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W TYCH TRUD NYCH DNIACH i praw do -
po dob nie po raz pierw szy w hi sto rii, my -

ślą cy lu dzie są zdzi wie ni i za trwo że ni na praw -
dzi wie nie spo ty ka ną ska lę, gdy per spek ty wa za -
ła ma nia się i roz pa du po rząd ku na sze go świa ta,
ni czym ciem ne wid mo, wy ła nia się przed ich
umy sła mi. W hi sto rii na ro dów czy ta li śmy, że
kie dy wa run ki ży cia sta wa ły się nie do przy ję cia,
lu dzie po szu ki wa li i zwy kle znaj do wa li al ter na -
tyw ne roz wią za nia. Za wsze za kła da no, że al ter -
na tyw ne roz wią za nia są moż li we do zna le zie nia.
W naj gor szym ra zie, gdy na ród lub na wet im pe -
rium osła bło i ule gło anar chicz ne mu roz pa do wi,
wkra cza ły lu dy z ze wnątrz i przej mo wa ły wła -
dzę. Choć dla nie któ rych by ło to trud ne do przy -
ję cia, to za wsze ist nia ły al ter na tyw ne roz wią za -
nia, a wraz z ni mi pew na na dzie ja.

Za gad ko wą i prze ra ża ją cą my ślą, któ ra bez u -
stan nie i co raz na tar czy wiej na su wa się obec nie
na umy sły, jest to, że świa tu na szych cza sów wy -
czer pu ją się – lub już wy czer pa ły się – moż li wo -
ści. Dzi siaj nie ma „lu dów z ze wnątrz”, na któ re
moż na by ło by li czyć, po nie waż wszyst kie na ro dy
są włą czo ne w „je den świat” ogar nia ją cej wszyst -
ko sy tu acji przez ta kie wpły wy, jak po stęp no wo -
cze snej tech no lo gii, ogól no świa to wy prze pływ
in for ma cji i łącz no ści oraz zmia na kor po ra cyj ne -
go biz ne su i in te re sów fi nan so wych z po zio mu
na ro do we go do ska li glo bal nej. Broń ma so we go
ra że nia jest roz prze strze nia na. Ca łe na ro dy są za -
nie po ko jo ne, nie mo gąc pa no wać nad wy da rze -
nia mi we wnątrz swych na ro do wych gra nic. Lu -
dzie od czu wa ją, że co raz bar dziej są na ra że ni
na nie bez piecz ne sy tu acje i skut ki nie moż li we go
do opa no wa nia kry zy su w róż nych dzie dzi nach,
któ ry w ostat nich la tach prze kro czył tra dy cyj ne
gra ni ce, by ogar nąć ca ły świat.

Wie lu eks per tów ba da ją cych za gro że nia dla
na sze go świa to we go po rząd ku wy gła sza zło -
wiesz cze ostrze że nia. My sły szy my ich oba wy
na te mat ogól no świa to we go kra chu eko no micz -
ne go, ka ta stro fy eko lo gicz nej, gło du, epi de micz -
nych cho rób, de wa sta cji śro do wi ska ja ko skut ku
uży wa nia no wo cze snej bro ni i wpły wu tych
wszyst kich za gro żeń na spo łecz ne i po li tycz ne
za mie sza nie. Ist nie je na wet – jak wy ra ża to świat
na uki – po ten cjał do po wszech nej za gła dy i de -
wa sta cji na szej pla ne ty. Uwa ża się, że to wszyst -
ko mo że sta no wić ka rę za za nie dba nia w po szu -
ki wa niu moż li wo ści w Chry stu sie, ja ko lep sze go
świa to we go po rząd ku. Lecz pro ble my, z któ ry -
mi sty ka się ludz kość, są tak wiel kie, tak kom -
plek so we i trud ne do roz wią za nia, że w tym cza -
sie, któ ry jest na zy wa ny „wie kiem ro zu mu”, nikt
z tych naj mą drzej szych męż czyzn i ko biet te go
świa ta nie mo że zna leźć, moż li we go do po -
wszech ne go przy ję cia, re al ne go roz wią za nia al -
ter na tyw ne go, a frak cje wśród nich nie są na wet
pew ne, czy ta kie w ogó le ist nie je. Strach opa -
no wu je zie mię. 

W związ ku z tym te ma tem pra gnie my roz -
wa żyć bi blij ny wer set z Li stu do Ży dów 12:
26,27, któ ry bę dzie pod sta wą na sze go ko men -
ta rza: „Jesz cze raz wstrzą snę nie tyl ko zie mią, ale
i nie bem”. Sło wa „jesz cze raz” wska zu ją na usu -
nię cie wstrzą sa nych rze czy, „a więc te go, co zo -
sta ło uczy nio ne, aby po zo sta ło to, co jest nie -
wzru szo ne” (KJV). 

Sko men to wa nie tych wer se tów mo że oka -
zać się ko rzyst ne przed bez po śred nim za sto so -
wa niem ich do wa run ków, któ re obec nie przy -
cho dzą na nasz świat i ludz kie spo łe czeń stwo.
Wy da je się, że wstrzą sa nie jest ma ni fe sta cją Bo -
skie go nie za do wo le nia z obec nej wła dzy sza ta -
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NIE URA TU JE ICH – Ezechiel  7:19 
„Ludz kie ser ca bę dą drżeć 

ze stra chu” – Ew. Łu ka sza 21:26



na usta no wio nej w róż nych ele men tach ludz -
kie go spo łe czeń stwa stwo rzo nych przez czło -
wie ka, któ re są opar te na grze chu, błę dzie, nie -
spra wie dli wo ści i chci wo ści (Ja na 12:31). To są te
rze czy, któ re nie osto ją się w świe tle te go dnia
i znaj du ją się w pro ce sie usu wa nia – w cza sie
wiel kie go uci sku, któ ry obec nie ma miej sce
na zie mi, pod kie row nic twem Pa na. Skut kiem
te go uci sku bę dzie osta tecz ne usu nię cie zła
i usta no wie nie do bra ja ko przy go to wa nie
do wpro wa dze nia Chry stu so we go Kró le stwa
spra wie dli wo ści – pod czas Wie ku Ty siąc le cia.
Ten wer set sto su je się do na szych cza sów i opi -
su je pro ces bu rze nia, któ ry obec nie po stę pu je,
w ce lu usu nię cia wszyst kich nie spra wie dli wych
rze czy, któ re pod le ga ją wstrzą sa niu czy to w re -
li gij nej sfe rze ludz kie go spo łe czeń stwa (ko ściel -
ne nie bio sa), czy też w ziem skich aspek tach (rzą -
do wych, prze my sło wych i fi nan so wych), znaj -
du ją cych się pod kon tro lą świec ką.

BAN KO WE PA PIE RY WAR TO ŚCIO WE
SĄ WSTRZĄ SA NE

Wszyst ko co błęd ne, fał szy we i nie spra wie -
dli we, zo sta nie wstrzą śnię te. W mo wie fi nan sje -
ry ist nie je po wie dze nie rów no znacz ne z po wie -
dze niem, że „wo da” zo sta nie wy ci śnię ta ze
wszyst kich ak cji i ob li ga cji. Obec nie, u pro gu
No wej Dys pen sa cji, kie dy wszyst ko jest „wstrzą -
sa ne”, po win ni śmy się spo dzie wać, że wszyst kie
ta kie ak cje i ob li ga cje zo sta ną za chwia ne
pod wzglę dem war to ści, aż wszyst ko co nie -
uczci we i nie spra wie dli we bę dzie usu nię te.

Wiel cy ban kie rzy i fi nan si ści świa ta 136 lat te -
mu do szli do wnio sku, że w ich in te re sie le ży
wy co fa nie z obie gu sre bra i po zo sta nie tyl ko
przy stan dar dzie zło ta. To, co prze wi dzie li i za -
mie rzy li, wy peł ni ło się w dwo ja ki spo sób; zre du -
ko wa ło za so by mo ne tar ne świa ta oraz umoż li wi -
ło ban kie rom lep szą kon tro lę sy tu acji na ca łym
świe cie. Roz bu do wa nie sys te mu ban ko we go
(war to ścio we go pod nie któ ry mi wzglę da mi),
zwie lo krot ni ło war tość każ de go zło te go do la ra
oraz spo wo do wa ło za stą pie nie bank no tów 5 i 10
do la ro wych cze ka mi i we ksla mi ban ko wy mi.
Tak więc zy ski więk szych ban ków za ska ku ją co
wzro sły z po wo du wyż szych ra ba tów i spła ty
od se tek, po wo du jąc, że wzbo ga ci ły się kosz tem
spo łe czeń stwa.

Oczy wi ście, spo łe czeń stwo zgo dzi ło się
na pra wo de mo ne ty za cji sre bra i uczy nie nie zło -

ta je dy nym stan dar dem. Lecz uczy ni ło tak
w wy ni ku błęd ne go zro zu mie nia, po nie waż
uwie rzy ło w teo rię ban kie rów, że na praw dę by -
ło to naj lep szą rze czą dla lu dzi, a nie je dy nie
kro kiem w in te re sie ban kie rów kosz tem lu dzi.
Być mo że słusz ne bę dzie stwier dze nie, że mniej
niż po ło wa ban kie rów ro zu mia ła fi lo zo fię przed -
się wzię cia; po zo sta li by li kie ro wa ni przez bo gat -
szych i bar dziej prze bie głych, któ rzy w peł ni ro -
zu mie li tę ope ra cję.

Re zul ta tem te go przed się wzię cia by ły wiel -
kie ko rzy ści ban kie rów oraz ich wiel ki wpływ;
po nie waż bez nich kor po ra cyj ne ak cje i ob li ga -
cje nie mo gły być tak efek tyw nie od ku pio ne.
Ban kie rzy prze ję li du żą ilość ak cji i ob li ga cji
prze my sło wych w pro ce sie zna nym ja ko gwa -
ran cja emi sji pa pie rów war to ścio wych. Oni by -
li zdol ny mi po śred ni ka mi ob ro tu ob li ga cja mi ze
znacz nym zy skiem pro cen to wym, pod no sząc
ce ny ak cji i prze cho wu jąc je do pu blicz nej
sprze da ży. 

DZIEŃ ROZ LI CZE NIA 

Obec nie wi dzi my, jak wy peł nia się bi blij ne
oświad cze nie: „Któ ry chwy ta mą drych w chy tro -
ści ich” (Hio ba 5:13). Py ta cie, jak to się sta nie?
Od po wiedź jest ta ka, że wiel kie ban ki na by ły
du żo ob li ga cji i ak cji, z któ rych mia ły na dzie ję
osią gnąć du że zy ski; lecz nie ste ty, obec nie są
w sta nie sprze dać je dy nie nie wiel ką ich ilość. Te
ob li ga cje i ak cje uwa ża ne za część ban ko wych
ak ty wów wska zu ją, że ban ki są bo ga te i ma ją
ogrom ne nad wyż ki. Lecz obec nie, gdy z ak cji
i ob li ga cji jest wy ci ska na „wo da”, oka zu je się,
że za so by tych ban ków znacz nie się zmniej szy -
ły. One na gle sta ną się bied ne, w rze czy wi sto ści
nie tra cąc ani cen ta, po nie waż spa da war tość
ryn ko wa ich za bez pie czeń. 

Wszyst kie ban ki uświa da mia ją so bie ten
fakt. One zda ją so bie spra wę, że gdy Dzień Roz -
li cze nia przy szedł, a ich pa kiet ak cji – ich za -
bez pie cze nia – ma ją być trak to wa ne ja ko ich
rze czy wi sta war tość, bę dzie to ozna czać, że za -
miast ogrom nych za so bów i nad wy żek, nie któ -
re z naj bo gat szych ban ków sta ną się nie wy pła -
cal ne i wy stą pią z proś bą do rzą dów o do fi nan -
so wa nie. To bę dzie trud ne, po nie waż za moż ni
lu dzie na świe cie po dob nie in we stu ją swój ka -
pi tał i re ak cja ta nie ko rzyst nie wpły nie
na wszyst kie wiel kie przed się wzię cia han dlo -
we świa ta. Kie dyś wszyst ko dzia ło się do brze,
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zdu mie wa ją co do brze dla ban kie rów i za moż -
nych lu dzi w wy ni ku de mo ne ty za cji sre bra, na -
to miast gdy w peł ni za świ ta Dzień Roz li cze nia,
spra wy tych sa mych lu dzi bę dą się przed sta -
wiać szcze gól nie trud no. I choć ca ły świat, za -
rów no bied ni jak i bo ga ci, bę dą ob ję ci tym za -
wie sze niem płat no ści i prze bu do wą, nie mniej
jed nak pod wie lo ma wzglę da mi, bo ga ci naj bar -
dziej od czu ją tę pre sję.

Pro ces li kwi da cji po stę pu je od nie mal wie -
ku, wraz z po cząt kiem I woj ny świa to wej oraz
wiel kim kry zy sem z 1929 ro ku, sta no wią cy mi
pod wa li ny do dal sze go osła bia nia na ro dów. Da -
le ko się po su nę li śmy od tam te go cza su, prze -
cho dząc przez II woj nę świa to wą, licz ne mniej -
sze kon flik ty, ta kie jak w Ko rei, Wiet na mie,
Afga ni sta nie i Ira ku. Tak jak pew ne li nie ko le jo -
we zna la zły się w trud no ściach fi nan so wych
po I woj nie świa to wej, któ re do pro wa dzi ły
do kry zy su w 1929 ro ku,
tak ich na stęp cy, świa to we
li nie lot ni cze, ba lan su ją
na kra wę dzi opła cal no ści,
a nie któ re z nich zwi ja ją
swe skrzy dła i koń czą dzia -
łal ność. Kor po ra cje trans -
por to we i wszyst kie in ne
fir my, a na wet in dy wi du -
al ni wła ści cie le do mów,
z po wo du ro sną cych cen
pa li wa są do pro wa dza ni
do osta tecz no ści. Do nich
do łą cza ją obec nie du że
ban ki i pew ne to wa rzy stwa
ubez pie cze nio we z po wo -
du klęsk ży wio ło wych. Do -
dat kiem do te go pro ble mu
są nie roz sąd ne po życz ki
udzie la ne przez du że i ma łe in sty tu cje ban ko -
we. One za bie ra ją ty sią ce do mów ob cią żo nych
nie spła co nym kre dy tem hi po tecz nym. Te wa -
run ki spo tka ły nie tyl ko Ame ry kę, lecz obej mu -
ją glo bal ną go spo dar kę. Po ja wia się py ta nie: kto
pła ci za te wszyst kie do fi nan so wa nia? To po -
dat nik, któ ry trzy ma sa kiew kę. „Wo da wy ci ska -
na” z ty mi trans ak cja mi po zo sta wia fi nan so wy
ob raz spo łe czeń stwa w bar dzo nie pew nej po zy -
cji i nie wąt pli wie do ko na swe go cał ko wi te go
„wstrzą śnię cia”. A w mię dzy cza sie woj ny, nie
cze ka jąc na bar dziej ła god ne pro ce sy praw ne
oraz zwy kły kli mat, tak że po gar sza ją cy stan biz -

ne su, do pro wa dza ją do kry zy su fi nan so wy
świat. Na ro dy świa ta są wstrzą sa ne. Stra ty wo -
jen ne się ga ją mi lio nów ludz kich ist nień
i biljonów do la rów dłu gu. War to ści fi nan so we
są po waż nie osła bio ne, po dob nie jak na ro do -
we moż li wo ści kre dy to we. Po trzeb ne jest
wspar cie sil ne go pie nią dza, po nie waż w każ dej
woj nie me ta le szla chet ne prak tycz nie zni ka ją
ze wszyst kich państw ob ję tych woj ną. Ich na ro -
do we pa pie ry war to ścio we nie bę dą do brze się
sprze da wać za go tów kę i zo sta nie pod ję ta po -
wszech na pró ba sprze da ży ame ry kań skich pa -
pie rów war to ścio wych, ka pi ta łów ak cyj nych,
ob li ga cji itp. Lecz kto je ku pi? Ame ry ka bę dzie
dla nich prak tycz nie je dy nym ryn kiem zby tu,
a jak już za uwa ży li śmy, ame ry kań skie ban ki
i ban kie rzy są ob cią że ni – i to po waż nie. 

Gdy do wia du je my się o ogrom nej ilo ści tych
ame ry kań skich ak cji i ob li ga cji trzy ma nych

głów nie w eu ro pej skich
i azja tyc kich oraz in nych
ban kach, to nie dzi wi nas,
że ame ry kań scy ban kie rzy
bled ną na myśl za rzu ce nia
ni mi ame ry kań skie go ryn -
ku. We dług Ra dy Re zerw
Fe de ral nych ame ry kań -
skie go De par ta men tu Skar -
bu, w lip cu 2008 ogól -
na war tość ame ry kań skich
pa pie rów war to ścio wych
trzy ma nych przez ob ce in -
sty tu cje wy nio sła 2 676,4 mi -
liar dów do la rów. Je śli na -
wet część tych płat no ści
zo sta nie za mie nio na w ce -
lu uzy ska nia za pła ty go -
tów ką, bę dzie to ozna czać

la wi nę – fi nan so wy po top. Ame ry kań skie ban -
ki, już prze ła do wa ne ty mi „pa pie ra mi”, nie mo -
gą na być wszyst kich; za tem ce ny spad ną i na -
stą pi ru ina. 

Bio rąc to pod uwa gę, czy dzi wi nas, że ame -
ry kań scy ban kie rzy bo ją się zo ba czyć wy mia nę
ak cji otwar tą dla biz ne su? Rząd USA i in ne rzą -
dy ro zu mie ją sy tu ację i dzia ła ją w ce lu pod trzy -
ma nia fi nan so wych ryn ków świa ta. Rząd Ame -
ry ki prze zna czył po nad 785 mi liar dów do la rów
na to, by utrzy mać ten okręt na po wierzch ni
przez ja kiś czas. War to ści no mi nal ne gieł do wych
pa pie rów war to ścio wych zo sta ły tym cza so wo
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za bez pie czo ne, a tym sa mym ban kom i ban kie -
rom po zwo lo no kon ty nu ować li cze nie ich po fik -
cyj nych ce nach. 

SKUT KI DE MO NE TY ZA CJI SRE BRA

Gdy by sre bro nie zo sta ło zde mo ne ty zo wa -
ne, ban kie rzy nie mie li by tak bez pro ble mo wych
cza sów, ja ki mi cie szy li się przez po nad 135 lat,
je śli cho dzi o ryn ki fi nan so we i nie uzy ska li by
wy so kich pre mii i stóp pro cen to wych – lecz tak -
że nie prze ży wa li by roz cza ro wań obec nie, po -
nie waż świat miał by dwu krot nie więk sze
wspar cie fi nan so we, by za ra dzić swym pro ble -
mom. Gdy my śli my o tym, że zło te mo ne ty
świa ta nie wy star czą do po kry cia od se tek od na -
ro do wych dłu gów, prze ko nu je my się, jak in sty -
tu cje ban ko we trzy ma ły lu dzi za sym bo licz ne
gar dło, a obec nie du szą się wła sny mi po my sła -
mi. Od set ki od dłu gów
nie mo gą być spła co ne
w zło cie, po nie waż nie
wy star czy zło ta do ich
spła ce nia. Stąd je dy ną
rze czą, któ ra po zo sta je
do zro bie nia, jest wy da -
nie na stęp nych ob li ga cji,
płat nych wa lu tą Ufa my
w Bo gu [In God We Trust
– na pis wid nie ją cy
na ame ry kań skich do la -
rach, przyp. tłum.]. Co
się sta nie, kie dy nikt nie
ku pi ob li ga cji? Za in te re -
so wa nie ob cych pod -
mio tów ame ry kań ski mi
„pa pie ra mi” w rocz nym
udzia le ozna cza dre naż
107 mi liar dów do la rów
każ de go ro ku, po trzeb -
nych na za pła tę od se tek. Wy da je się, że obec nie
zbli ża my się do za pa ści z po wo du wo jen, klęsk
zwią za nych z po go dą oraz nie roz sąd nych po ży -
czek i wy dat ków. Fi nan so we ko ła, któ re tak po -
myśl nie ob ra ca ły się dla ban kie rów w prze szło -
ści, obie ra ją prze ciw ny kie ru nek miaż dżąc ich fi -
nan so wo.

Naj wy raź niej, nasz „fi nan so wy do mek
z kart” drży i zbli ża się do ru iny. Rzą dy oraz
naj zdol niej si fi nan si ści świa ta pró bu ją róż nych
roz wią zań. Mo gli by śmy mieć na dzie ję, że ich
umie jęt no ści do pro wa dzą do za mie rzo ne go
przez nich ce lu i ist nie ją ce in sty tu cje fi nan so we

zo sta ną za cho wa ne – od „skru sze nia” ich na ka -
wał ki. Lecz je śli ma my wła ści we zro zu mie nie
Pi sma Świę te go, je śli przy szedł wiel ki Dzień
Roz ra chun ku, w któ rym wszyst kie nie trwa łe
rze czy ma ją być wstrzą śnię te i nie po zo sta nie
nic prócz te go, co nie wzru szo ne, wte dy mo że -
my być pew ni, że wszyst kie ludz kie wy sił ki za -
wio dą i że osta tecz nie na stą pi naj więk szy ze
wszyst kich kra chów fi nan so wych, ja kie kie dy -
kol wiek mia ły miej sce. Lecz po mi mo tych ciem -
nych chmur, Bóg za pew nił nam świa tło
przy koń cu te go tu ne lu. 

ZA MA ŁO ZŁO TA 

Za uważ cie, że nie mó wi my nic no we go – że
to, co wła śnie po wie dzie li śmy, zo sta ło stwier -
dzo ne przez wie lu, przy naj mniej po czę ści i opu -
bli ko wa ne w świa to wych me diach. My je dy nie

łą czy my te spra wy
i wska zu je my na ich
zwią zek ze świa dec twa -
mi Bi blii, że obec nie
znaj du je my się w wiel -
kim dniu „wstrzą sa nia”.
Nie któ rzy bę dą to trak -
to wać ja ko fa na tycz ny
pe sy mizm, po nie waż
ogrom na więk szość lu -
dzi nie ufa Pi smu Świę -
te mu. Nie mniej jed nak,
gdy te rze czy na stą pią
w bar dzo nie da le kiej
przy szło ści, nie któ rym
mo że to do po móc w zro -
zu mie niu praw dzi wej
sy tu acji, w uzna niu fak -
tu, że to „wstrzą sa nie”
na ro dów pod wzglę dem
fi nan so wym, spo łecz -

nym, po li tycz nym i re li gij nym nie jest przy pad -
ko we, lecz po cho dzi od Pa na. W nor mal nych
wa run kach ame ry kań ski biz nes po wi nien pro -
spe ro wać jak ni gdy przed tem. Lecz w wy ni ku
wpro wa dze nia stan dar du zło ta w Eu ro pie
i Ame ry ce wy stę pu je nie do sta tek sil ne go pie -
nią dza i biz nes na ca łym świe cie po grą ża się
w ma ra zmie. Po trze by i wy ma ga nia świa ta są
tak wiel kie jak ni gdy do tąd, lecz bra ku je fi nan -
so we go wspar cia, któ re umoż li wi ło by ich za -
spo ko je nie. Wy da je się, że Pro rok Eze chiel
(7:19) od no si się do de mo ne ty za cji sre bra, mó -
wiąc: „Sre bro swo je po uli cach roz rzu cą”, trak -
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tu jąc go ja ko to war, a nie ja ko pie nią dze. Na -
stęp nie Pro rok mó wi o tym, że zło to bę dzie
rzad ko spo ty ka ne, aż w koń cu znik nie zu peł nie
ze spo łe czeń stwa, jak su ge ru je he braj ski tekst:
„Ich zło to zo sta nie usu nię te”. Dla te go ani sre -
bro, ani zło to nie bę dzie w sta nie wy ba wić
od PAŃ SKIE GO gnie wu w tym dniu.

Kor po ra cyj ni po ten ta ci i ban kie rzy, któ rzy
po sia da ją pa pie ry war to ścio we, uświa da mia ją
so bie, że je śli trud no jest uzy skać pie nią dze
z opro cen to wa nia udzia łów w ak cjach i ob li ga -
cjach, to jesz cze trud niej bę dzie wy dać no we
ob li ga cje w ce lu za stą pie nia tych, któ re na le ża ło -
by wy ku pić, nie za leż nie od te go, jak mą drze
i do brze by ły by za rzą dza ne. Czy dziw ne jest, że
fi nan so wych i po li tycz nych ksią żąt zie mi spo -
glą da ją cych w przy szłość ogar nia wiel ka trwo -
ga? Ich w peł ni uza sad nio ne oba wy zo sta ły prze -
po wie dzia ne przez na sze go Zba wi cie la ja ko je -
den ze zna ków obec ne go cza su: „Lu dzie drę -
twieć bę dą przed stra chem i ocze ki wa niem tych
rze czy, któ re przyj dą na wszy stek świat” –
na spo łecz ny po rzą dek i z po wo du wstrzą sa nia
„nie bios”, sys te mów ko ściel nych i „zie mi”, władz
świec kich (Łuk. 21:26). 

WŁAD CY, BĄDŹ CIE MĄ DRZY!

„Na ucz cie się sę dzio wie zie mi” (Ps. 2:10). Czy
kul tu ral ni i wpły wo wi ksią żę ta zie mi ma ją wła -
ści wy punkt wi dze nia na sy tu ację i zda ją so bie
spra wę ze swych błęd nych de cy zji i nie moż -
no ści od wró ce nia wiel kich zmian, któ re na sta -
ją, po nie waż nad cho dzi czas, w któ rym Me -
sjasz obej mie Swą wiel ką moc i pa no wa nie?
Czy mą drzy tej zie mi uświa da mia ją so bie sy tu -
ację i w peł ni pod da ją się pod Bo skie wy mo gi
ab so lut nej spra wie dli wo ści i praw dy? Jak wiel -
kim bło go sła wień stwem by ło by to dla świa ta!
Gdy by ci ksią żę ta od wró ci li swą uwa gę od za -
gar nia nia wła dzy i żą dzy bo gactw w kie run ku
oświe ce nia i pod nie sie nia lu dzi na wyż szy po -
ziom, wów czas sta li by się mi ni stra mi No wej
Dys pen sa cji, któ ra zo sta ła by wpro wa dzo -
na z ra do ścią. Lecz Pan in for mu je nas, że tak
nie bę dzie i że w wy ni ku te go, Kró le stwo Me -
sja sza jest obec nie wpro wa dza ne przy po mo cy
„Cza su uci sku, ja kie go nie by ło od kąd ist nie ją
na ro dy” (Dan. 12:1, KJV). 

WSPA NIA ŁY RE ZUL TAT 

„Ob ra ca bu rzę w ci szę, tak, że umilk ną na wal no -
ści ich. I we se lą się, że uci chło; a tak przy wo dzi ich

do por tu po żą da ne go. … Któż jest tak mą dry, aby to
upa try wał i zro zu miał wszyst kie li to ści [mi ło sier -
dzie, KJV] PAŃ SKIE” (Ps. 107:29,30,43).

Oka zu je się, że jest to Psalm pro ro czy,
przed sta wia ją cy w znacz nej mie rze do świad -
cze nia lu du Bo że go na prze strze ni ca łe go Wie -
ku Chrze ści jań skie go. On mo że być za sto so wa -
ny do Ko ścio ła, a tak że do wy da rzeń ogól no -
świa to wych. Przy czy ną wszel kich pro ble mów
na świe cie jest grzech. Bóg w Swej mą dro ści za -
pla no wał usu nię cie zła i je go skut ków. Bóg do -
zwo lił, by grzech po wo do wał ży cio we bu rze
i trud no ści w oby dwu kla sach ludz kiej ro dzi ny
w ce lu ich na pra wy; by by li przez nie go mio ta -
ni i sma ga ni i że by się na uczy li oce niać ofia rę
zło żo ną przez na sze go Zbaw cę, któ re go Bóg po -
sta no wił, aby był Wiel kim Wy zwo li cie lem wy -
bra nych i osta tecz nie świa ta. To wszyst ko zo sta -
ło za pla no wa ne przez Bo ga, aby Chry stus wraz
ze Swym Ko ścio łem wkro czył z mo cą oraz naj -
wyż szą wła dzą i na ka zał uci sze nie wszyst kich
sztor mów, a tak że wy pro wa dził po rzą dek z za -
mie sza nia. Jed nak to wszyst ko mu si cze kać
na wy zna czo ny przez Bo ga czas. Pod czas te go
wie ku Wy bra ni zo sta li wy se lek cjo no wa ni, a ży -
cio we bu rze i trud no ści oka za ły się war to ścio we
dla roz wo ju i oczysz cze nia ich cha rak te rów,
w ce lu przy go to wa nia ich do za szczy tów kró le -
stwa oraz przy wi le jów i spo sob no ści w nie biań -
skiej sfe rze. Oni bę dą wiel ką po mo cą dla świa -
ta, któ ry bę dzie się sta rał o ży cie wiecz ne
na ludz kim po zio mie pod czas Ty siąc let nie go
pa no wa nia Chry stu sa (Obj. 20:4). 

Na po cząt ku Wie ku Ty siąc le cia zo sta nie
wpro wa dzo ne No we Przy mie rze, na mo cy któ -
re go Sta ro żyt ni i Mło do cia ni God ni, ja ko ziem -
scy re pre zen tan ci Chry stu sa i Ko ścio ła, obej mą
nad zór nad na ucza niem świa ta oraz ludz ki mi
spra wa mi. To na stą pi po roz ka zie Me sja sza:
„Uspo kój cie się gniew ne na ro dy i ucisz cie się
roz sza la łe wa ły mor skie „. Ten, kto zdo był mą -
drość i do strzegł mi ło sier dzie Pań skie, bę dzie
w sta nie uj rzeć świa tło przy koń cu uci sku, mi mo
że w krót kim cza sie Je go spra wie dli wy miecz
zo sta nie wy do by ty dla uka ra nia wszel kiej nie go -
dzi wo ści i oba le nia złe go im pe rium sza ta na.
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W DWÓCH po przed nich nu me rach roz wa -
ża li śmy o bra ku czy li prze ci wień stwie sa -

mo oce ny oraz jej prze sad nym wy ra ża niu. Obec -
nie słusz ne bę dzie za sta no wie nie się nad spo so -
ba mi roz wo ju tej wła ści wej ce chy cha rak te ru.
W roz wo ju ła ski sa mo oce ny po win ni śmy uży -
wać ostroż no ści, po nie waż ona za wie ra ele men -
ty, któ re po win ny być ra czej re du ko wa ne i osła -
bia ne niż upięk sza ne. To ogra ni cza nie jest po -
trzeb ne z po wo du na szej obec nej nie do sko na ło -
ści w ser cu i umy śle, któ re ma ją ten den cję
do oka zy wa nia sa mo za do wo le nia z na szych oso -
bi stych zdol no ści i osią gnięć cha rak te ru. Ta ka
po sta wa pro wa dzi ra czej do roz wo ju py chy, niż
do za cho wy wa nia tych ele men tów w sta nie
ogra ni cze nia. Ta kie ogra ni cze nie zo sta nie osią -
gnię te, je śli za cho wa my trzeź wą oce nę na szych
nie do sko na ło ści w obec nym sta nie i bę dzie my
czy nić sta ra nia, by za cho wać ce chę sa mo oce ny
na wła ści wym miej scu, przez prze ja wia nie sa -
mo dy scy pli ny pa nu ją cej nad wszyst ki mi za kre -
sa mi jej uży cia. 

Po nad to, więk szość lu dzi nie po trze bu je spe -
cjal ne go za chę ca nia do roz wo ju za ufa nia do sie -
bie i sza cun ku dla sie bie, gdyż wy da je się, że
więk szość z nich po trze bu je dzia łań w kie run ku
znie chę ca nia do tych ele men tów sa mo oce ny.
Lecz są lu dzie, któ rych na le ży do nich za chę cać,
po nie waż bra ku je im za ufa nia do sie bie i sza -
cun ku dla sa me go sie bie. Ten roz wój po wi nien
od by wać się do ta kie go stop nia, aby te dwie ce -
chy uczy nić wier ny mi słu ga mi praw dy, spra wie -
dli wo ści i świę to ści, nie wię cej i nie mniej. Wię -
cej niż to – roz wi nie py chę; mniej niż to – po -
wstrzy ma jed nost kę przed dzia ła niem w gra ni -
cach jej naj lep szych moż li wo ści i spo wo du je, że
bę dzie ona po stę po wać nie god nie wo bec sie bie
ja ko słu gi Bo że go. To wska zu je, kie dy nie któ rzy
bra cia po win ni roz wi jać za ufa nie do sie bie, in ni
sza cu nek dla sie bie, a jesz cze in ni oby dwa te ele -
men ty. Dla ta kich osób pro po nu je my pew ne roz -
wa ża nia na te mat tych cech, ma jąc na dzie ję, że
oka żą się po moc ne w wy rów na niu tych bra ków. 

KUL TY WO WA NIE

Roz po czy na my od kul ty wo wa nia za ufa nia
do sie bie. Jak po win ni śmy po stą pić? Po pierw sze, 
po win ni śmy roz po znać, czy ma my ten brak i sta -
rać się o wła ści wą dia gno zę na szej sła bo ści, po -
nie waż bez ta kie go roz po zna nia nie bę dzie my
w sta nie zna leźć środ ków do uzu peł nie nia go.
Po dru gie, po win ni śmy zro zu mieć po trze bę uzu -
peł nie nia te go bra ku; i osta tecz nie, po win ni śmy
usta lić me to dę pro wa dzą cą do wy rów na nia bra -
ku. Nie sta raj my się o uzu peł nie nie go je dy nie
przy po mo cy na szych ludz kich zdol no ści, lecz
ra czej uży waj my bi blij nych me tod spra wia ją cych,
iż my sa mi wie rzy my, że je ste śmy zdol ni być tym
i czy nić to, cze go Bóg od nas pra gnie. Po wo dem, dla
któ re go ten spo sób po stę po wa nia jest wła ści wy,
jest to, że on uzdal nia nas do roz sąd ne go po glą -
du na na sze moż li wo ści ja ko chrze ści jan, po nie -
waż jest to po gląd, ja ki Bóg ma w Swym umy śle,
a On ni gdy nie pra gnie, by bra ko wa ło nam za -
ufa nia do sie bie ani też że by śmy wy kra cza li po -
za na sze zdol no ści. Stąd mu si my do wie dzieć się,
cze go Bóg od nas pra gnie. Mo że my te go do ko nać
przez uważ ną ana li zę na sze go du cha po świę ce -
nia, na sze rze czy wi ste ta len ty oraz na szą opa -
trz no ścio wą sy tu ację, po nie waż na tej pod sta -
wie Bóg de cy du je cze go od nas pra gnie – kim
ma my być i co czy nić.

Roz po zna jąc, jak Bóg chce nas użyć w tych
aspek tach, w ogól ny spo sób do strze ga my 
Je go pra gnie nie kim ma my być i co czy nić 
w kie run ku ulep sze nia nas sa mych, na szych bra -
ci i in nych. Wów czas w szcze gól ny spo sób, przez
wy da rze nia na sze go co dzien ne go ży cia, Bóg
wska zu je, ja kich dzia łań od nas pra gnie przez
zwią zek z za sa da mi Je go Sło wa, przez po bud ki
Je go Du cha oraz wska zów ki Je go opatrz no ści 
co do wy ko na nia tej pra cy. Kie dy już do wie dzie -
li śmy się, ja kiej re or ga ni za cji mu si my do ko nać
w na szym cha rak te rze, wte dy po win ni śmy prze -
ja wiać wy trwa łe zde cy do wa nie wie rząc, że ma my zdol -
no ści, by ta ki mi być i tak czy nić. Ma my wzmac niać
tę si łę umy słu przez uży wa nie tych czę ści Bo -
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skie go Sło wa, któ re od no szą się do wy ko ny wa nej
przez nas pra cy i wte dy ma my ją wy ko nać.
Mów my do sie bie: mo gę, MO GĘ, MO GĘ być tym
lub to czy nić, bo prze cież Bóg nie ży czył by So bie
te go, gdy bym nie mógł te go do ko nać. To bę dzie
wzbu dzać za ufa nie do sie bie, a po wta rza nie te go
ćwi cze nia roz wi nie je bar dziej. Tym spo so bem
mo że my roz wi jać za ufa nie do sie bie. 

ROZ WI JA NIE

Te raz za sta nów my się, jak mo że my kształ to -
wać sza cu nek dla sie bie z sa mo oce ny. Roz wój
za ufa nia do sie bie po mo że nam w roz wi ja niu
sza cun ku dla sie bie w tym zna cze niu, że prze ko -
na nas, iż przez ła skę Bo ga, w Je go Świę tym Du -
chu, przez Je go Sło wo i opatrz no ści, pra cu je my
nad zdol no ścią, któ rej Bóg od nas pra gnie. Z tym
prze ko na niem ma my do bry start w roz wi ja niu
sza cun ku dla sie bie. Po niż sze uwa gi oka żą się
po moc ne. Naj pierw ma my roz po znać nasz brak
w tym wzglę dzie. Po dru gie, ma my usta lić sto -
pień sza cun ku dla sie bie, wła ści wy do od czu wa -
nia i oka zy wa nia przez nas, po nie waż mo że my
wyjść po za tę wła ści wą ilość i roz wi nąć aro gan -
cję, wy nio słość, po gar dę i lek ce wa że nie in nych
oraz szko dzić im przez ma ni fe sto wa nie te go
prze sad ne go sza cun ku dla sie bie. Mo że my mieć
nie do bór w roz wo ju sza cun ku dla sie bie i za cho -
wy wać się nik czem nie, ha nieb nie oraz mieć słu -
żal cze go i uni żo ne go du cha po wo do wa ne go
przez nie do sta tecz ny sza cu nek dla sie bie.
Po trze cie, utwierdź my na szą wo lę, by my śleć
o so bie i po stę po wać z god no ścią wy ma ga ną
przez na sze oso bi ste i urzę do we sta no wi sko
przed Pa nem, za rów no co do uzna wa nia, że nie
mo że my od czu wać i czy nić rze czy nie god nych
na szej po zy cji oraz uwa ża jąc, że ma my od czu -
wać i dzia łać w spo sób god ny na sze go sta no wi -
ska przed Nie biań skim Oj cem. Ta ki spo sób dzia -
ła nia ukształ tu je w nas wła ści wy i po żą da ny sza -
cu nek dla sie bie. 

PRZE STRO GI

Po wska za niu jak ma być roz wi ja ny wła ści wy
sza cu nek dla sie bie, od po wied nie bę dzie do da nie
kil ku ostrze żeń. Po pierw sze uwa ża my, że więk -
szość lu dzi nie po trze bu je go roz wi jać, po nie -
waż więk szość człon ków na sze go ro du ma go
za du żo z po wo du nie do sko na ło ści, dzie dzi cze -
nia, wy cho wa nia czy oto cze nia lub też przez po -
łą cze nie dwóch lub wię cej z tych wpły wów. Jest
to szcze gól nie praw dzi we w od nie sie niu do ele -
men tu sa mo za do wo le nia, któ re ni gdy nie po -
win no być roz wi ja ne, cho ciaż jest po trzeb ne
do prze zwy cię że nia prze sad ne go nie za do wo le -

nia z sie bie. Moż na te go do ko nać nie przez osią -
ga nie sa mo za do wo le nia, lecz przez zwal cza nie
nad mier ne go nie za do wo le nia.

Przede wszyst kim po win ni śmy sta ran nie
zwró cić uwa gę, czy ma my roz wi jać, czy ra czej
ogra ni czać sa mo oce nę. Na stęp nie prze ja wiaj my
wiel ką tro skę, je śli stwier dzi my u sie bie nie do sta -
tecz ne za ufa nie i sza cu nek dla sie bie, aby śmy nie
roz wi nę li nad mier nej sa mo oce ny, któ rej prze ja -
wia nie jest więk szym nie bez pie czeń stwem niż
jej nie do bór. Dla te go kształ tu jąc wy ma ga ną sa -
mo oce nę na le ży oka zać wiel ką tro skę w dą że -
niu do niej i jej rów no wa że niu, by nie po su nąć
się do oby dwu skraj no ści. 

Trze cia prze stro ga, ja ką chce my wska zać
w związ ku z tą kwe stią to ta, że za wsze po win -
ni śmy czu wać, by nie roz wi nąć zbyt wiel kiej sa -
mo oce ny, któ ra ozna cza py chę i któ ra jest głów -
nym za gro że niem zwią za nym z roz wo jem od po -
wied niej sa mo oce ny; gdyż py cha jest naj bar dziej
nie bez piecz na ze wszyst kich wad, z wy jąt kiem
tych, któ re bez po śred nio ude rza ją w wyż sze
pierw szo rzęd ne ła ski. Na przy kład, prze sąd (wy -
ol brzy mio na wia ra), nie wia ra (brak wia ry) i nie -
do wie rza nie (prze ci wień stwo wia ry), te trzy, któ -
re są bez po śred nim na ru sze niem wła ści wej wia -
ry. Za tem do brze strzeż my sa mych sie bie
w związ ku z roz wo jem sa mo oce ny.

OGRA NI CZA NIE PRZE SAD NEJ 
SA MO OCE NY

Gdy sa mo oce na jest za moc no roz wi nię ta, to
mu si być po wścią ga na i ła go dzo na. Ona nie mo -
że być znisz czo na, po nie waż jest ła ską cha rak te -
ru, lecz gdy jest wy ol brzy mio na, to na le ży ją po -
wstrzy my wać i kształ to wać. In ny mi sło wy, mu -
si my zna leźć rów no wa gę po mię dzy jej bra kiem,
a nad mia rem. W tej ła sce, tak jak w przy pad ku
wszyst kich in nych łask cha rak te ru, po trzeb -
na jest re gu la cja, je śli ma my do czy nie nia z jej
prze ro stem lub nie do bo rem; mu si my zna leźć zło -
ty śro dek po mię dzy ty mi dwie ma skraj no ścia -
mi. Wska za li śmy już, jak ją roz bu dzić w przy -
pad ku jej bra ku. Obec nie pra gnie my wska zać,
jak ją po wstrzy mać od skraj ne go jej nad mia ru. 

Nad miar sa mo oce ny jest roz po zna wa ny
przez fakt, że ona usi łu je zdo być pa no wa nie
nad na szy mi my śla mi, mo ty wa mi, sło wa mi i czy -
na mi. Po nie waż jest ona niż szą pierw szo rzęd ną
ła ską, to – po dob nie jak dru go rzęd ne i trze cio -
rzęd ne ła ski – ni gdy nie mo że pa no wać nad na -
szy mi my śla mi, uczu cia mi, sło wa mi i czy na mi,
po nie waż ta kie pa no wa nie na le ży wy łącz nie
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do kom pe ten cji wyż szych pierw szo rzęd nych
łask. Je śli ona pa nu je, to de cy du je o tym py cha,
któ ra wzra sta przez ta kie pa no wa nie.

W ta kim przy pad ku po win ny być uży wa ne
na stę pu ją ce me to dy: (1) po łą cze nie wyż szych
pierw szo rzęd nych łask z wy sił ka mi sa mo oce ny
do zdo by cia kon tro li, przez co wy so kie mnie ma -
nie o so bie zo sta nie usu nię te do ty łu, (2) za stą pie -
nie py chy, któ ra pa nu je nad sa mo oce ną, przez jej
prze ci wień stwo – po ko rę, roz wi ja ną i prze ja wia -
ną przez po łą cze nie wyż szych pierw szo rzęd -
nych łask i pod da nie sa mo oce ny ich kon tro li;
i (3) ogra ni cza nie wy sił ków sa mo oce ny do pa no -
wa nia przez uży wa nie łask in nych niż jej prze ci -
wień stwo oraz włą cza nie wyż szych pierw szo -
rzęd nych łask lub in nych łask, ta kich jak niż sze
pierw szo rzęd ne, dru go rzęd ne i trze cio rzęd ne,
w tłu mie nie py chy ja ko za ro zu mia łej sa mo oce ny. 

Wy trwa ła de ter mi na cja i uży wa nie tych
trzech szcze gól nych me tod oka że się po moc ne
w uzy ska niu wła ści wej sa mo oce ny. Py cha jest
wy so kim mnie ma niem o so bie, któ re ma trzy for -
my: (1) aro ganc kie za ufa nie do sie bie – sa mo wy -
star czal ność i zwią za ne z nią wa dy, (2) sa mo za -
do wo le nie i zwią za ne z nim wa dy, omó wio ne
wcze śniej; (3) wy gó ro wa ny sza cu nek dla sa me go
sie bie – aro gan cja i wy nio słość oraz zwią za ne
z nią wa dy, już omó wio ne. Po wyż sze me to dy
po win ny być uży wa ne prze ciw wszyst kim trzem
ele men tom py chy, któ ra tym sa mym zo sta nie
prze zwy cię żo na przez wier ny opór. 

Na sza sa mo oce na w jej dwóch złych fa zach –
w nie do bo rze i nad mia rze, pro wa dzi do utra -

pień, w zna cze niu spro wa dza nia na nas kło po -
tów przez ich dzia ła nie. Jak wie le pro ble mów
spo ty ka świat z po wo du py chy! W re li gii, de no -
mi na cjach, pań stwie, w pra cy, spo łe czeń stwie,
ro dzi nie, w biz ne sie, edu ka cji, na uce, li te ra tu rze,
sztu ce, fi lo zo fii oraz ich wza jem nych związ kach,
hi sto ria świa ta do wo dzi, że py cha jest jed nym
z mi strzów w two rze niu pro ble mów. Jest to rów -
nież praw dą wśród po świę co nych, w ich oso bi -
stym ży ciu i je go róż nych aspek tach oraz w re la -
cjach po mię dzy po świę co ny mi. Szcze gól nie jest
to praw dą wśród wo dzów. Zo sta ło stwier dzo ne,
że we dług ob ser wa cji 95% wo dzów upa dło z po -
wo du py chy. Ogra ni cza jąc na sze roz wa ża nia
do Epi fa nii, od kry wa my, że od se tek ta kich upad -
ków jest na wet więk szy niż 95%. Jak wie le upo -
ko rzeń spro wa dza ją na sie bie róż ne jed nost ki
z Pań skie go lu du przez prze ja wia nie sa mo wy -
star czal no ści, sa mo za do wo le nia, aro gan cji i zwią -
za nych z ni mi wad, któ re są ele men ta mi py chy! 

Cho ciaż brak sa mo oce ny nie jest tak wiel kim
wi chrzy cie lem jak wy nio sła sa mo oce na, to jed -
nak wy rzą dza szko dę, za rów no oso bom po świę -
co nym jak i świa tu. Jak wie le nie po wo dzeń i błę -
dów po wo du je brak za ufa nia do sie bie i sza cun -
ku dla sie bie w re li gii, de no mi na cjach, pań stwie,
w pra cy, spo łe czeń stwie, ro dzi nie, biz ne sie, edu -
ka cji, na uce, li te ra tu rze, sztu ce, fi lo zo fii oraz wza -
jem nych po wią za niach mię dzy ni mi! Wszy scy
po świę ce ni, któ rym bra ku je tych dwóch ele men -
tów sa mo oce ny, pa trząc wstecz na kon kret ne do -
świad cze nia, mo gą do strzec wie le nie po wo dzeń
i błę dów oraz wy ni kłych z te go kło po tów, któ re
sta ły się ich udzia łem z po wo du tych bra ków!
Trud no po wie dzieć, któ ry z tych dwóch bra ków
spra wia nam naj więk szy pro blem, lecz oczy wi ste
jest, że brak za ufa nia do sie bie po wo du je wię cej
nie po wo dzeń niż brak sza cun ku dla sie bie, na to -
miast brak sza cun ku dla swo jej oso by po wo du -
je, że po peł nia my wię cej po my łek niż w wy ni ku
bra ku za ufa nia do sie bie. Za tem nad miar lub
brak sa mo oce ny po wo du je utra pie nia w zna cze -
niu kło po tów. 

PRÓ BO WA NIE SA MO OCE NY 

Na sza wła ści wa sa mo oce na mu si przejść
pró bę w zna cze niu prze te sto wa nia jej, po nie -
waż, po dob nie jak każ da in na część cha rak te ru,
ona mu si być wy pró bo wa na przez róż ne do -
świad cze nia, w ce lu wy ka za nia jej przy dat no ści
lub nie przy dat no ści do sta no wi ska, ja kie Bóg
nam ofe ru je. To pró bo wa nie od by wa się przez
prze cho dze nie róż nych ro dza jów do świad czeń,
lecz naj bar dziej klu czo we pró by spo ty ka ją wła -
ści wą sa mo oce nę przez na sze wy wyż sze nia
i upo ko rze nia. 

Wy wyż sze nia są nam udzie la ne w tym ce lu,
aby śmy oka za li, czy na sza wła ści wa sa mo oce -
na zmie ni się w za ro zu mia łą sa mo oce nę, czy też
po zo sta nie w od po wied niej rów no wa dze. Zgod -
nie z tym Pan po zwa la, aby śmy w na szym ży ciu
do świad cza li suk ce sów, za szczy tów, wy so kiej
po zy cji, po pu lar no ści i wy wyż sza nia. One
w oczy wi sty spo sób pró bu ją tę ce chę! Jak wie lu
wśród ta kich do świad czeń nie zdo ła ło za cho wać
zrów no wa żo nej sa mo oce ny i po pa dło w sa mo -
wy star czal ność, zu chwa łość, za ro zu mia łość, sa -
mo za do wo le nie, aro gan cję, wy nio słość, cheł pli -
wość i sa mo wy wyż sza nie się! 

Z dru giej stro ny, na sza wła ści wa sa mo oce -
na jest pod da wa na upo ko rze niom, by do star czyć
nam spo sob no ści za ma ni fe sto wa nia, czy ta kie
upo ko rze nia nie po pchną nas w dru gą skraj ność,
w któ rej brak za ufa nia do sie bie prze cho dzi
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w krań co wość z to wa rzy szą cym mu znie chę ce -
niem, roz pa czą i kom plek sem po ko na ne go;
w któ rej brak za do wo le nia z sie bie przy bie ra
skraj ną for mę, wraz ze znie chę ce niem i de spe ra -
cją wo bec sie bie oraz kom plek sem niż szo ści; oraz
w któ rej wy stę pu je wy jąt ko wy brak sza cun ku
dla sie bie wraz z to wa rzy szą cym mu po ni ża niem
się, słu żal czo ścią, płasz cze niem się i kom plek -
sem upodle nia, czy też po mi mo ta kie go upo ko -
rze nia za cho wa my zrów no wa żo ny sza cu nek dla
sie bie. Nie któ re z prób do ty czą cych na szej sa -
mo oce ny bę dą jed no stron ne – do świad cza jąc tyl -
ko jed nej jej czę ści, a nie któ re bę dą zło żo ne, obej -
mu jąc jej dwie lub trzy czę ści. 

Nie któ re z tych prób nie bę dą do ty czyć ni -
cze go in ne go jak tyl ko sa mo oce ny, na to miast
in ne bę dą obej mo wać jed ną lub wię cej in nych
cech cha rak te ru. Cho ciaż ta kie pró by mo gą spot -
kać na szą wła ści wą sa mo oce nę, do nas na le ży
wier ne ćwi cze nie na szych świę tych za let w har -
mo nii z Du chem, Sło wem i opatrz no ścią Bo ga,
aby wier nie za cho wać wła ści wą sa mo oce nę,
a tym sa mym stać się zwy cięz ca mi w pró bo wa -
niu jej. Ma my co dzien nie zma gać się na tym po -
lu, jak rów nież pod czas do świad cza nia wszyst -
kich in nych na szych łask, aby śmy zwy cię ża li
z go dzi ny na go dzi nę i z dnia na dzień, by śmy
pod ko niec okre su pró by mo gli osta tecz nie oka -
zać się zwy cięz ca mi. 

Wśród lu dzi znaj du je my bar dzo licz ne przy -
kła dy prze sa dy, nie do bo ru oraz rów no wa gi
w za kre sie sa mo oce ny. Wy ka za li śmy, jak one pa -
nu ją w róż nych sfe rach ludz kiej dzia łal no ści,
a każ dy z nas mo że przy po mnieć so bie przy kła -
dy trzech ele men tów sa mo oce ny w jej prze sad -
nym wy ra ża niu, bra ku oraz rów no wa dze, tak
jak one ist nie ją i są prze ja wia ne w róż nych dzie -
dzi nach ży cia. Dla te go też nie bę dzie my tu taj
wy mie niać przy kła dów jed no stek prze ja wia ją -
cych te trzy for my sa mo oce ny w prze sa dzie, nie -
do bo rze i rów no wa dze w ich róż nych sfe rach.

RE ZUL TA TY SA MO OCE NY

Na za koń cze nie chce my w krót ko ści wska zać
na re zul ta ty wła ści we go kształ to wa nia dwóch
ele men tów sa mo oce ny, któ re po win ny być roz -
wi ja ne, gdy wy stę pu je ich nie do bór.

Roz wój za ufa nia do sie bie do stop nia trzeź wej
sa mo dziel no ści bę dzie mieć do bry sku tek w za -
cho wa niu jed nost ki przed nie po wo dze niem
w od po wied nich przed się wzię ciach, za rów no
z punk tu wi dze nia za bez pie cze nia jej przed nie -
uf ną po sta wą po ko na ne go, jak i przed zu chwa -

łą sa mo wy star czal no ścią, po nie waż obie te skraj -
no ści z róż nych punk tów wi dze nia sprze ci wia ją
się po myśl ne mu roz wo jo wi cha rak te ru. Wła ści -
wie roz wi nię te za ufa nie do sie bie po wstrzy ma
nas przed po dej mo wa niem się za dań le żą cych
po za za się giem na szych moż li wo ści oraz
przed nie po wo dze niem w po dej mo wa niu się te -
go, cze go po myśl nie mo że my do ko nać z po mo -
cą Bo ga. Wręcz prze ciw nie, ona bę dzie utrzy my -
wać nas przy zło tym środ ku w na szych dą że -
niach, wska zy wa nym przez na sze zdol no ści ja ko
dro ga, któ rą po win ni śmy obrać oraz do po mo że
nam w po myśl nej re ali za cji na szych wła ści wych
dą żeń. Tym spo so bem mo że my wy peł niać Bo -
skie ce le w nas i przez nas oraz przy no sić po ży -
tek in nym i so bie.

Po dob nie oka zu je się, że wła ści wy roz wój
sza cun ku dla sie bie ob fi tu je w do bre re zul ta ty. On
po wstrzy mu je nas przed nie god nym dzia ła niem
wo bec nas sa mych ja ko dzie ci Bo żych, tym sa -
mym po wstrzy mu jąc nas przed grze chem, sa -
mo lub stwem, świa to wo ścią i błę dem, a szcze -
gól nie przed po pie ra niem błę du. To są nie któ re
z je go bier nych owo ców. Lecz on spro wa dza też
kon struk tyw ne owo ce, po nie waż przy czy nia się
do na sze go god ne go dzia ła nia wo bec sie bie sa -
mych ja ko po uczo ne go, uspra wie dli wio ne go
i po świę co ne go lu du Bo że go, a tym sa mym za -
chę ca nas do wzro stu w mą dro ści – praw dzie –
w cno tach spra wie dli wo ści, w ła skach mi ło ści

i w prze ja wia niu mo cy, przez co sta le po bu dza
nas do prze kształ ca nia na szych cha rak te rów
na po do bień stwo Chry stu sa. Wła ści wy sza cu -
nek dla sie bie uzdal nia nas rów nież do prze ja -
wia nia tej god no ści, któ rej wy ma ga ją od nas róż -
ne urzę dy spra wo wa ne przed Pa nem, do ćwi -
cze nia, do roz wi ja nia sa mych sie bie, do bar dziej
ko rzyst ne go wpły wa nia na dru gich i do uwiel -
bia nia Bo ga i Chry stu sa, któ rzy za szczy ci li nas
ty mi róż ny mi urzę da mi: żoł nie rzy, am ba sa do -
rów, ksią żąt, na uczy cie li i szlach ci ców pod Bo -
skim zwierzch nic twem. 

Oczy wi ście te na gro dy są dla nas sil ną mo ty -
wa cją do roz wi ja nia i ćwi cze nia wła ści wej sa mo -
oce ny w zrów no wa żo nym za ufa niu do sie bie
i sza cun ku dla sie bie. Ufa my, że wszy scy z nas
pod da dzą się tej mo ty wa cji do roz wi ja nia ich
w ta kim stop niu, w ja kim jest to dla nas ko -
niecz ne.

BS ’08,86-89
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ROZ PO CZY NA JĄC du żo wcze śniej i wy -
stę pu jąc z co raz więk szą czę sto tli wo ścią aż

do 25 grud nia, każ de go ro ku w ca łym chrze ści -
jań skim świe cie, ła god na, uśmiech nię ta twarz
sym pa tycz nej, we so łej po sta ci wi ta lu dzi w su -
per mar ke tach, skle pach, biu rach, szko łach pu -
blicz nych i nie dziel nych, w do mach i ko ścio -
łach, po ja wia jąc się na świą tecz nych de ko ra -
cjach, kar tach, li stach, świą tecz nych opa ko wa -
niach i uro czy sto ściach. Tą po sta cią jest świę ty
Mi ko łaj. Jest on przed sta wia ny ja ko bó stwo

i do bry zwia stun ra do snych świąt Na ro dze nia
Pań skie go oraz wiel ki przy ja ciel i do bro czyń ca
każ de go grzecz ne go dziec ka. On tak zjed nał
so bie ser ca mi lio nów lu dzi, za rów no mło dych
jak i star szych, że co ro ku w tym okre sie lu dzie
łą czą się, z za pa łem śpie wa jąc na je go cześć. 

Te raz w skró cie przed sta wia my le gen dę,
któ ra jest barw nie opo wia da na, śpie wa na i ma -
lo wa na dla dzie ci: „Bar dzo da le ko stąd, w oko -
li cy pod bie gu no wej, wśród lo du i śnie gu,
miesz ka Mi ko łaj w wiel kim do mu z licz ny mi

„PY CHA PO PRZE DZA UPA DEK” 

KRÓL wraz z or sza kiem w mia stecz ku się zja wił,
Ja dąc na ośle, klau na uda ją ce go, świet nie się ba wił.
A kie dy lu dzie, kró la roz po zna jąc, go rą co go wi ta li
I z wiel ką ra do ścią na leż ny mu hołd skła da li,
Osioł przy sia dał i każ de mu kła niał się dum nie,
Lud po zdra wia jąc zgro ma dzo ny tłum nie.
Król się roz gnie wał, ka zał roz sio dłać osioł ka

I swym pa choł kom, choć na uli cy, nie ża ło wać koł ka.
Tak też Mistrz, nie zna la zł szy żad nych wzglę dów,
Po trak to wał tych, któ rzy nad uży li swych urzę dów 
I nie od da jąc na leż nej Pa nu chwa ły,
So bie przy pi sa li skła da ne hoł dy i ho nor ca ły.
Nie ste ty, upad nie każ dy, kto gło su py chy słu cha,
Pan po zba wi ich Praw dy i jej świę te go du cha.
Nie osią gnie mą dro ści, ja ką by Praw da przy nio sła,
Nikt, kto bę dzie się szczy cił od wa gą wspo mnia ne go osła.

M I E J  S C E  

U Z U R  P O  W A  N E  P R Z E Z  

Ś W I Ę  T E  G O  M I  K O  Ł A  J A
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po ko ja mi za peł nio ny mi rze cza mi, któ re ra du ją
dzie cię ce ser ca. Przez więk szą część ro ku on
i je go po moc ni cy są bar dzo za ję ci swą pra cą ro -
bie nia ład nych za ba wek dla grzecz nych ma łych
dzie ci na ca łym świe cie. On wi dzi, sły szy i wie
wszyst ko, co mó wią i ro bią dzie ci. On prze cho -
wu je „Księ gę pa mię ci”, w któ rej za pi su je
wszyst kie ich sło wa i czy ny. Jak przed sta wia to
jed na z po pu lar nych pio se nek: „On wi dzi, kie -
dy śpisz i wie, kie dy się bu dzisz”. W wi gi lię Mi -
ko łaj zstę pu je z nie ba w sa niach, wio ząc ol brzy -
mi wo rek wy peł nio ny wie lo ma wspa nia ły mi
pre zen ta mi. Je go sa nie cią gnie szyb ki re ni fer,
któ ry „le ci na skrzy dłach wia tru” i „je dzie
na chmu rach”. Tyl ko ci, któ rzy cze ka ją i czu wa -
ją, są w sta nie go do strzec. Gdy przy cho dzi,
przy no si w na gro dę pre zen ty dla wszyst kich
grzecz nych ma łych dzie ci, dla te go mu si cie być
grzecz ne i po słusz ne ro dzi com, je śli chce cie, by
Mi ko łaj przy niósł wam coś na praw dę mi łe go”.

Czy uwa ża cie, że jest to je dy nie uj mu ją ca
i nie szko dli wa le gen da, nie win na fan ta zja ma -
ją ca pew ną war tość w ucze niu ma łych dzie ci
po słu szeń stwa (przy naj mniej przez część ro -
ku!)? Za sta nów my się. Dzie ci prze waż nie re -
agu ją na tę le gen dę na stę pu ją co: „Mi ko łaj jest
na szym przy ja cie lem, któ ry ma wszyst ko to, co
my chce my i któ ry da nam to, je śli bę dzie my
do brzy”. Czy dziw ne jest, że dzie ci otwie ra ją
ser ca przed Mi ko ła jem, pra gną się je mu po do -
bać, mó wią i śnią o nim, cze ka ją na nie go i wy -
glą da ją go z tę sk ny mi ser ca mi? 

MIEJ SCE UZUR PO WA NE
PRZEZ MI KO ŁA JA 

Czy je miej sce zaj mu je Mi ko łaj w dzie cię -
cych umy słach i ser cach, gdy rok po ro ku, ta
nie szko dli wa (?) le gen da jest im po wta rza na?
Mi ko ła jo wi, uśmiech nię te mu, hoj ne mu, zmy -
ślo ne mu daw cy mi łych pre zen tów, na gra dza ją -
ce mu do bre dzie ci, po zwa la się tym spo so bem
by w ich umy słach i ser cach, mniej lub bar dziej
za jął on miej sce, któ re na le ży do Nie biań skie go Oj -
ca i któ re po win no być zaj mo wa ne przez Nie go,
praw dzi we go, szczo dre go Daw cę „każ de go do -
bre go i do sko na łe go da ru” (Jak. 1:17, KJV), któ -
ry „na gro dę da je tym, któ rzy Go szu ka ją” (Żyd.
11:6)! A po nad to po zwo lo no, by le gen da o świę -
tym, ob da rza ją cym pre zen ta mi, wy kra dła
w umy słach i ser cach dzie ci mniej lub wię cej
miej sca, któ re po win na za jąć „naj słod sza hi sto ria,
któ ra kie dy kol wiek zo sta ła opo wie dzia na”, hi sto ria

o Bo gu, któ ry po słał na świat Swe go jed no ro -
dzo ne go Sy na, aby od ku pił ludz kość. 

Świę ty Mi ko łaj rze czy wi ście zaj mu je miej sce,
któ re na le ży do Bo ga i Je zu sa! Bóg po wie dział
(2 Moj. 20:3): „Nie bę dziesz miał bo gów in nych
przede Mną”; a Pan Je zus rzekł (Mat. 19:14;
Mar. 10:14): „Do puść cie dzie ciom przy cho dzić
do Mnie”. Lecz przez le gen dę o Mi ko ła ju, in ny
bóg zo stał umiesz czo ny przed Je ho wą, a po zy -
cja Je zu sa zo sta ła zmi ni ma li zo wa na. Do my są
otwie ra ne, choć czę sto nie świa do mie, przed ra -
bu siem w czer wo nych sza tach, i nie sta wia się
pra wie żad ne go opo ru, gdy ten idol krad nie
dzie cię ce ser ca. 

Za tem zdej mu jąc z nie go to prze bra nie do -
strze ga my, że ten nie szko dli wy (?), we so ły, hoj -
ny, pro wo ku ją cy do za ba wy Mi ko łaj, jest w rze -
czy wi sto ści jed nym z mi ster nych sza tań skich
ar cy dzieł. Sza tan jest praw dzi wym au to rem
nie szko dli wej (?), cza ru ją cej le gen dy o Mi ko ła -
ju. Na licz ne spo so by sza tan zwo dzi upa dłą
ludz kość, aby od mie ni ła „chwa łę nie ska zi tel -
ne go Bo ga w po do bień stwo ob ra zu ska zi tel ne -
go czło wie ka” i „praw dę Bo żą w kłam stwo”
oraz skła nia lu dzi, by „chwa li li stwo rze nie [gr.
stwo rzo ną rzecz] i słu ży li mu ra czej niż Stwo rzy -
cie lo wi” (Rzym. 1:23,25). Le gen da o świę tym
Mi ko ła ju jest wła śnie jed nym z tych oszustw.
Przez tę le gen dę on zwró cił umy sły i ser ca ma -
łych dzie ci w kie run ku czcze nia fał szy we go bó -
stwa, z fał szy wy mi na dzie ja mi, zmy ślo ny mi hi -
sto ria mi i fan ta zją, któ rą kar mi ich ży wą wy -
obraź nię. 

WŁA ŚCI WE ZA CHO WA NIE
CHRZE ŚCI JAN

Nie chaj wszy scy, któ rzy wy zna ją imię Chry -
stu sa, w każ dy moż li wy spo sób po wstrzy ma ją
się przed po dą ża niem za „spryt nie ob my ślo ny -
mi ba śnia mi” (1 Tym. 1:4; 4:7; 2 Tym. 4:3,4;
2 Pio tra 1:16, KJV). Nie „za trzy muj my [gr. po -
wstrzy my wać, tłu mić] praw dy Bo żej w nie spra -
wie dli wo ści” (Rzym. 1:18). Po wiedz my na szym
dzie ciom, że Mi ko łaj jest je dy nie ba śnią, że on nie
jest praw dzi wy! Opo wia daj my im praw dę i prze -
ka zuj my ją w mi ło ści (Efez. 4:15)! 

PRZEDE WSZYST KIM, WZNIE ŚMY SZTAN -
 DAR PRAW DZI WEJ BI BLIJ NEJ NA UKI
PRZED NA SZY MI DZIEĆ MI. Opo wiedz my im
o na szym wiel kim, mi łu ją cym Bo gu Je ho wie,
na szym Oj cu Nie biań skim, Daw cy każ de go
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do bre go i do sko na łe go da ru oraz o Je go wiel -
kim da rze w po sta ci Je go Sy na Je zu sa, któ ry
umarł, aby śmy mo gli mieć wiecz ne ży cie (Ja -
na 3:15-17). Po wiedz my im, że Bóg, naj więk szy
Daw ca, umiej sco wił w ludz kich ser cach pra -
gnie nie do da wa nia po dob ne do te go, któ re
On ma w Swym ser cu – pra gnie nie od da nia
ser ca i umy słu Je mu i Je go Sy no wi Je zu so wi,
pra gnie nie od da wa nia swe go cza su, środ ków
itp. we wspie ra niu Je go dzie ła oraz pra gnie nie
wza jem ne go udzie la nia so bie róż ne go ro dza -
ju da rów.

Opo wiedz my dzie ciom hi sto rię o ludz kim
na ro dze niu Je zu sa, któ re mia ło miej sce oko ło
1 paź dzier ni ka, zgod nie ze świa dec twa mi Bi -
blii (Nad szedł czas, s. 54-62) i jak nie dłu go po tem
mę dr cy przy nie śli da ry dzie cię ciu Je zus i dla te -
go wła ści we jest, by w tym cza sie szcze gól nie
prze ja wiać Bo skie go du cha udzie la nia –
na rzecz Bo ga, Je zu sa i Ich spra wy oraz so bie

na wza jem. Mo że my im wy ja śnić, że drob ne
pre zen ty, któ re otrzy mu ją, po cho dzą od Bo ga
za po śred nic twem ich mi łu ją cych ro dzi ców, ro -
dzi ny i przy ja ciół; dzie ci bę dą przy wią zy wać
do nich wiel ką wa gę i bę dą je oce niać jesz cze
wy żej, niż gdy by im po wie dzia no, że po cho -
dzą od Mi ko ła ja. Dzie ci po win ny być uczo ne
od czu wa nia oraz wy ra ża nia wdzięcz no ści wo -
bec Bo ga za wszyst kie otrzy my wa ne da ry, jak
rów nież wdzięcz no ści wo bec tych, przez któ -
rych Bóg ich udzie lił. 

Po nad to, w wy cho wy wa niu chrze ści jań skie -
go dziec ka nie po win no się za nie dby wać lek cji
o tym, że „bar dziej bło go sła wio ne jest udzie la -
nie niż bra nie” (Dz.Ap. 20:35). Niech dzie ci da -
dzą coś na rzecz Pań skie go dzie ła i niech tak że
udzie la ją in nym, naj le piej ku pu jąc za swe wła -
sne pie nią dze to, co pra gną dać. Uczmy je, że
ma ją udzie lać nie sa mo lub nie, bez ocze ki wa nia
na coś w za mian. To po mo że im w po wstrzy -
my wa niu się od roz wi ja nia sa mo lub ne go
i skon cen tro wa ne go na so bie cha rak te ru oraz
w ucze niu się ra do wać z po wo du udzie la nia
in nym i nie sie nia im bło go sła wień stwa.

SMUT NE PRZE BU DZE NIE

Ja kie go smut ne go prze bu dze nia do zna ją ro -
dzi ce, gdy dziec ko, któ re go uczy li, by ni gdy nie
kła ma ło, sta je się na ty le do ro słe, by oso bi ście
do wie dzieć się praw dy i jest zdu mio ne kłam -
stwa mi, któ re ro dzi ce opo wia da li mu o Mi ko ła -

ju zstę pu ją cym z ko mi na, o kró li kach zno szą -
cych wiel ka noc ne ja ja, bo cia nach przy no szą -
cych dzie ci itp.! Czy z uwa gi na to dziw ne jest,
że dzie ci za czy na ją się nad tym za sta na wiać,
a gdy do ra sta ją, tra cą wia rę w to, co ro dzi ce
i in ni opo wia da li im na te mat Bo ga i Chry stu sa,
tak jak na ro dze nie Je zu sa z pan ny, Je go bez -
grzesz ność i ukrzy żo wa nie Go ja ko ce nę oku pu
za ca łą ludz kość, wiel ki Bo ski plan zba wie nia,
usta no wie nie Kró le stwa Bo że go na zie mi, zmar -
twych wsta nie, re sty tu cja, na dzie ja ży cia wiecz -
ne go itd.?

Ja kiś czas te mu pew na mat ka, któ ra opo -
wia da ła swe mu ma łe mu syn ko wi kłam stwo
na te mat Mi ko ła ja, mia ła na stę pu ją ce do świad -
cze nie: Kie dy jej sy nek do wie dział się praw dy
o Mi ko ła ju i uświa do mił so bie, że mat ka go
oszu ka ła, przy bli żył jej tę spra wę i za dał kil ka
py tań. Dla cze go opo wia da ła mu to, co nie by ło
praw dą? Dla cze go na stęp nie na kła nia ła go, że
za wsze po wi nien mó wić praw dę i ka ra ła go,
gdy nie po wie dział praw dy? I ja ki wiek on mu -
si osią gnąć, że by mógł okła my wać in nych, tak
jak ona okła ma ła je go?

Mat ka szyb ko od zy ska ła roz są dek i uświa -
do mi ła so bie, że zgrze szy ła prze ciw ko Bo gu
i swe mu dziec ku. Na stęp nie wy zna ła swe mu
sy no wi, że źle po stą pi ła i jest jej bar dzo przy -
kro. Syn przy po mniał jej, jak uczy ła go mo dlić
się do Bo ga z proś bą o prze ba cze nie, kie dy zro -
bił coś złe go. Ona zgo dzi ła się z je go su ge stią, że
po win na zro bić to sa mo; tak więc obo je uklę kli
w mo dli twie. 

Chrze ści jań scy ro dzi ce, jak mo że cie za stę po -
wać praw dzi wą hi sto rię o wiel kiej mi ło ści Bo ga,
po gań ską le gen dą o Mi ko ła ju? Jak mo że cie się
go dzić, by ob raz Mi ko ła ja mniej lub bar dziej
zaj mo wał miej sce Nie biań skie go Oj ca i Je zu sa
Chry stu sa w ser cu wa sze go dziec ka? Chmu ry
są du cięż ko zwi sa ją nad wie lo ma do ma mi.
Strasz ne rze czy mo gą się dziać z na szy mi dzieć -
mi. Gdy stra cą wia rę w swych ro dzi ców, na -
stęp nym kro kiem jest zwy kle utra ta wia ry
w Bo ga, Je zu sa Chry stu sa, w Bi blię oraz w ogół
chrze ści jań skich wzor ców. Nic dziw ne go, że są
dzi siaj pro ble my z nie któ ry mi mło dy mi ludź mi!
Ma to ści sły zwią zek z za nie dba niem ro dzi ców!

BS ‘08,90-91
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SŁO WO BO GA mu si się wy peł nić bez wzglę du
na to, czy do ty czy obiet ni cy ży cia wiecz ne go,

czy też ka ry śmier ci. Bóg nie jest nie sta ły ani nie
ma w Nim cie nia od mia ny. Wy rok śmier ci – za po -
wie dzia ne przez Pa na prze kleń stwo – zo stał wy ko -
na ny, cho ciaż nie od ra zu. Adam nie zo stał śmier tel -
nie ra żo ny pio ru nem. Od sa me go po cząt ku Bóg
prze wi dział wszyst ko i za pla no wał od ku pie nie Ada -
ma, Ewy i ich dzie ci. W tym ce lu przy szedł Je zus
i umarł „spra wie dli wy za nie spra wie dli wych”.
W wy ni ku te go prze kleń stwo śmier ci bę dzie osta -
tecz nie usu nię te. „I nie bę dzie wię cej żad ne go prze -
kleń stwa (…)” – nie bę dzie śmier ci, smut ku, pła czu
ani bó lu (Obj. 22:3; 21:4,5). 

Mó wio no nam wszyst kim i wie lu z nas zu peł nie
w to uwie rzy ło, że ka rą za nie po słu szeń stwo oj ca
Ada ma są wiecz ne mę ki, w któ rych ma udział ca łe
je go po tom stwo, z wy jąt kiem nie licz nych – świę -
tych, wy bra nych. Po wie dzia no nam, że tak uczy Bi -
blia, a my przy ję li śmy to bez do wo du (1 Tes. 5:21). 

Obec nie chrze ści ja nie bar dziej uważ nie stu -
diu ją Bi blię. Prze ko nu ją się, że prze kleń stwo, czy -
li ka ra za grzech, jest zu peł nie in ne. „Al bo wiem za -
pła tą za grzech jest śmierć” – Rzym. 6:23. „Du sza,
któ ra grze szy, ta umrze.” Ta ka ra śmier ci cią ży
na Ada mie i je go po tom stwie od sze ściu ty się cy
lat. Spro wa dza cier pie nie, smu tek, ból i tro ski; ska -
zi ła na sze umy sło we, mo ral ne i ma te rial ne ży cie –
Rzym. 5:12. 

To wła śnie ka rę śmier ci orze czo no prze ciw ko
Ada mo wi, zgod nie z opi sem Księ gi Ro dza ju, jak
rów nież z No wym Te sta men tem. „Prze klę ta bę dzie
zie mia dla cie bie (…), ona cier nie i oset ro dzić bę dzie
to bie (…). W po cie ob li cza twe go bę dziesz po ży wał
chle ba, aż się na wró cisz do zie mi, gdy żeś z niej
wzię ty; boś proch i w proch się ob ró cisz”. To z te go
prze kleń stwa wy ba wił nas Je zus, umie ra jąc ja ko
spra wie dli wy za nie spra wie dli wych. Z te go też
prze kleń stwa śmier ci Me sjasz wy ba wia wszyst kich
przez wzbu dze nie z umar łych. „Bo po nie waż przez
czło wie ka śmierć, przez czło wie ka też po wsta nie
umar łych” – 1 Kor. 15:21. 

Py ta nia do lek cji 11
1 Moj że szo wa 3:22-24 

1. Czy w Bo gu jest ja kaś nie sta łość? Ps. 33:11; Jak. 1:17.

2. Czy wy rok śmier ci – „z pew no ścią umrzesz”- zo stał
na tych miast wy ko na ny na Ada mie?

3. Czy Bóg za pla no wał przed zgrze sze niem Ada ma
od ku pie nie Ada ma, Ewy i ca łej ludz kiej ro dzi ny?

4. Dla cze go umarł Je zus?

5. Czy prze kleń stwo śmier ci zo sta nie kie dyś usu nię te?
Obj. 22:3; 21:4, Aka pit 1.

6. O czym wie le ko ścio łów uczy ja ko o ka rze za grzech
Ada ma? Aka pit 2.

7. Czy obec nie lu dzie stu diu ją Bi blię uważ niej niż
kie dyś?

8. Co jest ka rą za grzech? 1 Moj. 2:17; Rzym. 6:23;
Ezech. 18:20. 

9. Jak dłu go ta ka ra spo czy wa na Ada mie i je go po tom-
stwie? Aka pit 3.

10. Ja ki jest sku tek prze kleń stwa śmier ci dla ca łej ludz -
ko ści?

11. Od cze go Je zus nas od ku pił?

12. Kto spro wa dził śmierć na ludz ką ro dzi nę i kto spro -
wa dzi ży cie? Aka pit 4.

FOTODRAMA STWORZENIA
czyli historia biblijna w obrazach.

- 198 str. oprawa miękka, cena - 15 zł. 
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Co dzien na Nie biań ska 
Man na i Po mo ce 

do Na boż nych Roz my ślań

25 GRUDNIA
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,

która będzie udziałem wszystkie go ludu, gdyż dziś na
rodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w

mieście Dawidowym – Łuk. 2:10,11.

Nie mo żemy zgo dzić się, że jest to wła ści wy dzień ob cho dze nia
uro dzin na sze go dro gie go Zba wi cie la, lecz mu si my jed no znacz nie
stwier dzić, że na ro dze nie to mia ło miej sce oko ło 1 paź dzier ni ka
(Wykła dy Pi sma Świę te go, Tom II, str. 54). Sko ro jed nak Pan nie wy -
ra ził pra gnie nia, by śmy ob cho dzi li Je go na ro dzi ny, nie ma zna cze -
nia, w jakim dniu to tak waż ne dla wszyst kich wy da rze nie jest ob -
cho dzo ne. W tym tak po wszech nie świę to wa nym dniu mo że my
przyłą czyć się do tych wszyst kich, któ rych ser ce pa ła mi ło ścią i oce -
ną dla Bo ga i Zba wi cie la. Zwy czaj wza jem ne go ob da ro wy wa nia się
w tym cza sie drob nymi upo min ka mi wydaje się być szcze gól nie
sto sow ny. Bóg jest Daw cą wszel kie go do bre go i do sko na łe go da ru.
Bóg sta le udzie la, a my sta le od Niego otrzy mu je my. Wśród wszyst -
kich Je go da rów naj więk szą war tość ma dla nas jed nak Dar Jego Sy -
na, by stał się na szym Od ku pi cie lem. (R 3289)

*        *        *
Do bra no wi na o wiel kiej ra do ści dla wszyst kich lu dzi zwia stu je

licz ne bło go sła wień stwa: od pusz cze nie grze chów, pro wa dzą ce
do wzbu dze nia wszyst kich umar łych; do kład ne po zna nie praw dy;
umiesz cze nie ro dza ju ludz kie go w wa run kach nie sprzy ja ją cych grze -
cho wi i błę do wi, a sprzy ja ją cych praw dzie i spra wie dli wo ści; wy wie -
ra nie na wszyst kich lu dzi ko rzyst ne go wpły wu ku Chry stu so wi; do -
pro wa dze nie każ de go ko la na do zgię cia się i każ dych ust do wy zna -
nia, że On jest Pa nem; za ofe ro wa nie wszyst kim Du cha Świę te go
i przy wi lejów Go ściń ca Świą to bli wo ści. Przy mie rze Po twier dzo ne
Przy się gą za pew nia „na sie niu”, iż takich bło go sła wieństw udzie li ro -
dza jo wi ludz kie mu. Ce na oku pu, do sko na ła ludz ka isto ta, mu sia ła ist -
nieć, zanim mo gła zo stać zło żo na jako podsta wa tych wszyst kich
bło go sła wieństw. Ten, któ ry miał być Panem i Chry stu sem, musiał
więc na ro dzić się w ludz kiej na tu rze. Gdy już to na stą pi ło, ogła sza -
jąc to ja ko em brio nalne wy da rze nie, Anioł mógł mó wić o bło go sła -
wio nym wzro ście, któ ry miał swo je ko rze nie w na ro dzi nach Dzie ciąt -
ka w Betlejem, a swój owoc – w re sty tu cji czło wie ka.

Równoległe cytaty: 1 Moj. 12:3; Ps. 22:28-30; Iz.9:6; 29:18,24;
35:5,6,10; Łuk. 2:30-32,34; Jana 1:9; 12:32; Rzym. 14:9; Filip. 2:9-11.
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Pierw sza ofi cjal na de kla ra cja 
pre zy denc ka wy da na

w Sta nach Zjed no czo nych.

„Zwa żyw szy na to, że obo wiąz kiem wszyst kich
na ro dów jest uzna nie opatrz no ści Wszech mo gą ce go

Bo ga, po słu szeń stwo Je go wo li, wdzięcz ność za Je go do -
bra oraz po kor ne bła ga nie o Je go pro tek cję i ła skę, obie Izby

Kon gre su za po śred nic twem wspól ne go ko mi te tu po pro si ły
mnie, abym za le cił lu dziom w Sta nach Zjed no czo nych ob cho dze -

nie dnia pu blicz ne go dzięk czy nie nia i mo dlitw, uzna jąc z wdzięcz ny -
mi ser ca mi licz ne nie zwy kłe ła ski Wszech mo gą ce go Bo ga, szcze gól nie

przez udzie le nie im po ko jo wej moż li wo ści usta no wie nia rzą du, dla ich bez -
pie czeń stwa i szczę ścia”.

Dla te go te raz re ko men du ję i usta na wiam, by czwar tek 26 li sto pa da, przez na -
ród Sta nów Zjed no czo nych był po świę co ny służ bie dla tej wiel kiej i chwa leb nej

Isto ty, któ ra jest wiel ko dusz nym Au to rem wszel kie go do bra, któ re by ło, któ rym
cie szy my się obec nie i któ re na stą pi. Za tem wszy scy po łącz my się w skła da niu Bo -
gu na szych szcze rych i uni żo nych po dzię ko wań, za Je go życz li wą tro skę i opie kę
nad lu dem te go kra ju, za nim stał się na ro dem, za Je go nie zwy kłe i nie zli czo ne ła ski,
za przy chyl ne dzia ła nie Je go opatrz no ści, któ rej do świad czy li śmy w prze bie gu i za -
koń cze niu ostat niej woj ny, za wiel ki spo kój, jed ność i do sta tek, któ rym się od tąd cie -
szy my, za po ko jo wy i roz sąd ny spo sób wpro wa dze nia rzą do wych ustaw dla na sze -
go bez pie czeń stwa i szczę ścia, a szcze gól nie za nie daw ne usta no wie nie kon sty tu cji na -
ro do wej, za oby wa tel ską i re li gij ną wol ność, któ rą je ste śmy bło go sła wie ni, a tak że
za środ ki zdo by wa nia oraz roz prze strze nia nia się po ży tecz nej wie dzy oraz ogól nie
za wszyst kie wiel kie i róż no rod ne ła ski, któ rych Je mu upodo ba ło się nam udzie lić.

Za tem po łącz my się w naj bar dziej po kor nym za sy ła niu na szych mo dlitw i bła gań
do wiel kie go Pa na i Wład cy na ro dów i bła gaj my Go o prze ba cze nie na szych na ro -
do wych i in nych grze chów, o uzdol nie nie nas wszyst kich czy to w pu blicz nych sta -
no wi skach, czy też pry wat nie, do wła ści we go i do kład ne go wy ko ny wa nia na szych
licz nych, zwią za nych z ni mi obo wiąz ków, aby nasz Na ro do wy Rząd mógł za pew -
nić do bro byt dla wszyst kich lu dzi, za wsze bę dąc Rzą dem spra wie dli wym i mą -
drym, roz trop nie i lo jal nie wy peł nia ją cym i prze strze ga ją cym kon sty tu cyj nych
praw, by chro nić i pro wa dzić wład ców i na ro dy (szcze gól nie te, któ re oka -
za ły nam uprzej mość) oraz bło go sła wić ich do bry mi rzą da mi, po ko jem
i zgo dą; by pro mo wać zna jo mość i prak ty ko wa nie praw dzi wej re li gii

i cno ty oraz wzrost wie dzy wśród nich i wśród nas oraz w ogól ny spo -
sób udzie lać wszyst kim lu dziom do cze sne go do bro by tu w ta kim

stop niu, ja ki On Sam uwa ża na naj lep szy.” 

Wy szło spod mo jej rę ki w mie ście No wy Jork, 
3 paź dzier ni ka, 1789 ro ku na sze go Pa na. 

Geo r ge Wa shing ton

DATA PAMIĄTKI W 2009 ROKU
Środa, 8 kwietnia, po godz. 1800

Pamiątka Śmierci Naszego Pana przypada tego roku 8 kietnia po godz. 1800. Nów, naj bliż  szy zrównania
wiosennego, wystąpi w Jerozolimie 26 marca o godz. 1828.  Odpowiednio 1 Nisan rozpocznie się 26 marca
o godz. 1800, a 14 Nisan rozpocznie się o godz. 1800 trzyna ście dni później, czyli 8 kwietnia o godz. 1800.
Niech Pan pobłogosławi Swój poświęcony lud, abyśmy się właściwie przygotowali do uczczenia Jego i Jego
wielkiej ofiary za nas (1 Kor. 5:7,8)!

Tekst przewodni na 2009 Rok
„A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem,
bogaci byli we wszystkie dobre uczynki“ - 2 Kor. 9.8. [Pieśń 198]


