Chrystusa Jezusa spe³ni wolê Bo¿¹ przez zapewnienie zbawienia dla wszystkich. Umacniaj¹ siê jeszcze bardziej w tym b³êdzie, stwierdzaj¹c: skoro Bóg przyj¹³ ofiarê
okupow¹ Jezusa, sprawiedliwoæ zobowi¹zuje Go do zbawienia wszystkich grzeszników i do przywrócenia im ¿ycia wiecznego, jakie utracili w Edenie. Przedstawiamy ich stanowisko
tak dobitnie, jak to tylko mo¿liwe, aby nasza odpowied ich
zadowoli³a i nie podlega³a krytyce.
Trudnoæ w przypadku tego rozumowania polega na tym,
¿e nie jest ono kompletne. Bierze bowiem pod uwagê kilka
miejsc w Pimie wiêtym, pomijaj¹c wiele innych, na które
nale¿a³oby zwróciæ uwagê, a których wiadectwo mia³oby
wp³yw na wnioski p³yn¹ce z tego rozumowania. Poza tym przytacza  i niew³aciwie interpretuje  jedynie fragment wersetu
maj¹cego stanowiæ jego g³ówn¹ podstawê.
Nasz Niebiañski Ojciec mówi: Albowiem siê ja nie kocham w mierci umieraj¹cego, mówi panuj¹cy Pan; nawróæcie¿ siê tedy, a ¿yæ bêdziecie  Ezech. 18:32. Ta wielka ³aska
dania ¿ycia potêpionemu wiatu przez Odkupiciela nie jest ze
strony naszego Niebiañskiego Ojca niczym nowym. On siê
nie zmienia; zawsze mia³ tê dobr¹ wolê wobec swojego stworzenia. Móg³ stworzyæ ludzi jako maszyny pod wzglêdem intelektualnym i moralnym, bez wolnoci pragnieñ i bez mo¿li-
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woci czynienia niezgodnie z Jego upodobaniem; zdecydowa³ jednak, ¿e nie uczyni ludzi-maszyn, lecz stworzy ich na
swój w³asny obraz i podobieñstwo  z wolnoci¹ wyboru, posiadaj¹cych woln¹ wolê, by obraæ dobro lub z³o. Nie pragnie
On czci od istot, które nie mog³yby Go nie czciæ, ani te¿ takich, którzy czciliby Go z przymusu, lecz raczej, jak powiada,
takowych szuka, którzyby go chwalili (...) w duchu i w prawdzie  dobrowolnie, z mi³oci i docenienia Jego zasad sprawiedliwoci, a tak¿e Jego samego, reprezentowanego w tych
zasadach (Jan 4:24).
Niemniej jednak, mimo, ¿e Bóg mia³ wówczas tê sam¹ dobr¹ wolê wobec cz³owieka, pozwoli³ Adamowi dokonaæ wyboru pomiêdzy pos³uszeñstwem a niepos³uszeñstwem, a kiedy cz³owiek wybra³ niepos³uszeñstwo, ten sam Bóg, który siê
nie kocha w mierci umieraj¹cego, og³osi³ karê i od szeciu
tysiêcy lat j¹ egzekwuje. Teraz zapewni³ odkupienie w Chrystusie Jezusie, mo¿liwoæ powrotu ka¿dego cz³onka ludzkiej
rodziny do harmonii z sob¹ oraz otrzymanie przez Chrystusa
wiecznego ¿ycia; jednoczenie z ca³¹ stanowczoci¹ wyznacza warunki otrzymania tego wiecznego ¿ycia. Warunkami
Nowego Przymierza s¹: odnowione serce i w³aciwy duch w
odniesieniu do Boga, a tak¿e zupe³ne pos³uszeñstwo wobec
Niego. Wype³nienie wymagañ tego Nowego Przymierza jest
mo¿liwe jedynie przez pomoc Porednika owego Przymierza
i dlatego czytamy, ¿e ten, kto ma Syna, ma ¿ycie, ale ten, kto
nie zainteresuje siê Synem, nie bêdzie ogl¹daæ ¿ywota, lecz
gniew Bo¿y zostaje nad nim (Jan 3:35).
Jest to doskonale zgodne ze stwierdzeniem, ¿e Bóg nie kocha siê w mierci umieraj¹cego, a tak¿e z nowotestamentalnym wersetem, ¿e Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, i ku znajomoci prawdy przyszli. Niemniej jednak
Pismo wiête wskazuje, ¿e ci, którzy odrzucaj¹ ofertê Boskiego
mi³osierdzia w Chrystusie, postêpuj¹ przeciwko Boskiej ³asce i z pewnoci¹ umr¹ wtór¹ mierci¹, stanowi¹c¹ zap³atê,
czyli karê za to, ¿e wybrali grzech zamiast sprawiedliwoci.
Zauwa¿my dalej: werset, który rozwa¿amy, mówi jedynie,
¿e wol¹ Bo¿¹ jest wybawienie ca³ej ludzkoci od niewiedzy,
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lepoty i upadku, jakie wyniknê³y z grzechu Adama. Nie ma
tutaj ¿adnej wzmianki o wiecznym zbawieniu, a jedynie o naprawieniu straty spowodowanej przez Adama: nie nale¿y
zapominaæ, ¿e ojciec Adam nie utraci³ wiecznego ¿ycia; chocia¿ bowiem posiada³ doskona³e ¿ycie i by³ wolny od wszystkich elementów mierci, zosta³ umieszczony w Edenie na próbie, w celu sprawdzenia, czy przez pos³uszeñstwo Bogu rozwinie charakter pozostaj¹cy w stanie harmonii z Bogiem i czy
zostanie uznany godnym wiecznego ¿ycia. Zatem, kiedy Adam
i jego potomstwo zostaj¹ odkupieni spod przekleñstwa mierci, to zbawienie, czyli wykupienie spod wyroku mierci, nie
uprawnia ich do wiecznego ¿ycia, lecz jedynie do sprzyjaj¹cych warunków, jakie posiada³ ojciec Adam i do nowej próby,
która wyka¿e, czy bêd¹ godni ¿ycia wiecznego.
Ta nowa próba zapewniona Adamowi i wszystkim jego potomkom w rzeczywistoci bêdzie siê odbywa³a w bardziej
sprzyjaj¹cych warunkach ni¿ pierwotna próba Adama, a to z
powodu wzrostu poznania. Cz³owiek mia³ i nadal ma mo¿liwoæ poznania wielkiej grzesznoci grzechu, a w przysz³oci bêdzie mia³ szansê poznania b³ogos³awieñstw sprawiedliwoci oraz Boskiej ³aski w Chrystusie. Wiedza ta bêdzie s³u¿y³a wszystkim, który zechc¹ z niej skorzystaæ podczas nowej
próby wiecznego ¿ycia w Wieku Tysi¹clecia  kiedy to przez
tysi¹c lat ca³a ludzkoæ wiata bêdzie na s¹dzie, czyli próbie
¿ycia wiecznego przed wielkim bia³ym tronem (Obj. 20:4).
Pragnieniem Boga jest w³anie to wybawienie od przekleñstwa, przywrócenie do sprzyjaj¹cych mo¿liwoci poznania;
dlatego w³anie wyznaczy³ Porednika pomiêdzy Bogiem a
cz³owiekiem, cz³owieka Chrystusa Jezusa, który da³ samego
siebie na okup za wszystkich, który bêdzie oznajmiony w s³usznym czasie.
Stwierdzenie, ¿e Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni od Adamowego wyroku, jest podobne do s³ów tego
samego aposto³a w Licie do Rzymian 11:26: A tak wszystek Izrael bêdzie zbawiony. Werset ten nie oznacza, ¿e wszystek Izrael bêdzie zbawiony na wieki, lecz jedynie to, ¿e ca³y
Izrael bêdzie zbawiony od swej lepoty  w sensie wybawie-
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nia od lepoty, która przysz³a na Izraelitów jako na naród, na
skutek tego, ¿e jako naród odrzucili Mesjasza. Tak wiêc myl
zawarta w tym tekcie jest równie¿ ograniczona i odnosi siê
jedynie do tragedii zwi¹zanej z Adamem: Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni  nie tylko od wypowiedzianego przez
Niego sprawiedliwego wyroku, który skróci³ próbê Adama (tê
czêæ wykona³ ju¿ przez mieræ swojego Syna), ale pragnie
tak¿e, aby wszyscy ludzie byli wybawieni od swojej niewiedzy i lepoty, którymi Szatan od chwili upadku zaciemni³ ich
umys³y: W których bóg wiata tego olepi³ zmys³y, to jest w
niewiernych, aby im nie wieci³a wiat³oæ Ewangelii chwa³y
Chrystusowej, który jest wyobra¿eniem Bo¿ym  2 Kor. 4:4.
Bóg chce, aby wszyscy byli w ten sposób zbawieni od ca³ego
ci¹gu z³a, jakie nast¹pi³o po Adamowym grzechu i potêpieniu
 aby mogli przyjæ do znajomoci Prawdy. Dlaczego tego
pragnie? Po to, aby maj¹c jasne poznanie Prawdy, mogli jak
najlepiej wykorzystaæ now¹ próbê ¿ycia, zagwarantowan¹ im
przez cenê okupu, zap³acon¹ przez ich Odkupiciela. W³anie
w tym celu, by wype³niæ Bosk¹ wolê, Odkupiciel zaprowadzi
swoje tysi¹cletnie Królestwo, które najpierw zwi¹¿e Szatana
(ograniczy wszelkie z³e wp³ywy z zewn¹trz), a potem uwolni
ludzi od ich lepoty  jak napisano: Tedy siê otworz¹ oczy
lepych  Izaj. 35:5. Z tego samego powodu  aby nowa próba odbywa³a siê w warunkach jak najbardziej sprzyjaj¹cych
cz³owiekowi  Bóg zaplanowa³, ¿e to dzie³o bêdzie siê odbywa³o stopniowo i potrwa tysi¹c lat.
Sprawiedliwoæ nie jest zobowi¹zana wzglêdem okupu
Twierdzenie, ¿e Bóg jest przez w³asn¹ sprawiedliwoæ zobowi¹zany do przywrócenia do ¿ycia wszystkich ludzi, to kolejny b³¹d. Wrêcz przeciwnie; Bóg nie przyj¹³ na siebie ¿adnego zobowi¹zania, lecz jedynie sprzeda³ rodzaj ludzki Panu
Jezusowi Chrystusowi, który  jak ju¿ wczeniej zauwa¿ylimy  wykupi³ nas swoj¹ w³asn¹ drog¹ krwi¹. Niebiañski
Ojciec nie przyj¹³ ¿adnej odpowiedzialnoci za ludzi; nie zajmuje siê nimi, nie zamierza nawet ich os¹dziæ, by przekonaæ
siê, czy bêd¹ godni wiecznego ¿ywota; Pismo wiête zapew-
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nia nas o czym zupe³nie innym, mianowicie, ¿e ca³a sprawa
zosta³a oddana Synowi, który wykupi³ rodzaj ludzki, a zatem
jest jego Panem, Mistrzem, Nadzorc¹, W³acicielem, Sêdzi¹,
Prorokiem, Kap³anem, Królem; zgodnie z Boskim planem
przygotowuje On przy³¹czenie do siebie wybranego Kocio³a
obecnego Wieku Ewangelii, a to w celu dokonania wielkiego
dzie³a owiecenia wiata i restytucji pos³usznych.
Fakt, ¿e Niebiañski Ojciec odda³ ca³y rodzaj ludzki naszemu Panu, Jezusowi, nie oznacza braku zainteresowania z Jego
strony, lecz zosta³ zaplanowany po to, aby spe³niæ wymagania
prawa. Boskie prawa s¹ niezmienne i nie pozostawiaj¹ miejsca na ¿adn¹ niedoskona³oæ czy te¿ grzech; s¹ one bowiem
stworzone dla istot doskona³ych, poniewa¿ nasz Niebiañski
Ojciec nigdy nie stworzy³ niczego niedoskona³ego. Wszelka
niedoskona³oæ i grzech to deprawacja, jaka nast¹pi³a po zakoñczeniu procesu stwarzania. Gdyby Bóg zezwoli³ na grzech
wród ludzkoci i bezporednio zajmowa³ siê niedoskona³ym
cz³owiekiem, oznacza³oby to, ¿e (1) wszyscy zostaliby wkrótce skazani jako niedoskonali i niegodni lub (2) Bóg nie potêpi³by naszych grzechów, zezwalaj¹c na niedoskona³oæ, co
stanowi³oby pogwa³cenie praw Jego mocarstwa. Dlatego wiêc
dla dobra cz³owieka i dla zachowania swojego prawa Bóg odda³
ca³y rodzaj ludzki w rêce Jezusa, jego Odkupiciela. Jezus mo¿e
siê nim zajmowaæ i okazywaæ mi³osierdzie (nie za sprawiedliwoæ) wobec niedoskona³ych, pragn¹cych uzyskaæ doskona³oæ, do czasu, gdy  krok po kroku, coraz wy¿ej, wy¿ej i
wy¿ej  doprowadzi ich do doskona³oci przy koñcu Tysi¹clecia  kiedy to pos³uszni wielkiemu Prorokowi bêd¹ gotowi do
przejcia z r¹k Porednika w rêce Ojca, osi¹gn¹wszy przez
Chrystusa doskona³oæ mo¿liw¹ do zaakceptowania z Boskiego punktu widzenia; wszyscy inni bêd¹ za wyg³adzeni poprzez wtór¹ mieræ (Dzieje Ap. 3:23). W wietle faktu, ¿e nawet jeli nasze przesz³e grzechy zosta³y wymazane, nasze obecne niedoskona³oci sprowadzi³yby nowy wyrok mierci, gdybymy stanêli na próbie przed Ojcowskim s¹dem absolutnej
sprawiedliwoci  aposto³ ostrzega nas, abymy nie lekcewa¿yli sposobnoci danych nam w Chrystusie, mówi¹c: Strasz-
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naæ jest rzecz wpaæ w rêce Boga ¿ywego  Hebr. 10:31. Boski
plan wobec grzeszników nie zna innego mi³osierdzia oprócz
mi³osierdzia w Chrystusie i przez Chrystusa oraz przez Jego
dzie³o pojednania i restytucji jako Porednika: poza tym za³o¿eniem Boskie prawo jest surow¹ sprawiedliwoci¹ bez ¿adnej ulgi, gotow¹ poch³on¹æ niczym ogieñ wszelkie ska¿enie.
Któ¿ nie rozumie wiêc, ¿e gdyby Bóg kontaktowa³ siê z
grzesznikami, zezwalaj¹c na ich grzechy, akceptuj¹c niedoskona³e rezultaty ich wysi³ków, nie by³oby potrzeby Odkupiciela ani Nowego Przymierza w Jego krwi? Co wiêcej, ka¿dy
sporód wiêtych anio³ów móg³by, gdyby chcia³, powiedzieæ:
Skoro Bóg zezwoli³ na jeden grzech w ludzkiej rodzinie, z
pewnoci¹ nam okaza³by nie mniejsze mi³osierdzie; dlatego
wiêc, je¿eli mamy ochotê, mo¿emy pope³niæ jeden grzech i
spodziewaæ siê przebaczenia ze strony Boskiego mi³osierdzia
oraz tego, ¿e Bóg nie pozbawi nas spo³ecznoci z sob¹. W
ten sposób przez ca³¹ wiecznoæ istnia³oby niebezpieczeñstwo
grzechu ze strony tych, którzy jeszcze go nie pope³nili. Ka¿dy, kto w ten sposób odwo³a³by siê do Boskiego mi³osierdzia,
z pominiêciem Boskiej sprawiedliwoci i Boskiego prawa, aby
ten jeden grzech zosta³ wybaczony, stawa³by siê kolejnym argumentem na poparcie tego, ¿e ka¿dy wiêty anio³ powinien
spróbowaæ grzechu i dowiadczyæ Boskiego odpuszczenia. W
tej sytuacji nie dziwi nas, ¿e dla dobra wszystkich swoich
wiêtych stworzeñ, a tak¿e dla w³asnego zadowolenia, Bóg
zdecydowa³, ¿e nie zaakceptuje w ¿adnym z nich niczego
oprócz doskona³oci, w ten sposób czyni¹c sprawiedliwoæ
podstaw¹ swojego tronu (Psalm 89:15).
Nie masz ¿adnego imienia,
przez które bymy mogli byæ zbawieni
Z tego punktu widzenia wyraniej ni¿ kiedykolwiek przedtem dostrzegamy, ¿e ca³e Boskie mi³osierdzie wobec upad³ej
ludzkoci zosta³o zes³ane w Chrystusie i przez Chrystusa  ¿e
Niebiañski Ojciec nie zsy³a ¿adnych ³ask osobicie czy te¿
niezale¿nie od Syna oraz ¿e nie masz ¿adnego imienia pod
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niebem, danego ludziom, przez które bymy mogli byæ zbawieni (Dzieje Ap. 4:12). Widzimy tak¿e, i¿ dzie³o Zbawiciela nie zosta³o dokonane przez samo nabycie ludzkoci; po jej
nabyciu Pan musia³ staæ siê Wielkim Lekarzem, aby uzdrowiæ
ludzi z choroby grzechu, aby przywróciæ ich do ¿ycia i ca³ej
doskona³oci ich natury, a w ten sposób przez proces restytucji, odbywaj¹cy siê podczas Jego tysi¹cletniego panowania,
przygotowaæ wszystkich pos³usznych Mu do przedstawienia
ich pe³ni doskona³oci Ojcu na koñcu tysi¹ca lat.
Patrz¹c wiêc na Porednika, w którego rêce z³o¿ono wszelk¹ moc ku zbawieniu, zapytujemy, czy zamierza na wieki
zbawiæ wszystkich, których odkupi³, czy te¿ mo¿e na³o¿y³ jakie ograniczenia. Stwierdzamy, ¿e Pismo wiête jasno mówi
o takich ograniczeniach: na przyk³ad, opisuj¹c Wiek Tysi¹clecia jako czas, gdy Adamowe potêpienie zostanie zniesione i
nie bêdzie ju¿ mia³o wp³ywu na ludzkoæ, kiedy nie bêdzie siê
ju¿ mówiæ: Ojcowie jedli grona cierpkie, a synów zêby cierpnê³y, Biblia uczy, ¿e ka¿dy, kto umrze w tym czasie, umrze
za swoje w³asne grzechy, a nie za grzechy kogo innego (Jer.
31:29,30). Czytamy równie¿, ¿e kiedy Pan bêdzie panowa³
wród narodów, z³onicy bêd¹ wykorzenieni (Psalm 37:9).
Aposto³ Piotr, po s³owach dotycz¹cych czasów naprawienia
wszystkich rzeczy, Wieku Tysi¹clecia, stwierdza, ¿e wtedy
stanie siê, ¿e ka¿da dusza, która by nie s³ucha³a [nie by³a
pos³uszna] tego proroka [uwielbionego Chrystusa  G³owy i
Cia³a], bêdzie wyg³adzona z ludu  we wtórej mierci (Dzieje Ap. 3:19-23). W odniesieniu do tego samego obrazu inny
aposto³ mówi: Kto by odrzuci³ zakon Moj¿eszowy, bez mi³osierdzia ( ) umiera. (...) Jako¿ sro¿szego [wiêkszego] karania godzien jest ten, kto by Syna Bo¿ego podepta³, i krew
przymierza, przez któr¹ by³ powiêcony [uczyniony przyjemnym Bogu, usprawiedliwiony], za pospolit¹ [nie wiêt¹, zwyczajn¹] mia³, i Ducha [Boskiej] ³aski zel¿y³? (...) Strasznaæ
rzecz jest wpaæ w rêce Boga ¿ywego; Albowiem jelibymy dobrowolnie grzeszyli po wziêciu znajomoci prawdy
[znajomoci Boskiej ³aski w Chrystusie; Bóg chce, aby wszyscy kiedy doszli do tej znajomoci], nie zostawa³aby ju¿ ofiara

474

Podstawa pojednania

za grzechy [pojednanie za grzech Adama nie bêdzie obejmowa³o dobrowolnych grzechów przeciwko wiat³u i znajomoci]; ale straszliwe niejakie oczekiwanie s¹du [odp³aty], i zapalenie ognia, który po¿reæ ma przeciwników (Hebr. 10:2631).
Widzimy tutaj wyranie, ¿e przeciwnicy pozafiguralnego
Moj¿esza (uwielbionego Chrystusa) zostan¹ po¿arci, czyli
zniszczeni w sposób jeszcze sro¿szy od tego, w jaki potraktowani zostali przeciwnicy Moj¿esza. Je¿eli jednak kar¹ dla przeciwników Moj¿esza by³a mieræ, có¿ sro¿szego mo¿e spaæ
na przeciwników Chrystusa? Odpowiadamy, ¿e mieræ zadana przez Moj¿esza mia³a wp³yw jedynie na resztkê ¿ycia Adamowego, jaka pozostawa³a tym ludziom, ale nie mog³a wp³yn¹æ na rzeczywist¹ istotê, czyli duszê, któr¹ Bóg zamierzy³
odkupiæ i odkupi³ przez okupow¹ ofiarê Chrystusa. Jednak na
tego, kto po poznaniu swojego odkupienia odmawia pos³uszeñstwa pozafiguralnemu Moj¿eszowi, spadnie sro¿sza kara
 utraci nie tylko kilka lat swojego ¿ycia pod przekleñstwem,
lecz tak¿e sw¹ duszê, istotê, swoje istnienie  utraci je na zawsze, bez nadziei przywrócenia; tacy bowiem, podobnie jak
wszyscy przeciwnicy, zostan¹ po¿arci jak ciernisko, jak ciernie i osty, brzemiê ziemi.
Podobnie i inne wiadectwa w ca³ym Nowym Testamencie
jednoznacznie prowadz¹ do wniosku, ¿e Porednik z ca³¹ stanowczoci¹ bêdzie egzekwowa³ Boskie prawo przeciwko grzechowi i ¿e jedynym wyj¹tkiem od tej absolutnej regu³y bêdzie
wzgl¹d na s³aboci i niewiedzê ludzi; w miarê przezwyciê¿ania tych s³aboci i niewiedzy w procesie restytucji podczas
Tysi¹clecia, wymagania prawa sprawiedliwoci bêd¹ coraz
cilej egzekwowane, a¿ wreszcie s¹d, którym nasz Pan na
koñcu Wieku Tysi¹clecia sprawdzi wszystkich tych, którzy
pozostan¹, bêdzie nie mniej srogi i nie mniej wa¿ny ni¿ s¹d
Niebiañskiego Ojca; na skutek tej próby wszyscy, którzy czyni¹ grzech lub sympatyzuj¹ z nim w jakimkolwiek stopniu lub
formie, zostan¹ oddani wtórej mierci. Skoro wiêc godni cz³onkowie rodzaju ludzkiego osi¹gn¹ doskona³oæ w procesie restytucji, wymagania sprawiedliwoci bêd¹ zupe³nie zgodne ze
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wszystkim, co dyktuje prawoæ w s³owie, uczynku i w myli.
Widzimy wiêc, ¿e Boska wola bêdzie dokonana na ziemi
tak samo, jak w niebie  pamiêtaj¹c o nastêpuj¹cych faktach:
(1) Bosk¹ wol¹ jest, aby wszyscy zostali uzdrowieni z przekleñstwa Adamowego i przyprowadzeni do znajomoci Prawdy; (2) Bosk¹ wol¹ jest, aby wieczne ¿ycie zosta³o dane wszystkim pos³usznym; (3) Tak samo Bosk¹ wol¹ jest, aby wszyscy
niepos³uszni byli wyg³adzeni z ludu. Ta czêæ Boskiej woli
równie¿ dokona siê na ziemi i nikt nie bêdzie w stanie tego
powstrzymaæ.
Niektórzy zak³adaj¹, ¿e skoro celem okupu by³o wybawienie ca³ej ludzkoci od Adamowego przestêpstwa, to nale¿y
oczekiwaæ natychmiastowej restytucji ca³ego rodzaju ludzkiego do pe³ni doskona³oci ludzkiej natury. Takie oczekiwanie
nie jest jednak oparte ani na Pimie wiêtym, ani na logice.
¯aden werset Biblii nie wskazuje na to, ¿e dzie³o restytucji
bêdzie natychmiastowe; wrêcz przeciwnie  ma ono byæ stopniowe. Szukanie natychmiastowej restytucji do absolutnej doskona³oci ludzkiej natury jest skutkiem fa³szywego rozumowania. Zak³ada ono, ¿e ludzkoæ nie mo¿e we w³aciwy sposób znaleæ siê na próbie wiecznego ¿ycia  w warunkach tak
samo sprzyjaj¹cych, jak w przypadku ojca Adama  je¿eli nie
stanie siê doskona³a, tak samo jak on by³ doskona³y; my jednak wyka¿emy, ¿e jest to niew³aciwe rozumowanie; ¿e warunki próby bêd¹ o wiele korzystniejsze w niedoskona³oci.
Rozumowanie to zak³ada te¿, ¿e powszechne wród ludzi s³aboci i niedoskona³oci, jakie dotknê³y ich na skutek upadku,
bêd¹ stanowi³y bariery nie do przebycia, uniemo¿liwiaj¹ce odkupionym pos³uszeñstwo wobec Boskiego prawa; wyka¿emy
jednak, ¿e Boski plan pod ka¿dym wzglêdem przygotowany
jest na te okolicznoci. Odpowiadamy, ¿e gdyby ogó³ rodzaju
ludzkiego powróci³  poprzez natychmiastow¹ restytucjê  do
doskona³oci ludzkiej natury, jak¹ cieszy³ siê Adam, oznacza³oby to, ¿e:
(4) Jako doskona³e istoty wszyscy zobowi¹zani byliby do
doskona³ego pos³uszeñstwa doskona³emu Boskiemu prawu;
¿e nie ma dla nich ¿adnego usprawiedliwienia, podobnie jak
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w przypadku Adama. Pewna liczba osób mog³aby przejæ tak¹
próbê pomylnie na skutek obecnego dowiadczenia z grzechem i wyci¹gniêtych z niego lekcji. Musimy jednak pamiêtaæ, ¿e wiêkszoci rodzaju ludzkiego nadal brakowa³oby znajomoci grzechu i kary zañ tak samo, jak Adamowi, poniewa¿
wiêkszoæ ludzi umar³a w dzieciñstwie, a wiedza znacznej
czêci pozosta³ej grupy na temat rozró¿niania miêdzy dobrem
a z³em jest stosunkowo niewielka.
(5) Taka procedura uniewa¿ni³aby, przynajmniej w znacznym stopniu, wielk¹ lekcjê, któr¹ Bóg dawa³ wiatu przez szeæ
tysiêcy lat na temat grzesznoci grzechu i tego, ¿e jest on
niepo¿¹dany; wiêkszoæ ma do tej pory niewielk¹ znajomoæ
sprawiedliwoci. Proces uczenia ludzkoci zostanie dope³niony
przez lekcje dotycz¹ce przeciwnej strony tego zagadnienia,
przez m¹droæ i korzyæ ze sprawiedliwoci, nauczanej podczas Wieku Tysi¹clecia.
(6) Natychmiastowo przywrócona do doskona³oci ludzkoæ
by³aby, praktycznie rzecz bior¹c, now¹ ras¹, w stosunku do
której wszystkie dowiadczenia by³yby stracone; ¿aden cz³owiek nie by³by bowiem w stanie zidentyfikowaæ siebie, doskona³ej istoty o doskona³ych zdolnociach i umiejêtnociach,
z istot¹, której zdolnoci i umiejêtnoci s¹ obecnie tak dalekie
od doskona³oci: w przypadku niemowl¹t, które nigdy nawet
siebie nie pozna³y, nie ma mowy o identyfikacji. Gdyby wiêc
Boski plan by³ w³anie taki, Bóg móg³ stworzyæ miliony istot
ludzkich na pocz¹tku, w Edenie i poddaæ je wszystkie próbie;
by³oby to równoznaczne z umieszczeniem milionów w podobnej sytuacji poprzez restytucjê, bez korzyci p³yn¹cych z
obecnego dowiadczenia grzechu.
(7) Gdyby ka¿da jednostka sta³a siê natychmiast doskona³a, nie by³oby miejsca na dzia³alnoæ Kocio³a wraz z Panem,
jako nasienia Abrahamowego, w celu b³ogos³awienia wiata i
pe³nienia urzêdu Królewskiego Kap³añstwa (Gal. 3:16,29).
Boski plan wzglêdem urzêdu Królewskiego Kap³añstwa
sugeruje istnienie s³aboci i niedoskona³oci u tych, którym
kap³ani maj¹ udzielaæ pomocy i nauki, od których maj¹ przyjmowaæ powiêcenie i ofiary za grzech i którym maj¹ przeka-
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zywaæ ³askê i przebaczenie grzechów. Gdyby Boski plan przewidywa³ natychmiastow¹ restytucjê w chwili wtórego przyjcia, nie by³oby miejsca dla takiego kap³añstwa.
(8) Gdyby restytucja mia³a nast¹piæ w jednej chwili, dlaczego Bóg mia³by wyznaczaæ tysi¹c lat jako czasy naprawienia wszystkich rzeczy, skoro jeden rok znakomicie wystarczy³by na przeprowadzenie natychmiastowej restytucji cz³owieka do stanu ludzkiej doskona³oci oraz na próbê podobn¹
do Adamowej?
(9) Gdyby rodzaj ludzki zosta³ w jednej chwili doprowadzony do absolutnej doskona³oci, oznacza³oby to, ¿e nie ma
miejsca na mi³osierdzie dla niego. Nie istnia³oby b³aganie o
mi³osierdzie w przypadku dobrowolnego, umylnego, celowego przestêpstwa. Co wiêcej, ka¿da jednostka, która pope³ni³a przestêpstwo jako dobrowolny grzesznik, sprowadzi³aby na siebie wyrok mierci; wykupienie od niego nie by³oby
mo¿liwe, inaczej ni¿ w przypadku Adama, gdzie przez niepos³uszeñstwo jednego pod wyrokiem znalaz³o siê ca³e potomstwo, a potem jeden doskona³y cz³owiek sta³ siê Odkupicielem ca³ego rodzaju ludzkiego. W pierwszym przypadku
ka¿da jednostka by³aby osobicie przestêpc¹ i osobicie podpad³aby pod wyrok mierci. Ponowne uwolnienie od kary,
nawet za jeden tylko grzech, wymaga³oby oddania ¿ycia za
¿ycie ka¿dego pojedynczego przestêpcy. Milion przestêpców
wymaga³by miliona ofiarniczych mierci doskona³ych i wiêtych istot, gdyby za ich grzechy miano dokonaæ pojednania;
Bóg zapewni³ jednak ca³kowit¹ ofiarê za wszystkich w Chrystusie i nie zaplanowa³ ¿adnych dalszych ofiar za grzechy. Nie
mogliby oni równie¿  bêd¹c raz przywróceni do doskona³oci w Chrystusie  oczekiwaæ niczego wiêcej poprzez zas³ugê
Jego ofiary, poniewa¿ otrzymaliby ju¿ wszelkie ³aski zamierzone w Jego okupie i przezeñ zagwarantowane. Nie by³oby
dla nich dalszego udzia³u w ofierze za grzechy, gdyby raz doznali pe³ni restytucji.
Zastanówmy siê teraz nad logik¹ Boskiego planu stopniowej restytucji, postêpuj¹cej proporcjonalnie do wzrostu pojednania cz³owieka ze Stwórc¹ i Jego prawem oraz nad ko-
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rzyciami p³yn¹cymi z owego planu dla ludzkoci.
(1) Wszyscy maj¹ byæ wzbudzeni z mierci Adamowej,
podobnie jak ze snu, przez zas³ugê zap³aconego okupu: bêdzie to pierwszy krok w b³ogos³awieñstwach restytucji. Potem bêd¹ siê znajdowali pod opiek¹, kontrol¹, dozorem Królewskiego Kap³añstwa, którego dowiadczenie grzechu, ³¹cznie z przezwyciê¿eniem go podczas obecnego Wieku Ewangelii, we w³aciwy sposób przygotuje jego cz³onków do cierpliwoci i pomocy wobec tych, nad którymi bêd¹ panowali
jako królowie i kap³ani (Obj. 5:10).
To¿samoæ jednostki zostanie zachowana, gdy¿ ka¿dy zostanie wzbudzony dok³adnie w takim samym stanie, w jakim
umar³; wszystkie etapy przezwyciê¿ania grzechu i s³aboci
obecnego czasu bêd¹ dla tej osoby bardzo cennymi lekcjami,
je¿eli chodzi o grzech i korzyci p³yn¹ce ze sprawiedliwoci.
W ten sposób, krok po kroku, wielki Odkupiciel podniesie do
doskona³oci ludzkoæ, postêpuj¹c¹ ku tej doskona³oci proporcjonalnie do swojego pragnienia; ci, którzy nie uczyni¹
¿adnego postêpu pomimo danej im znajomoci i mo¿liwoci,
w wieku stu lat zostan¹ wyg³adzeni z krainy ¿yj¹cych przez
wtór¹ mieræ, bez nadziei przysz³ego przywrócenia czy szansy; maj¹c bowiem tê szansê w swoich rêkach i przyszed³szy
do stosunkowo znacznego poznania z³a i dobra, podeptali ³askê Bo¿¹ w Chrystusie zaniedbuj¹c naukê wielkiego Proroka
i nie postêpowali wiêt¹ drog¹ (Izaj. 65:20; 35:8). Niemniej
jednak, jak wskazuje prorok, umieraj¹c w wieku stu lat, osoby
te mog¹ byæ uwa¿ane za dzieci, poniewa¿ wszyscy, którzy
uczyni¹ jakikolwiek postêp, bêd¹ ¿yli co najmniej do koñca
Wieku Tysi¹clecia.
(2) Podejmuj¹c te kroki ku górze drog¹ wiêtoci podczas
Wieku Tysi¹clecia, wci¹¿ niedoskona³y wiat bêdzie przez ca³y
ten okres w takim samym stopniu okryty zas³ug¹ ofiary okupowej podczas stopniowego uczenia siê cennych lekcji i rozwijania rozmaitych owoców ducha; w miêdzyczasie za³amania i zmazy spowodowane przez nieroztropnoæ lub próby
u¿ywania innych metod bêd¹ nadal liczone jako czêæ ich
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Adamowej s³aboci i w takiej w³anie mierze uzyskaj¹ przebaczenie z r¹k wielkiego Kap³ana.
Utrzymywanie, ¿e doskona³oæ fizyczna b¹d doskona³oæ
znajomoci s¹ niezbêdne do przeprowadzenia próby wiecznego ¿ycia b¹d wiecznej mierci, oznacza³oby zaprzeczenie
temu, ¿e Koció³ znajduje siê obecnie na takiej próbie: wszyscy za musz¹ siê zgodziæ, ¿e Pismo wiête mówi o czym
zupe³nie odmiennym. Podobna doskona³oæ nie bêdzie równie¿ konieczna do przeprowadzenia próby wiata. Podobnie
jak my, wiat zostanie najpierw przyprowadzony do znajomoci Boskiej ³aski w Chrystusie, zanim bêdzie mog³a siê rozpocz¹æ jakakolwiek próba; to w³anie obieca³ Bóg. Ich odziedziczone s³aboci bêd¹ podczas zdobywania doskona³oci przykryte zas³ug¹ Chrystusa, Porednika Nowego Przymierza.
Pos³uszni osi¹gn¹ pe³niê doskona³oci dopiero przy koñcu
panowania Mesjasza.
(3) Pismo wiête przedstawia Tysi¹clecie jako Dzieñ S¹du
dla wiata: [Bóg] postanowi³ dzieñ, w który bêdzie s¹dzi³
wszystek wiat w sprawiedliwoci przez mê¿a [Chrystusa 
G³owê i Cia³o], którego na to naznaczy³  Dzieje Ap. 17:31.
Gdyby Bóg mia³ przymusiæ ca³y wiat, albo te¿ na zawsze
zbawiæ wszystkich cz³onków Adamowej rodziny, jaki sens
mia³oby nazywanie nadchodz¹cego wieku Dniem S¹du? S¹d
oznacza dochodzenie, próbê, a to poci¹ga za sob¹ odrzucenie
nieodpowiednich, jak równie¿ przyjêcie i b³ogos³awienie tych,
którzy okazali siê godni. Rezultatem tego s¹du bêdzie wieczne ¿ycie lub wieczna mieræ.
Zwróæmy uwagê na przypowieæ naszego Pana o owcach i
koz³ach, zastosowan¹ nie do Wieku Ewangelii, lecz do Wieku
Tysi¹clecia. Rozpoczyna siê ona od s³ów: A gdy przyjdzie
Syn cz³owieczy w chwale swojej  i usi¹dzie na stolicy chwa³y
swojej  w czasie, gdy zgodnie z Jego obietnic¹ Oblubienica,
wybrany Koció³, bêdzie dzieli³a z Nim tron i chwa³ê  bêd¹
zgromadzone przedeñ wszystkie narody i bêdzie je s¹dzi³,
oddzielaj¹c owce na praw¹ stronê  ³aski, a koz³y na lew¹
stronê  nie³aski. To oddzielanie i s¹dzenie zabierze ca³y Wiek
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Tysi¹clecia, a przy jego koñcu wszystkie owce zostan¹ przyjête do Ojcowskiej ³aski  wiecznego ¿ycia, a niepos³uszne
koz³y, ze swoim przywódc¹, Szatanem na czele i ze wszystkimi z³oczyñcami, zostan¹ ukarani wiecznym zatraceniem,
wiecznym odciêciem od ¿ycia  którego symbolem jest jezioro ognia i siarki  wtór¹ mierci¹.
Pismo wiête uczy, ¿e ten s¹d wielkiego tysi¹cletniego Dnia
S¹du bêdzie siê odbywa³ przed wielkim bia³ym tronem czystoci i sprawiedliwoci; ci, którzy przez ten czas zachowywali i rozwijali ducha Niebiañskiego Ojca, ducha mi³oci, ku
doskona³oci, decyzj¹ Sêdziego zostan¹ uznani za lud Pañski
i otrzymaj¹ królestwo [ziemskie królestwo] zgotowane [im]
od za³o¿enia wiata. Inni, którzy w tych korzystnych warunkach nie zdo³aj¹ w zupe³nym stopniu rozwin¹æ ducha mi³oci
jako swojego charakteru na podobieñstwo Pana, bêd¹ uznani
za Pañskich przeciwników i wraz z Szatanem zostan¹ zniszczeni (por. Obj. 20:9-13).
Okup  zastêpstwo
Doktryna zastêpstwa, jasno pokazana w Pimie wiêtym i
przez ca³e wieki ciesz¹ca siê poparciem ze strony chrzecijan,
teraz chwieje siê, poniewa¿ dziêki wyrozumieniu janiejszemu ni¿ w przesz³oci, ogólnie dostrzega siê, ¿e je¿eli zap³at¹
za grzech s¹ wieczne mêki i je¿eli nasz Pan, Jezus, by³ naszym zastêpstwem w zap³aceniu tej kary, oznacza³oby to, ¿e
jako taki musi cierpieæ wieczne tortury, poniewa¿ inaczej my
nie bylibymy wolni od grzechu. Rozumowanie to jest logiczne, a trudnoæ polega na b³êdnym za³o¿eniu. Wieczne mêki
nie s¹ zap³at¹ za grzech  nie s¹ kar¹ przeciwko cz³owiekowi.
Niemniej jednak w wielu umys³ach stanowi to uprzedzenie
przeciwko myli o zastêpstwie, nawet je¿eli jasne jest, ¿e zap³atê za grzech stanowi mieræ oraz ¿e nasz Pan móg³ byæ i
by³ zastêpstwem cz³owieka w mierci, cierpi¹c dok³adnie tak,
jak mia³ cierpieæ cz³owiek, w najzupe³niej pewnym i absolut-
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nym sensie. Wielu jest uprzedzonych do s³owa zastêpstwo,
pytaj¹ wiêc: czy wyraz zastêpstwo jest u¿yty w Biblii? Je¿eli nie, dlaczego mielibymy go stosowaæ?
Odpowiadamy, ¿e s³owo zastêpstwo jest s³owem z naszego jêzyka i ¿e w Pimie wiêtym, napisanym po grecku i
hebrajsku, ¿adne s³owa z naszego jêzyka nie zosta³y u¿yte.
Je¿eli jednak t³umacze naszego przek³adu chcieliby ten wyraz
zastosowaæ, mogliby to z ca³¹ poprawnoci¹ uczyniæ, poniewa¿ tekst grecki w wielu miejscach zawiera myl o zastêpstwie i zastêpowaniu. To, ¿e w rzeczywistoci nigdzie go nie
znajdujemy, oznacza jedynie, ¿e t³umacze go nie u¿yli; skoro
wiêc w naszych umys³ach chcemy utrwaliæ myl greckiego
orygina³u Biblii, mo¿emy utrwaliæ s³owo zastêpstwo, bowiem
cokolwiek sprzeciwia siê pojêciu zastêpstwo, sprzeciwia siê
równie¿ myli zawartej w wyrazie okup. Jak ju¿ zauwa¿ylimy, Pismo wiête pe³ne jest wersetów mówi¹cych o tym, ¿e
zostalimy kupieni drog¹ krwi¹ Chrystusa, ¿e uwolni³ On nas
przez oddanie w³asnej duszy na mieræ jako okup za nasze
dusze. Czy¿ nie jest to zastêpstwo?
Kiedy jaka rzecz zostaje nabyta, zap³acona za ni¹ cena
zastêpuje tê rzecz. Na przyk³ad, je¿eli kupujemy bochenek
chleba za pewn¹ sumê pieniêdzy, zamieniamy pieni¹dze na
chleb, czyli zastêpujemy pieni¹dze chlebem. Je¿eli rolnik zawozi worek pszenicy do m³yna i otrzymuje równowartoæ w
m¹ce, pszenica staje siê zastêpstwem m¹ki, a m¹ka  zastêpstwem pszenicy. Jedna rzecz jest równowa¿n¹ cen¹, okupem,
zastêpstwem za drug¹ rzecz. Tak samo, w najbardziej dos³ownym sensie tego s³owa, nasz Pan, cz³owiek Chrystus Jezus,
odda³ samego siebie na mieræ jako okup, zastêpstwo w mierci
za ojca Adama (i za ca³¹ ludzkoæ, która w nim utraci³a ¿ycie)
 okup za wszystkich, zastêpstwo, równowa¿n¹ cenê. Fakty
w tej sprawie wskazuj¹ na wiêksz¹ dok³adnoæ ni¿ w niemal
ka¿dym innym przypadku  byæ mo¿e z wyj¹tkiem wymiany
jeñców wojennych, kiedy to precyzyjnie przestrzega siê wymiany szeregowca za szeregowca, pu³kownika za pu³kowni-
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ka, genera³a za genera³a, przy czym za ka¿d¹ jednostkê po
ka¿dej stronie wymaga siê równowa¿nej ceny, cz³owieka za
cz³owieka. Zakup chleba za pieni¹dze nie jest tak doskona³¹
ilustracj¹, poniewa¿ chleb i srebro maj¹ tak¹ sam¹ wartoæ,
ale nie s¹ takiego samego rodzaju. W przypadku odkupienia
cz³owieka Bóg wymaga³ absolutnie równowa¿nej natury, równowa¿nej doskona³oci  równowa¿nej pod ka¿dym wzglêdem, doskona³ego zastêpcy, ca³kowicie równowa¿nej ceny,
która musia³a byæ zap³acona, zanim ludzkoæ mog³a byæ uwolniona spod Boskiego wyroku.
Pewne zastosowanie pojêcia zastêpstwo, czêsto spotykane miêdzy ludmi, spowodowa³o pomieszanie myli w tym
zakresie. W czasie wojny, kiedy pobór staje siê rzecz¹ konieczn¹ i mê¿czyzna zostaje powo³any do s³u¿by, otrzymuje niekiedy zezwolenie na znalezienie zastêpcy, który zajmuje jego
miejsce, s³u¿y w zamian za niego w armii  a zast¹piony cz³owiek jest wolny od wszelkich zobowi¹zañ wobec s³u¿by wojskowej. To szczególne zastosowanie s³owa zastêpstwo w
zwi¹zku ze sprawami wojskowymi, zgodne jest z naszym rozumowaniem pod wzglêdem tego, ¿e cz³owiek zaakceptowany przez oficera jako zastêpca za zwolnionego musi spe³niaæ
okrelone wymagania fizyczne; po drugie, cz³owiek ten nie
mo¿e ju¿ byæ sam wczeniej powo³any i dlatego mo¿e zaofiarowaæ siebie jako zastêpcê. Te elementy zgadzaj¹ siê z rozwa¿an¹ przez nas sytuacj¹. Nasz Pan przedstawi³ siebie jako zastêpcê za ojca Adama: spe³ni³ wszelkie warunki Boskiego rz¹du, poniewa¿ pod ka¿dym wzglêdem nadawa³ siê na zastêpstwo Adama. Zadoæuczyni³ te¿ nastêpuj¹cemu wymaganiu:
nie znajdowa³ siê pod wyrokiem mierci, kiedy zaj¹³ nasze
miejsce, ofiarowa³ siebie i zosta³ przyjêty. Posiada³ wolne ¿ycie, które móg³ daæ za utracone ¿ycie Adama.
Tutaj jednak podobieñstwo miêdzy tymi dwoma zastêpstwami siê koñczy; w przypadku ¿o³nierza bowiem pobór, czyli
wyrok, powo³uje do udzia³u w wojnie, w jej trudnociach, próbach itd., podczas gdy w przypadku Adama powo³anie, wy-
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rok, skazywa³o na mieræ. Zgodnoæ pomiêdzy tymi dwoma
zastosowaniami s³owa zastêpstwo koñczy siê, kiedy ¿o³nierz
zostaje przyjêty i wstêpuje do s³u¿by wojskowej  co odpowiada przyjêciu przez Boga ofiary naszego Pana, Jezusa i pocz¹tek Jego drogi na mieræ. Poniewa¿ ¿o³nierz  zastêpca
zosta³ przyjêty do wojska, nazwisko pierwotnie powo³anego
wymazano z listy; kiedy Chrystus poniós³ mieræ za Adama,
imiê Adama zosta³o wymazane z listy Boskiego potêpienia.
Dalej podobieñstwo to ju¿ nie siêga.
Z pewnoci¹ post¹pimy rozs¹dnie nie narzucaj¹c s³owa zastêpstwo tym, którzy ju¿ s¹ uprzedzeni na skutek b³êdnego
zrozumienia przedmiotu i którzy na skutek owego uprzedzenia mog¹ nie byæ w stanie rozwa¿yæ tego zagadnienia dog³êbnie i obiektywnie. Niemniej jednak powinnimy siê staraæ w
naszych sercach o to, bymy pozostali wierni myli o zastêpstwie, które jest podstaw¹ okupu. Ka¿dy, kto zrozumiawszy
to zagadnienie nie wierzy, ¿e Chrystus by³ naszym zastêpstwem, nie ma wiary w okup, a zatem nie dostaje mu wiary
koniecznej do usprawiedliwienia przed Bogiem.
Czy ¿aden inny plan zbawienia nie by³ mo¿liwy?
Wiele osób, które nie rozumiej¹ dok³adnie zagadnienia okupu, poddaje je pod dyskusjê i powiada, ¿e ich zdaniem Bóg
móg³ zbawiæ wiat w jaki inny sposób ni¿ przez danie w³asnego Syna na zastêpstwo, czyli ofiarê okupow¹ za cz³owieka. Odpowiadamy im, ¿e podchodz¹ do tego zagadnienia z
nieodpowiedniego punktu widzenia. Powinni sami zadaæ sobie pytanie nie odnonie tego, czy Bóg móg³ przyj¹æ jaki inny
sposób, lecz czy ten inny sposób przyj¹³, czy te¿ wybra³ plan
okupu?
Bez w¹tpienia Boska m¹droæ mog³a wybraæ jaki inny plan
zbawienia ludzkoci, ale z równym prawdopodobieñstwem
mo¿emy za³o¿yæ, ¿e ¿aden inny plan nie móg³ byæ lepszy; o
ile chodzi o nasz os¹d i wiedzê, nie móg³ byæ u³o¿ony  nawet
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przez Wszechmog¹cego  ¿aden inny plan ni¿ ten, który zosta³ przez Niego wybrany, je¿eli wemiemy pod uwagê wszelkie okolicznoci, warunki i po¿¹dane rezultaty. Fakt, ¿e Bóg
przyj¹³ inny plan wobec upad³ych anio³ów, dowodzi, ¿e móg³
równie¿ przyj¹æ inny plan w stosunku do upad³ego cz³owieka. Móg³ uczyniæ z cz³owiekiem to samo, co z anio³ami, ale*
 jak ju¿ zauwa¿ylimy  nie by³oby to bardziej korzystne, a
byæ mo¿e mniej po¿¹dane.
Nawet gdybymy za³o¿yli, ¿e przez taki plan podobna liczba ludzi otrzyma³aby b³ogos³awieñstwo i w ostatecznoci zosta³aby przywrócona do doskona³oci, to jednak dostrzegamy
pewne minusy: (1) o ile¿ straszniejszy by³by moralny upadek
naszej ludzkiej rodziny, gdyby pozostawiono jej pe³niê mocy
umys³owych i fizycznych, a jednoczenie dozwolono na upadek moralny! Jak¿e wiele grzechu mo¿na poznaæ w krótkim
okresie dziesiêciu, dwudziestu, piêædziesiêciu czy stu lat 
jakiego ogromu niegodziwoci dowiadczy³aby i dokona³a
ludzkoæ, gdyby mog³a ¿yæ w pe³ni swoich mocy przez szeæ
tysiêcy lat, oddzielona od Boga, ale nie potêpiona na mieræ!
(2) Nawet gdyby taki plan dotar³ ostatecznie do takiej samej liczby ludzi, do jakiej dotar³ plan rzeczywicie wybrany
przez Boga, nigdy nie objawi³by nam w takim samym stopniu
cech Boskiego charakteru. (a) Widzimy Bosk¹ sprawiedliwoæ
w na³o¿eniu kary mierci nawet na tych, którzy nie grzeszyli,
na podobieñstwo przestêpstwa Adamowego, lecz zostali jedynie zrodzeni w grzechu, ukszta³towani w nieprawoci, zrodzeni jako grzesznicy przez dziedziczenie (Rzym. 5:14,12;
Psalm 51:7). W ten sposób Bóg objawi³ nam sprawiedliwoæ,
która pod ¿adnym wzglêdem nie uniewinnia winnego i nie
akceptuje niczego, co nie jest absolutn¹ doskona³oci¹. (b)
Objawi³ nam mi³oæ o wiele wiêksz¹, ni¿ moglibymy poznaæ
w jakikolwiek inny sposób  mi³oæ, która sz³a za nami i która

*
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objê³a nas, gdymy jeszcze byli grzesznikami, za cenê wielkiego okupu, zap³aconego za nasze przywrócenie do ¿ycia.
(c) Przyjêcie tego planu skazania cz³owieka na mieræ, odkupienia go ze mierci, a potem, we w³aciwym czasie, przywrócenia go ze mierci poprzez zmartwychwstanie, zapewnia
mo¿liwoæ okazania Boskiej mocy o wiele szerzej ni¿ ca³e
dzie³o stworzenia, choæ by³o ono bardzo wielkie i wspania³e;
bez w¹tpienia potrzeba bowiem wiêkszej mocy, by spe³niæ
Bosk¹ obietnicê zmartwychwstania milionów istot, które ¿y³y
i umar³y  przywrócenia ich do takiego samego stanu, w jakim by³y wczeniej, ³¹cznie z ich wiadomoci¹  ni¿ trzeba
by³o do stworzenia jednego cz³owieka. (d) Ten Boski plan,
kiedy zostanie w pe³ni dokonany, objawi Bosk¹ m¹droæ tak,
jak nie móg³by tego uczyniæ ¿aden inny plan  na ile jestemy
w stanie te inne plany zrozumieæ. Poka¿e on, jak Bóg zna³
koniec od samego pocz¹tku i jak kierowa³ wszystkimi sprawami wed³ug rady woli swojej nawet wtedy, kiedy ludzie i
anio³owie nie pojmowali celu i intencji Jego dzia³añ, a tak¿e
wtedy, gdy upadli anio³owie i Szatan s¹dzili, ¿e uniemo¿liwiaj¹ dzia³anie tej woli. Ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ zostanie
wykazane to, ¿e Bóg mo¿e spowodowaæ dzia³anie wszystkich
rzeczy ku dobremu, ku spe³nieniu Boskiego zamierzenia. Na
koniec oka¿e siê, ¿e s³owo, które wychodzi z ust Jego, nie
wraca siê do Niego pró¿no, lecz dokonuje tego, co Mu siê
podoba i szczêci mu siê w tym, na co jest pos³ane (Izaj. 55:11).
Co wiêcej, gdyby w stosunku do cz³owieka zosta³ zastosowany taki sam plan, jak wzglêdem anio³ów, którzy zgrzeszyli,
albo jakikolwiek inny plan, który mo¿emy sobie wyobraziæ,
nie zaistnia³aby tak wspania³a mo¿liwoæ wyboru Kocio³a
Wieku Ewangelii jako Cia³a Chrystusa; nie by³oby bowiem
takiej samej wspania³ej mo¿liwoci wypróbowania wiernoci
i pos³uszeñstwa Logosa wobec Niebiañskiego Ojca, a zatem i
Jego wywy¿szenia, aby sta³ siê uczestnikiem boskiej natury 
nie by³oby te¿ dla Maluczkiego Stadka odkupionych, mo¿liwoci pójcia Jego ladami. Na koniec widzimy, ¿e te lekcje
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przeznaczone s¹ nie tylko dla ludzkoci, ale dla wszystkich
inteligentnych stworzeñ Bo¿ych na ka¿dym poziomie istnienia, i nie tylko przez kilka stuleci, ale przez ca³¹ wiecznoæ.
O g³êbokoci bogactwa i m¹droci i znajomoci Bo¿ej! Jako
s¹ niewybadane s¹dy jego i niedocignione drogi jego! Bo któ¿
pozna³ umys³ Pañski? albo kto by³ rajc¹ jego? (...) Albowiem
z niego i przezeñ i w nim s¹ wszystkie rzeczy; jemu niech
bêdzie chwa³a na wieki. Amen  Rzym. 11:33-36.

WYK£AD XVI
S£U¯BA POJEDNANIA
S£U¯BA POJEDNANIA POWIERZONA KRÓLEWSKIEMU KAP£AÑSTWU  POMAZANI KU
G£OSZENIU POJEDNANIA  DLACZEGO RADOSNA NOWINA NIE JEST DOCENIANA 
REZULTATY TEJ S£U¯BY  PRZELADOWANIE I CHWA£A  W JAKI SPOSÓB JEST TO
PRÓB¥ WIERNOCI  T YLKO WIERNI MOG¥ MIEÆ UDZIA£ W PRZYSZ£YM DZIELE
POJEDNANIA.
A nikt sobie tej czci nie bierze, tylko ten, który bywa powo³any od Boga
jako i Aaron. Tak i Chrystus nie sam sobie tej czci przyw³aszczy³, aby siê
sta³ najwy¿szym kap³anem  Hebr. 5:4,5.

W S£U¯BIE pojednania uczestniczy ca³e Królewskie Kap³añstwo, którego nasz Pan, Jezus, jest Najwy¿szym Kap³anem. Wszyscy kap³ani maj¹ udzia³ w lepszych ofiarach, trwaj¹cych podczas Wieku Ewangelii, maj¹cych zakoñczyæ siê
wraz z jego zamkniêciem (Rzym. 12:1): wszyscy, którzy w
ten sposób maj¹ udzia³ w cierpieniach Chrystusa, bêd¹ równie¿ mieli dzia³ w Jego przysz³ej chwale jako uczestnicy wielkiej i chwalebnej s³u¿by pojednania w tysi¹cletnim Królestwie.
Je¿eli chodzi o tych podkap³anów, to byli oni z przyrodzenia dzieæmi gniewu, jako i drudzy i najpierw potrzebowali
pojednania z Bogiem, zanim mogli byæ powo³ani przez Boga
do tego Kap³añstwa  bo nikt sobie tej czci nie bierze, tylko
ten, który bywa powo³any od Boga. Dopiero po otrzymaniu
pojednania z r¹k naszego Odkupiciela, Najwy¿szego Kap³ana, mamy przywilej byæ uznani za wspó³ofiarników, wspó³poredników, wspó³pojednawców.
Ka¿dy, kto otrzyma³ ducha przysposobienia synowskiego,
czyni¹cego zeñ syna Bo¿ego i kap³ana, jest od tej chwili zmu487
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szony przez tego¿ ducha do rozpoczêcia s³u¿by pojednania 
ka¿dy wed³ug swoich umiejêtnoci i mo¿liwoci. Ka¿dy, podobnie jak Najwy¿szy Kap³an, zdaje sobie sprawê z kierownictwa ducha wiêtego: Duch Pañski nade mn¹; przeto miê
pomaza³, abym opowiada³ Ewangeliê ubogim [nie dumnym i
zuchwa³ym, ludziom o twardym sercu i bluniercom]; pos³a³
miê, abym uzdrawia³ skruszone na sercu, (...) abym opowiada³ rok Pañski przyjemny  czas, w którym Bogu upodoba³o
siê przyj¹æ Maluczkie Stadko jako ¿ywe ofiary przez zas³ugê
Odkupiciela.
Aposto³ Pawe³ jako jeden z podkap³anów odczuwa³ wp³yw
ducha wiêtego, sk³aniaj¹cego go do g³oszenia wszystkim,
których napotka³, a którzy mieli uszy ku s³uchaniu, o okupie za wszystkich, dokonanym przez ofiarê naszego drogiego Odkupiciela oraz do nawo³ywania do pojednania z Bogiem
i natychmiastowego wejcia na cie¿ki sprawiedliwoci.
Zwróæmy uwagê na zwi¹zane z tym s³owa aposto³a w 2 Kor.
5:17-20:
A tak jeli kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem;
stare rzeczy przeminê³y [stare grzechy, ambicje, nadzieje itd.],
oto siê wszystkie nowymi sta³y. A to wszystko [te nowe rzeczy] z Boga jest, który nas z samym sob¹ pojedna³ przez Jezusa Chrystusa, i da³ nam us³ugiwanie [s³u¿bê] tego pojednania
[katallage  to samo s³owo, które w Rzym. 5:11 zosta³o oddane jako pojednanie], poniewa¿ Bóg by³ w Chrystusie, wiat
z samym sob¹ jednaj¹c, nie przyczytuj¹c im upadków ich [poniewa¿ ich kara zosta³a poniesiona przez Chrystusa], i [Bóg]
po³o¿y³ w nas [w Królewskim Kap³añstwie] to s³owo [poselstwo, dobr¹ nowinê] pojednania.
Przeto¿ [poniewa¿ Bóg nas powo³a³ i da³ nam jako kap³añstwu tê s³u¿bê, czyli us³ugiwanie w Jego imieniu, i to poselstwo ³aski do przekazania] na miejscu Chrystusowym [naszej oficjalnej G³owy, czyli Najwy¿szego Kap³ana i przedstawiciela Ojca] poselstwo sprawujemy, jakoby was Bóg upomina³ przez nas, prosimy na miejscu Chrystusowym, jednajcie
siê z Bogiem.
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To radosne poselstwo, które  w³aciwie docenione  powinno byæ niezw³ocznie przyjête we wszystkich miejscach i
przez wszystkie klasy, z regu³y jest jednak odrzucane; prorok
mówi¹cy w imieniu Królewskiego Kap³añstwa wo³a: Któ¿
uwierzy³ kazaniu naszemu, a ramiê Pañskie [Chrystus, moc
Bo¿a ku zbawieniu] komu objawione jest?  Izaj. 53:1, Jan
12:38. Obecnie skuteczne jest ono dla stosunkowo niewielu
osób  tych, których nasz Pan Bóg powo³a³ do Królewskiego
Kap³añstwa; nikt sobie bowiem tej czci nie bierze, tylko ten,
który bywa powo³any od Boga.
Powód ogólnego odrzucenia tego poselstwa jest jasny: pojednanie z Bogiem oznacza przeciwstawienie siê grzechowi;
pokój z Bogiem oznacza wojnê przeciwko wszystkim g³êboko zakorzenionym s³abociom i zdeprawowanym pragnieniom
naszej upad³ej ludzkiej natury; oznacza ca³kowit¹ zmianê, czyli
nawrócenie od s³u¿by grzechowi do s³u¿by sprawiedliwoci.
Wielu sporód tych, którzy nienawidz¹ grzechu (a przynajmniej jego bardziej odra¿aj¹cych, obrzydliwych form) i pragn¹ pojednania z Bogiem oraz udzia³u w b³ogos³awieñstwach,
które On zlewa tylko na synów Bo¿ych, wstêpuje na drogê
ku sprawiedliwoci przez reformowanie samego siebie; szybko jednak stwierdzaj¹ oni, ¿e ich s³aboci s¹ zbyt trudne do
przezwyciê¿enia, a poza tym ca³y wiat stoi po stronie grzechu. Z tej niewoli, w której wszyscy zostalimy zrodzeni, mog¹
siê wyrwaæ jedynie ci, którzy szukaj¹c wyzwolenia, s³uchaj¹
wiadectwa Mistrza: ¯aden nie przychodzi do Ojca, tylko
przeze mnie  przez Porednika  przez drogê, i prawdê, i
¿ywot. Co wiêcej, aposto³ uczy nas, ¿e wielki Przeciwnik,
bóg wiata tego, olepi³ zmys³y ogromnej wiêkszoci ludzi
za pomoc¹ b³êdów, tak ¿e nie s¹ oni w stanie doceniæ korzyci
zawartych w ofierze pojednania przez Odkupiciela.
W tych warunkach, kiedy skutek grzechu obfituje, czy¿
mo¿na siê dziwiæ, ¿e bycie prawdziwym, wiernym ambasadorem Bo¿ym w imieniu Chrystusa i w Jego zastêpstwie (jako
cz³onkowie Jego Cia³a) oznacza, ¿e podkap³ani musz¹ iæ w
lady Najwy¿szego Kap³ana  musz¹ wraz z Nim cierpieæ dla
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sprawiedliwoci? Najwy¿szy Kap³an, który g³osi³ s³owo pojednania w ca³ej jego jasnoci, zosta³ wzgardzony, odrzucony i ukrzy¿owany przez tych, którzy wyznawali, i¿ mi³uj¹ sprawiedliwoæ i wed³ug niej postêpuj¹. Aposto³owie byli równie¿ le traktowani z powodu swojej wiernoci  odmowy
kompromisu w zwi¹zku z poselstwem, s³owem pojednania.
Bêdziecie w nienawici u wszystkich dla imienia mego;
Bêd¹ mówiæ wszystko z³e przeciwko wam, k³ami¹c dla mnie;
Nie dziwujcie siê, bracia moi! jeli was wiat nienawidzi;
wiedzcie, ¿eæ miê pierwej, ni¿eli was, mia³ w nienawici. Te
s³owa wielkiego Nauczyciela mia³y siê spe³niaæ a¿ do koñca
tego wieku i dzi s¹ równie prawdziwe, jak kiedykolwiek
wczeniej. Ka¿dy, kto wiernie pe³ni swoje pos³annictwo i nie
unika og³aszania ca³ej rady Bo¿ej, szybko poznaje cierpienia
Chrystusowe i prawdziwie mo¿e powiedzieæ: Ur¹ganie ur¹gaj¹cych tobie przypad³o na miê (Mat. 5:10-12; 10:22; Psalm
69:10; Rzym. 15:3).
Po raz kolejny dostrzegamy tutaj cudown¹ m¹droæ Boskiego planu. Bowiem podczas kap³añskiej s³u¿by s³owa pojednania, do której nak³ania duch pomazania, ka¿dy kap³an musi
stawiæ samego siebie jako ¿yw¹ ofiarê, wiêt¹ i przyjemn¹
Bogu, swoj¹ rozumn¹ s³u¿bê (Rzym. 12:1).
Dlatego miara samopowiêcenia i cierpienia dla Chrystusa,
znoszonego przez poszczególnych powiêconych, staje siê
miar¹ (z Boskiego punktu widzenia  poniewa¿ ludzie nie
zawsze mog¹ to dostrzec) wiernoci ka¿dego z nich jako ambasadora. Dlatego ka¿dy kap³an, który nie cierpi dla Chrystusa, dla Prawdy, jest najwyraniej niewiernym ambasadorem i
s³ug¹ Nowego Przymierza. Tylko wierni i dobrzy ¿o³nierze
krzy¿a otrzymaj¹ nieoceniony przywilej uczestniczenia wraz
z Najwy¿szym Kap³anem w chwalebnym dziele pojednania w
sprzyjaj¹cych warunkach Wieku Tysi¹clecia. Jeli z Nim cierpimy, bêdziemy te¿ z Nim królowali. Jeli siê Go zaprzemy i
On siê nas [wtedy] zaprze (Rzym. 8:17; 2 Tym. 2:12,13; Tytus
1:16).
Trzymaj, co masz, aby nikt nie wzi¹³ korony twojej  Obj. 3:11.
B¹d wierny a¿ do mierci, a dam ci koronê ¿ywota  Obj. 2:10.
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