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„Wte dy wej dą do grot skal nych i do ja skiń w zie mi, ze
stra chu przed Pa nem i przed chwa łą ma je sta tu Je go, gdy
po wsta nie, aby po tę żnie wstrzą snąć zie mią” (Iz. 2:19,21,
NKJ).

Ten wer set, po dob nie jak pro roc two Da nie -
la 12:1, wska zu je nam, że dru gie mu ad wen to wi Je -
zu sa ma to wa rzy szyć „czas uci sku, ja kie go nie by -
ło od kąd ist nie ją na ro dy, aż do te go cza su”. O tym
cza sie uci sku Pan Je zus mó wi w Ew. Ma te -
usza 24:21: „Wów czas na sta nie wiel ki ucisk, ja kie go
nie by ło od po cząt ku świa ta aż do tąd ani po tem
nie bę dzie”. 

Ostat nie sło wa na praw dę nas cie szą, po nie waż
ten ogól no świa to wy ucisk, ja kie go obec nie do -
świad cza my, ni gdy nie bę dzie mu siał być po wtó -
rzo ny. Ten czas wiel kie go uci sku, prze po wia da ny
w Pi śmie Świę tym, miał się roz po cząć z koń cem
„cza sów po gan” (Łuk. 21:24), któ re to cza sy (pa no -
wa nia po gan), we dług bi blij nej chro no lo gii, do bie -
gły koń ca w 1914 ro ku (P 2, Nad szedł czas, rozdz. 4).
Do strze ga my, że od te go cza su po stę pu je pro ces
eks mi sji. Hi sto ria do wo dzi, że w 1914 ro ku rze czy -
wi ście roz po czął się „czas uci sku, ja kie go nie by ło
od kąd ist nie ją na ro dy”, po nie waż wła śnie wte dy
wy bu chła pierw sza fa za Woj ny Świa to wej, gdyż
od te go cza su ca ła zie mia, obec ny po rzą dek rze czy
wśród lu dzi, jest ogar nia ny przez ogień Bo skiej za -
pal czy wo ści (a nie li te ral ne go gnie wu), po nie waż
zgod nie z pro roc twem On zbie ra na ro dy i gro ma -
dzi kró le stwa (przez da nie ludz ko ści wie lu no wo -
cze snych wy na laz ków – spo so bów szyb kie go prze -
miesz cza nia się tu i tam [wzrost mo żli wo ści pod ró -
żo wa nia, Dan. 12:4], środ ków na tych mia sto we go
ko mu ni ko wa nia się, itp.), by wy lać na nich Swe
obu rze nie, a na wet ca ły Swój gwał tow ny gniew; bo
ca ła zie mia zo sta nie po chło nię ta ogniem Je go za pal -
czy wo ści (Sof. 1:15-18; 3:8). Gdy by nie by ło wspa -
nia łej obiet ni cy w. 9:„Bo na ten czas przy wró cę na -
ro dom war gi czy ste [czy ste po sel stwo Praw dy],
któ ry mi wzy wa li by wszy scy imie nia PAŃ SKIE GO,
a słu ży li Mu jed no myśl nie” oraz wie lu in nych, po -
dob nych obiet nic Bo ga, to na praw dę mo gli by śmy
być zroz pa cze ni. Wer set wska zu je, że ogień nie ma

być li te ral ny, po nie waż po za koń cze niu je go dzie -
ła znisz cze nia, lu dzie ma ją otrzy mać czy ste war gi,
któ ry mi bę dą po ku to wać i słu żyć PA NU Bo gu.

STRÓ ŻO WIE
Chrze ści ja nie, któ rzy pil nie „ob ser wu ją” „pew -

ne sło wo pro roc twa” (2 Pio tra 1:19), nie bę dą przy -
tło cze ni przez „dzień gnie wu” i „wiel ki ucisk”, któ -
ry obec nie prze cho dzi przez świat, po nie waż „dzie -
ci świa tło ści” nie są nie świa do me „cza sów i okre -
sów” oraz „nie są w ciem no ści”, aby ten dzień za -
sko czył ich ni czym zło dziej (1 Tes. 5:1-5); po nad to,
z Pi sma Świę te go oni zna ją wspa nia ły re zul tat, ja -
kie go Bóg ma do ko nać dla ludz ko ści. Pi smo Świę -
te uczy, że rzą dy na zie mi ule gły de ge ne ra cji z po -
zio mu zło ta do że la za i gli ny, jak zo sta ło to zo bra -
zo wa ne w pro ro czej wi zji wiel kie go po są gu
(Dan. 2:32,33; zob. P 1, Bo ski Plan Wie ków, rozdz. 13)
i że „za dni tych kró lów [przed sta wio nych w że la -
zie zmie sza nym z gli ną] wzbu dzi Bóg nie bie ski kró -
le stwo, któ re na wie ki ze psu te nie bę dzie,... ono
po ła mie i ko niec uczy ni tym wszyst kim kró le -
stwom, a sa mo stać bę dzie na wie ki” (Dan. 2:44;
7:13,14,27). Bóg mó wi:„I sta nie się w osta tecz ne dni,
że bę dzie przy go to wa na gó ra [pa no wa nie] do mu
PAŃ SKIE GO na wierz chu gór [nad wszyst ki mi kró -
le stwa mi zie mi], i wy wy ższy się nad pa gór ka mi
[re pu bli ka mi], a zbie gną się do niej wszyst kie na ro -
dy. I pój dzie wie le lu dzi mó wiąc: „Pójdź cie,
a wstąp my na gó rę PAŃ SKĄ,... a bę dzie nas uczył
dróg Swo ich, i bę dzie my cho dzi li ście żka mi Je go; al -
bo wiem z Sy jo nu [od uwiel bio ne go Chry stu sa, Gło -
wy i Cia ła – Obj. 14:1] wyj dzie pra wo, a sło wo PAŃ -
SKIE z Je ru za le mu [z ziem skiej czę ści Kró le -
stwa]. I bę dzie są dził mię dzy na ro da mi, a bę dzie ka -
rał wie lu lu dzi. I prze ku ją mie cze swe na le mie sze,
a włócz nie swe na sier py; nie pod nie sie na ród prze -
ciw na ro do wi mie cza, ani się bę dą ćwi czyć do bi -
twy” (Iz. 2:2-4, KJV). 

DRU GIE PRZYJ ŚCIE JE ZU SA 
Czuj ni chrze ści ja nie, „stró żo wie” uświa da mia -

ją so bie, jak Pan po wie dział (Ja na 14:19), że świat
nie uj rzy Go wię cej fi zycz ny mi, na tu ral ny mi oczy -
ma, po nie waż ludz ki wzrok nie jest tak zbu do wa -
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ny, aby był w sta nie zo ba czyć isto ty du cho we i Je -
zu sa w Je go zmar twych wsta łym Bo skim cie le, któ -
ry jest „ob ra zem Bo ga nie wi dzial ne go” (Kol. 1:15);
to On „Sam ma nie śmier tel ność [Bóg jest tu taj wy -
jąt kiem, po dob nie jak w 1 Kor. 15:27], i miesz ka
w świa tło ści nie przy stęp nej, któ re go nie wi dział
ża den z lu dzi ani wi dzieć mo że” (1 Tym. 6:16). Ten
oświe co ny lud Bo ży ro zu mie, że Je zus od dał Swo -
je cia ło „za ży cie świa ta” (Ja na 6:51) oraz, że On nie
mo że i nie wziął z po wro tem ce ny oku pu, lecz „zo -
stał uśmier co ny w cie le”, ale oży wio ny w du chu (1
Pio tra 3:18, ASV) i że obec nie jest On udzie la ją cą ży -
cia du cho wą isto tą (1 Kor. 15:45), gdyż „Pan jest
tym Du chem” (2 Kor. 3:17). Oni wie dzą, że Pan nie
jest dłu żej cia łem i krwią, po nie waż „cia ło i krew
kró le stwa Bo że go odzie dzi czyć nie mo gą; ani ska -
zi tel ność nie odzie dzi czy nie ska zi tel no ści” (1
Kor. 15:50), i że „cho ciaż zna li śmy Chry stu sa w cie -
le, jed nak te raz już Go [ta kim] nie zna my” (2
Kor. 5:16), bo „duch nie ma cia ła ani ko ści” ta kie go,
ja kie Je zus przy jął w ce lu uka za nia się Swym
uczniom (Łuk. 24:39) po tym, gdy zo stał uśmier co -
ny w cie le, lecz wzbu dzo ny ja ko da ją ca ży cie du -
cho wa isto ta, gdyż zo stał wzbu dzo ny w „du cho -
wym cie le” (1 Kor. 15:44), „bę dąc ja sno ścią chwa ły
Bo ga i ob ra zem Je go Isto ty” (Żyd. 1:3, KJV).

Pierw szy etap obec no ści Chry stu sa w dru gim
ad wen cie miał być ci chy i spo koj ny, na ile to do ty -
czy świa ta i nie zna ny dla wszyst kich z wy jąt kiem
Je go wier nych na śla dow ców; po nie waż ta ki był
spo sób, w ja ki On opu ścił zie mię w cza sie Swe go
wnie bo wstą pie nia (Dz. Ap. 1:11). On miał przyjść
po now nie ja ko zło dziej (Obj. 16:15), Je go obec ność
mia ła być nie zna na świa tu, po nie waż w dniach Je -
go obec no ści mia ło być tak, jak by ło za dni No ego
i Lo ta – lu dzie w ogól no ści zaj mo wa li się swy mi co -
dzien ny mi spra wa mi i nic nie wie dzie li, aż przy -
szło na nich na głe znisz cze nie (Mat. 24:37-39;
Łuk. 17:26-30). 

Za cho wu jąc te praw dy w umy śle, wier ni Pań -
scy stró żo wie (Łuk. 12:37), ocze ku ją cy na „przyj -
ście [gr. pa ro usia, obec ność] dnia Bo że go, w któ rym
nie bio sa [fał szy we re li gij ne sys te my obec ne go złe -
go świa ta – oczy wi ście nie li te ral ne nie bo, od dzie -
lo ne mi lio na mi ki lo me trów prze strze ni, któ rej nie
mo że ob jąć ogień] go re ją ce roz pusz czą się i ży -
wio ły [or ga ni za cje re li gij ne, rzą do we, fi nan so we
i ro bot ni cze] pa ła ją ce stop nie ją,... a zie mia [ludz kie
spo łe czeń stwo, obec nie zor ga ni zo wa ne pod wła -
dzą sza ta na] i rze czy, któ re są na niej, spa lo ne bę -
dą” (2 Pio tra 3:12,10), wy pa tru ją do wo dów („zna -
ków”), któ re wska zu ją, że to przyj ście rze czy wi ście
już na stą pi ło. Obec nie, w świe tle Bo skie go Sło wa,
z ka żdej stro ny do strze ga my te zna ki, gdyż wie le
pro roctw od no szą cych się do koń ca Wie ku Ewan -

ge lii i dru giej obec no ści Pa na, wy peł nia się na na -
szych oczach. 

DZIEŃ PAŃ SKI
Dzień Pa na z je go „na głym znisz cze niem”, rze -

czy wi ście przy szedł „ja ko zło dziej w no cy” wśród
pro kla ma cji „po ko ju i bez pie czeń stwa”, a je go bo -
le sne do świad cze nia wciąż po tę gu ją się i są co raz
częst sze, ni czym „ból na nie wia stę brze mien ną”
i ża den na ród na zie mi nie mo że ich unik nąć (1
Tes. 5:2,3). Symp to my uci sku po ja wia ją się z ka -
żdej stro ny i są co raz bar dziej groź ne. Czyż Pan
nie po wie dział nam, że „wte dy uj rzą [świat uj rzy
oczy ma zro zu mie nia] Sy na czło wie cze go, przy cho -
dzą ce go w ob ło kach [trud no ściach te go cza su uci -
sku] z mo cą i z chwa łą wiel ką” (Mar. 13:26;
Mat. 24:30)?

Ten „dzień Pa na” jest rze czy wi ście „dniem
ciem no ści i mro ku, dniem ob ło ku i chmu ry, ja ko
ran na [Ty siąc let nia] zo rza roz cią gnię ta po gó rach
[kró le stwach]” (Ps. 30:6; Jo ela 2:2), on jest „dniem
ciem no ści, a nie świa tło ści, w któ rym nie ma ja sno -
ści, ale chmu ra” (Amo sa 5:20). „I przej dzie huk aż
do koń czyn zie mi; bo się PAN roz pie ra [wcho dzi
w spór, KJV] z ty mi na ro da mi... Oto udrę cze nie
pój dzie z na ro du do na ro du, a wi cher wiel ki [po wa -
żne i skom pli ko wa ne pro ble my i za mie sza nie] po -
wsta nie od koń czyn zie mi. I bę dą po bi ci od Pa -
na cza su one go od koń ca zie mi aż do koń ca zie mi
[na ca łym świe cie]” (Jer. 25:31-33); „Bo roz gnie wa -
nie PAŃ SKIE jest na wszyst kie na ro dy, a po pę dli -
wość je go na wszyst ko woj sko ich... po da ich na za -
bi cie” (Iz. 34:2). „Słu chaj cie gó ry [kró le stwa] spo ru
PAŃ SKIE GO, i naj moc niej sze [do tej po ry] grun ty
zie mi [ludz kie go spo łe czeń stwa]; bo PAN ma spór
z lu dem [wy zna nio wym] Swo im” (Mich. 6:2); po -
nie waż to, „Dzień po msty PAŃ SKIEJ bę dzie i rok
od pła ty, aby się po msz czo no Sy jo nu” (Iz. 34:8).
„Oto [Pan] idzie z ob ło ka mi [trud no ścia mi te go
Dnia Gnie wu], i uj rzy [gr. ho rao, to sa mo sło wo jest
uży te w 3 Ja na 11 ‘nie wi dział Bo ga” – w zna cze niu
roz po zna wa nia lub zdo by wa nia praw dzi wej wie -
dzy o Nim] Go [uzna Je go obec ność, moc i au to ry -
tet] wszel kie oko, i ci, któ rzy Go prze bi li
(Zach. 12:10); i na rze kać bę dą nad Nim wszyst kie
po ko le nia zie mi” (Obj. 1:7).

Po wy ższe sło wa są w zu peł nej har mo nii ze
stwier dze niem Apo sto ła Paw ła (2 Tes. 1:6-9), że Je -
zus ob ja wi Swą obec ność świa tu z po zy cji Swe go
du cho we go pa no wa nia („nie bio sa”), po chła nia jąc
ich gnie wem i znisz cze niem [„w ogniu pło mie ni -
stym, od da jąc po mstę” – ogień jest uży wa ny w Bi -
blii ja ko sym bol znisz cze nia]. On dzie li Swą
„zwierzch ność nad po ga na mi” ze Swym uwiel bio -
nym Ko ścio łem, Swą Ob lu bie ni cą, „Ma łżon ką Ba -
ran ka”, a ich pa no wa nie nad na ro da mi przy po mo -
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cy że la znej la ski, roz po czę ło się w obec nym cza sie
wiel kie go uci sku; i „ja ko na czy nia garn car skie [na -
ro dy] skru szo ne bę dą” (Obj. 2:26,27; Ps. 2:8,9). Pro -
roc two Ps. 50:3,4 na praw dę wy peł nia się na na szych
oczach:„Przyj dzie Bóg nasz, a nie bę dzie [dłu żej]
mil czał; ogień [znisz cze nie te go cza su uci sku, któ ry
roz po czął się w 1914 ro ku] przed twa rzą Je go bę dzie
po że rał, a oko ło Nie go po wsta nie wi cher gwał tow -
ny. Przy zwie z gó ry nie bio sa [wy so kie, czy li rzą -
dzą ce wła dze] i zie mię [ma sy spo łe czeń stwa], aby
są dził [wy zna nio wy] lud Swój [chrze ści jań stwo]”. 

Od pew ne go cza su świad czy my, że bę dzie
„na zie mi uci śnie nie na ro dów z roz pa czą, gdy za -
szu mi [prze ciw ba stio nom obec ne go sys te mu spo -
łecz ne go] mo rze i wa ły [nie spo koj ne i awan tur ni cze
ży wio ły spo łecz ne]; tak, iż 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 [spo łe czeń stwo]; al bo -
wiem mo ce nie bie skie [te raź niej sze fał szy we sys te -
my re li gij ne] po ru szą się”; i w wy ni ku te go świad -
cze nia co raz wię cej lu dzi do cho dzi do zro zu mie nia,
że w ludz kich spra wach dzia ła si ła, któ rej oni nie są
w sta nie spro stać – że Pan jest obec ny w tej wiel kiej
chmu rze uci sku, ze Swą wiel ką mo cą i chwa łą
(Łuk. 21:25-27); po nie waż przy szedł czas, w któ -
rym On „jesz cze raz” wstrzą śnie „nie bem [wła dza -
mi du cho wej kon tro li] i zie mią [ca łym zor ga ni zo -
wa nym i prze strze ga ją cym pra wa spo łe czeń -
stwem], i mo rzem [nie spo koj ny mi, anar chi stycz -
ny mi ma sa mi ludz ko ści] i su chym lą dem [spo łecz -
ną ary sto kra cją bo ga tych i nie za le żnych],” jak sam
po wie dział:„Po ru szę, mó wię, wszyst kie na ro dy
[a nie tyl ko nie któ re w tym cza sie wiel kie go uci sku,
ja kie go nie by ło od po cząt ku świa ta do te go cza su
i wię cej nie bę dzie; ten ucisk bę dzie ogól no świa to -
wy – lecz dzię ku je my Bo gu za Je go obiet ni cę, któ -
ra mó wi, że ten ucisk bę dzie je dy nie środ kiem
do chwa leb ne go ce lu] i pra gnie nie wszyst kich na -
ro dów [pa no wa nie po ko ju i szczę ścia – pa no wa nie
Kró le stwa po ko ju na zie mi, lu dziom do bra wo la
– Łuk. 2:10,14; o któ re mo dli my się:„Przyjdź Kró le -
stwo Two je. Bądź wo la Two ja ja ko w nie bie, tak
i na zie mi” – Mat. 6:10] przyj dzie; i na peł nię ten
dom chwa łą, mó wi Pan za stę pów” (Agg. 2:7,8;
Żyd. 12:26-29). 

Nasz wer set w in nych sło wach uka zu je nam te
sa me wa run ki, jak opi sa ne po wy żej. Tak jak
Dan. 12:1 stwier dza, że Mi chał [in ne imię dla Je zu -
sa – Ar cha nioł, Głów ny Po słan nik, Bo ga] po wsta nie
[obej mie pa no wa nie w Swym dru gim ad wen cie]
i na stą pi bez pre ce den so wy czas uci sku; tak rów nież
nasz wer set mó wi, że „gdy On po wsta nie”, wów -
czas bę dzie mieć miej sce wiel ki wstrząs ludz kie go
spo łe czeń stwa, na ro dów. Do strze ga my, że to po stę -
pu je od 1914 ro ku. Nie po win ni śmy za po mi nać, że
dru ga obec ność Pa na ma być „ob ja wio na” świa tu

„w ogniu pło mie ni stym [sym bol znisz cze nia], kie -
dy On bę dzie „od da wał po mstę” w Swym nisz czą -
cym gnie wie prze ciw złu i zło czy nią cym. W ka żdej
ga łę zi ży cia lu dzie są sta wia ni po pra wej lub po le -
wej stro nie, od naj wy ższych ran gą w ludz kim spo -
łe czeń stwie, od naj więk szych au to ry te tów i lu dzi
bę dą cych u wła dzy w krę gach rzą do wych, po li -
tycz nych, spo łecz nych, na uko wych i re li gij nych aż
do ogó łu mas spo łecz nych; po nie waż jest to czas
Pań skie go ob ja wia nia, czas w któ rym On roz po -
czy na wiel kie dzie ło, któ re bę dzie trwać przez ca ły
ty siąc let ni Dzień Są du, dzie ło ob ja wia nia rze czy,
któ re do tąd by ły za kry te i po wia da mia nia o tym, co
by ło skry wa ne; i już te raz za uwa ża my, że na świa -
tło wy cho dzi wie le rze czy, o któ rych mó wio no
w ciem no ści oraz wie le rze czy, o któ rych szep ta no
w ko mo rach, te raz ogła sza się z da chów (Mat. 10:26;
Łuk. 12:2,3; 1 Kor. 4,5).

Po nad to, nasz wer set in for mu je nas, że „gdy
On po wsta nie, aby po tę żnie wstrzą snąć zie mią” lu -
dzie „ze stra chu przed Pa nem”, „wej dą do grot
skal nych i do ja skiń w zie mi”. Jak wy ra ża to
Obj. 6:15-17 (KJV) (Łuk. 23:30), oni po wie dzą do gór
i skał:„Upad nij cie na nas i przy kryj cie nas przed ob -
li czem Te go, któ ry sie dzi na tro nie i przed gnie -
wem Ba ran ka. Bo przy szedł wiel ki dzień Je go gnie -
wu; i kto bę dzie w sta nie się ostać?” To nie zna czy,
że lu dzie bę dą tak nie roz sąd ni, aby mo dlić się o to,
by spa dły na nich li te ral ne ska ły. Ra czej my ślą te go
wer se tu jest, że oni za pra gną po mo cy, schro nie nia
i ukry cia przed nisz czą cym uci skiem w dniu Pań -
skim. „Gro ty skal ne” i „ja ski nie w zie mi” są sym bo -
lem ró żnych ludz kich or ga ni za cji, to wa rzystw
ubez pie cze nio wych, ban ków, taj nych sto wa rzy -
szeń, za rzą dów po wier ni czych, kar te li itp., w któ -
rych lu dzie szu ka ją ochro ny. 

CY WI LI ZA CJA SCHO DZI DO POD ZIE MIA 
Gdy ludz kie ser ca co raz bar dziej „drę twieć bę -

dą przed stra chem i ocze ki wa niem tych rze czy, któ -
re przyj dą na wszy stek świat” (Łuk. 21:26), god ne
uwa gi jest, jak w li te ral ny spo sób oni uda ją się
do grot skal nych i ja skiń zie mi, wska zu jąc rów nież
na li te ral ne wy peł nie nie te go pro roc twa. Ze swą
współ cze sną cy wi li za cją czło wiek szczy ci się pod -
bo jem ko smo su, lecz w co raz więk szym stop niu
jest zmu sza ny do szu ka nia uciecz ki pod zie mią,
bo jąc się znisz cze nia, któ re nie sie ze so bą współ cze -
sna broń. Zwróć my uwa gę na przy kła dy te go:
AME RY KA ZBU DO WA ŁA SCHRON W ŚROD KU
ROCK RA VEN, gó ry po ło żo nej 65 mil od Wa szyng -
to nu. We dług De par ta men tu Obro ny bu do wa
trwa ła trzy la ta. Schron po sia da sześć kon dy gna cji
pod ziem nych biur, zbior nik pod ziem nej wo dy, se -
rie ta jem ni czych an ten, na czy nia i ma syw ne sta lo -
we drzwi. On zo stał prze zna czo ny ja ko awa ryj ne
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cen trum do wo dze nia, od cza su je go wy drą że nia
w gó rze w 1951 ro ku. Schron ma bez po śred nie po -
łą cze nie z Bia łym Do mem. In ną pod ziem ną lo ka li -
za cją jest gó ra Mo unt We ather, po ło żo na w pa śmie
Blue Rid ge. Obiekt ten jest głów nym miej scem
prze pro wadz ki dla naj wy ższych urzęd ni ków cy -
wil nych i woj sko wych w przy pad ku na ro do wej
ka ta stro fy. 

NIE MA PRAW DZI WE GO BEZ PIEC ZEŃ -
STWA BEZ BO GA I CHRY STU SA 

Jak kol wiek lu dzie mo gą do brze i mą drze pla no -
wać oraz or ga ni zo wać roz wią za nia dla ochro ny sa -
mych sie bie i swych in te re sów w tym dniu uci sku,
to je śli oni nie uzna ją Bo ga i Chry stu sa, je śli w ich
my ślach nie ma Bo ga (Ps. 10:4) i oni nie miesz ka ją
w Nim przez za sa dy praw dy i spra wie dli wo ści, ich
pla ny osta tecz nie oka żą się da rem ne.

Trzy czę ści te go wiel kie go cza su uci sku
– Woj na Świa to wa, świa to wa re wo lu cja
i świa to wa anar chia – są przed sta -
wio ne w wi zji Elia sza (1
Król. 19:11,12) przez wiatr,
trzę sie nie zie mi i ogień.
Gdy spu sto sze nia te go
wiel kie go cza su uci sku
w je go trzech za ry sach
osią gną swój cel
(Ps. 46:9), Bóg Je ho wa
„uśmie rzy woj ny aż
do koń czyn zie mi”
(w. 10) i do po zo sta -
łych wów czas na zie -
mi po wie, „uspo kój cie
się, a wiedz cie żem ja
Bóg” (w. 11). Upo ko -
rze ni przez do świad cze -
nia te go wiel kie go cza su
uci sku, bę dą wów czas go -
to wi, by usły szeć „głos ci chy
i wol ny” (1 Król. 19:12). Wte -
dy zo sta ną osta tecz nie prze ko na -
ni, że je dy nym re al nym spo so bem
roz wią za nia ziem skich pro ble mów jest
usta no wie nie sil ne go i spra wie dli we go rzą du, któ -
ry pod po rząd ku je so bie wszyst kie kla sy i bez -
względ nie wpro wa dzi za sa dy spra wie dli wo ści, aż

stop nio wo ka mien ne ser ca lu dzi, pod ko rzyst ny mi
wpły wa mi, bę dą za stą pio ne przez pier wot ny ob raz
Bo ga. To jest wła śnie to, co Bóg obie cał do ko nać dla
ludz ko ści przez i za po mo cą ty siąc let nie go pa no wa -
nia Chry stu sa, któ re Je ho wa wpro wa dzi przez lek -
cje te go dnia uci sku (Ezech. 11:19; 36:25,36;
Jer. 31:29-34; Sof. 3:9). 

Cho ciaż ten dzień uci sku przy cho dzi ja ko na tu -
ral ny i nie unik nio ny re zul tat upad ku czło wie ka,
je go sa mo lub ne go sta nu, i zo stał w peł ni prze wi -
dzia ny i oznaj mio ny przez Pa na, któ ry prze wi dział,
że Je go pra wa i in struk cje bę dą lek ce wa żo ne przez
wszyst kich, po za nie licz ny mi, do pó ki do świad cze -
nie i ko niecz ność nie na rzu cą po słu szeń stwa, to
jed nak ci, któ rzy zda ją so bie spra wę ze zbli ża ją ce -
go się sta nu rze czy, po win ni pro wa dzić swo je spra -
wy i ży cie we dług za sad po rząd ku. Zwra ca my się
do wszyst kich ci chych – do tych, któ rzy da ją się

po uczać i pro wa dzić, za rów no w świe cie
jak i wśród wy zna nio wych chrze ści -

jan:„Szu kaj cie PA NA wszy scy
po kor ni na zie mi, któ rzy sąd

Je go czy ni cie; szu kaj cie spra -
wie dli wo ści, szu kaj cie po -

ko ry, aby ście mo gli się
ukryć w dzień gnie wu
P A Ń  S K I E  G O ”
(Sof. 2:3). Ludz kość
w ogól no ści nie uciek -
nie przed uci skiem,
lecz ci, któ rzy szu ka ją
spra wie dli wo ści i ra -
du ją się w ci cho ści,
bę dą mieć prze wa gę

nad po zo sta ły mi. Ich
styl ży cia, ich na wy ki

my śle nia i dzia ła nia, jak
rów nież ich po par cie dla

pra wa, umo żli wią im po ję -
cie tej sy tu acji, a ta kże zro zu -

mie nie bi blij ne go opi su uci sku
i je go re zul ta tu, a to wszyst ko przy -

czy ni się do te go, że bę dą cier pieć mniej
niż in ni – szcze gól nie z po wo du udrę cze nia

stra chem i zły mi prze czu cia mi. 
BS ‘09, 34-37
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WY STARC ZA JĄ CA SI ŁA 
Ach,  nie  py taj ,  jak znieść zdo łam

Brze mię ju trzej  sze  go dnia?
Star czy tro ska,  czy po do łam,

Czy dziś  uj  dę mo cy zła?
Pan Bóg za wsze dla nas ma
Po moc Swą ka żde go dnia. Po ems of Dawn, s. 153
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PO WY ŻSZE oświad cze nie Apo sto ła Paw ła
od no szą ce się do koń ca świa ta, do pro wa -

dzi ło ogół chrze ści jan do przy ję cia teo rii, że
Bóg za wy ro ko wał, iż wkrót ce lub w pew nym
cza sie na sza zie mia ma być spa lo na. Wcze sny
Ko ściół ocze ki wał i mo dlił się o dru gie przyj -
ście Me sja sza w ce lu usta no wie nia Kró le stwa
spra wie dli wo ści, oba le nia grze chu i uwol nie -
nia ludz ko ści z je go nie wo li i sła bo ści oraz
z mo cy śmier ci, bło go sła wie nia ca łej zie mi
i przy wró ce nia wszyst kich rze czy do wspa nia -
łe go sta nu przed sta wio ne go w mi nia tu rze
w Ede nie:czło wie ka w do sko na ło ści z raj skim
do mem (Dz. Ap. 3:19-21). 

MI JA ŁY WIE KI 

Kró le stwo Me sja sza nie na stą pi ło i te spo -
dzie wa nia do pro wa dzi ły do in nej su ge stii.
Mia no wi cie, że Je zus nie miał na my śli te go, co
zro zu mie li Apo sto ło wie, lecz że pod Je go nad -
zo rem Ko ściół miał na wró cić świat oraz pa no -
wać przez ty siąc lat nad na wró co ną ludz ko -
ścią, a wte dy miał przyjść Je zus i przy ło żyć
na ich dzie le pie częć Swej apro ba ty oraz za -
koń czyć ziem skie spra wy przez za bra nie świę -
tych do nie ba i ze sła nie ognia, by cał ko wi cie
stra wił zie mię. Za rów no ka to li cy, jak i pro te -
stan ci zgod nie po słu gu ją się tym błęd nym po -
glą dem. Ka to li cy twier dzą, że Kró le stwo Me -
sja sza zo sta ło usta no wio ne daw no te mu i że
pa pie że i kar dy na ło wie są re pre zen tan ta mi Je -
zu sa i Ko ścio ła. Oni twier dzą, że pa pież jest
na miest ni kiem Chry stu sa – to zna czy, że on
pa nu je w miej sce Chry stu sa ja ko Je go przed -
sta wi ciel. Oni twier dzą, że „ty siąc lat” na le ży
już do prze szło ści i że od 1799 ro ku je ste śmy

w „ma łym okre sie” wspo mnia nym w Obj. 20:3,
w któ rym sza tan miał być zwią za ny, przy koń -
cu ty sią ca lat. Wie lu z nich uwa ża, że pro te -
stan tyzm w ogól no ści, a szcze gól nie so cja lizm
i wol na ma so ne ria są or ga ni za cja mi sza ta na,
któ re nie ba wem zo sta ną znisz czo ne w spa le -
niu świa ta. Pro te stan ci ta kże są zdez o rien to -
wa ni co do te go te ma tu. Oni twier dzą, że je ste -
śmy w trak cie pa no wa nia Me sja sza, lecz nie
są pew ni, kie dy ono się roz po czę ło i kie dy się
za koń czy. Przed wy stą pie niem Lu tra prze wa -
żał po gląd ka to lic ki, lecz we dług na uk Lu tra
pa pie skie twier dze nia by ły fał szy we i po tem
sys tem pa pie ski był na pięt no wa ny ja ko an ty -
chryst. Od tam te go cza su pro te stan ci znaj du -
ją się w nie pew no ści. Nie któ rzy uzna ją ko ściół
an gli kań ski i je go kró lew ską gło wę za Kró le -
stwo Bo że na zie mi, lecz przy zna ją, że ono
jesz cze nie pod bi ło zie mi oraz że Bo ska wo la
nie jest wy ko ny wa na tak jak w nie bie, na wet
na wy spach bry tyj skich. W prze szło ści ko ściół
ro syj ski wy su wał po dob ne rosz cze nia, że jest
Kró le stwem Bo ga i czcił ca ra ja ko pa nu ją ce go
re pre zen tan ta Me sja sza. Nie miec ki ce sarz Wil -
helm na swo ich mo ne tach rów nież miał wy bi -
ty na pis, że pa nu je „przez ła skę Bo żą” – że je -
go im pe rium by ło czę ścią Kró le stwa Me sja sza.
Obec nie te teo rie ka to li ków i pro te stan tów są
co raz bar dziej igno ro wa ne. 

DNI OŚWIE CE NIA

W świe tle dzi siej szych dni nikt nie od wa ży
się gło sić ta kich teo rii. W obec nych oświe co -
nych cza sach gło sze nie, że ró żne mo car stwa
Eu ro py są Kró le stwem Me sja sza oraz że one
usta na wia ją pa no wa nie spra wie dli wo ści, jest

„Któ rzy ocze ku je cie... dnia Bo że go... w któ rym

nie bio sa z wiel kim trza skiem prze mi ną, a ży wio -

ły roz pa lo ne ogniem stop nie ją” 2 Pio tra 3:10-12. 

ME SJASZ – SŁU GA BO ŻY
Kontynuacja z ostatniego numeru
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nie roz sąd ne. Kosz tow ne przy go to wa nia
do woj ny czy nio ne przez te na ro dy zu peł nie
pod wa ża ją twier dze nie, że one są czę ścia mi
wiel kie go Me sjań skie go Kró le stwa spra wie dli -
wo ści i po ko ju. Wszyst kie de no mi na cje za an -
ga żo wa ne w dzia łal ność mi syj ną wy zna ją po -
gląd, że wkrót ce świat zo sta nie na wró co ny
i znaj dzie się pod pa no wa niem Ko ścio ła przez
ty siąc lat; że po tem na stą pi dru gie przyj ście
Chry stu sa oraz na dej dzie za koń cze nie spraw
świa ta i je go spa le nie. Ja kże to dziw ne! Jak nie -
lo gicz ne! Po ga nie, we dług wia ry god nych rzą -
do wych sta ty styk, są obec nie dwa ra zy licz -
niej si. Nie wie le po nad sto lat te mu by ło ich 856
mi lio nów, a obec -
nie jest ich 1,2 mi -
liar da. Przy tym
wskaź ni ku wzro -
stu, ile cza su wy -
ma ga ło by na wró -
ce nie świa ta? Gdy -
by po ga nie zo sta li
na wró ce ni do te go
sa me go sta nu,
w któ rym znaj du -
je się cy wi li za cja Eu ro py
i Ame ry ki, czy mo gli by śmy
wów czas twier dzić, że wo la
Bo ża by ła by wy ko ny wa -
na na zie mi tak jak w nie bie?
Z pew no ścią nie. Dzię ki Bo gu, Me sjasz nie
bę dzie zwle kał z dru gim przyj ściem aż świat
zo sta nie na wró co ny i Bo ska wo la bę dzie
w peł ni wy ko ny wa na, a plan zba wie nia za -
koń czo ny. Wprost prze ciw nie; Je go przyj ście
ma na ce lu do pro wa dze nie wszyst kich rze -
czy do pod po rząd ko wa nia Oj cow skiej wo li.
On przy cho dzi, aby mógł pa no wać ja ko Król
kró lów i Pan pa nów, przy współ pra cy Swe go
Ko ścio ła. On nie bę dzie pa no wał przez Swe go
przed sta wi cie la lub za stęp cę, lecz oso bi ście „aż
wszel kie ko la no ugnie się i wszel ki ję zyk wy -
zna” chwa łę Bo gu. 

DZIEŃ SĄ DU 

Wier ny Ko ściół, ma ją cy udział ze Swym Pa -
nem w zmar twych wsta niu, Pierw szym Zmar -
twy chw sta niu, do chwa ły, czci i nie śmier tel no -
ści, bę dzie wraz z Nim kró la mi i ka pła na mi, by
pa no wać z Nim przez ty siąc lat – Obj. 20:6.
Przy pusz cze nie, że zie mia wkrót ce lub kie dy -

kol wiek bę dzie spa lo na ogniem jest sprzecz ne
z oświad cze niem, że „zie mia na wie ki stoi”
oraz ze stwier dze niem, że Bóg ukształ to wał ją
nie na pró żno, lecz by by ła za miesz ka na przez
czło wie ka (Kazn. 1:4; Iz. 45:18). Jed nym z moc -
nych wer se tów, któ re zda ją się uczyć, że zie -
mia bę dzie stra wio na przez ogień, jest Sof. 3:8:
„Ocze kuj cie na Mnie, mó wi Pan, do dnia, któ -
re go po wsta nę do łu pu, bo sąd Mój jest, abym
ze brał na ro dy, i zgro ma dził kró le stwa, abym
na nie wy lał roz gnie wa nie Mo je i wszyst ką po -
pę dli wość gnie wu Me go; ogniem za iste gor li -
wo ści [gnie wu] Mo jej bę dzie po żar ta ta
wszyst ka zie mia”. Ten ogień Bo skie go gnie -
wu, któ ry przyj dzie na świat, nie znisz czy fi -
zycz nej zie mi ze wszyst ki mi jej miesz kań ca mi,
lecz znisz czy obec ne złe in sty tu cje; co jest po -
ka za ne przez na stęp ne zda nie, któ re mó -
wi:„Bo na ten czas przy wró cę na ro dom war gi

czy ste, któ ry mi wzy wa li by
wszy scy imie nia Pań skie go,
a słu ży li Mu jed no myśl nie.”
Gdy by ogień te go wer se tu
był li te ral ny, to nie by ło by
już po tem zie mi i lu dzi, lecz
uświa da mia my so bie, że ja -

ko sym bo licz ny
ogień on pło nie
prze ciw nie spra -
wie dli wo ści, nie -
pra wo ści, grze cho -
wi oraz by oba lić
wszyst kie złe in -
sty tu cje, uświa do -
mić ludz kość
i przy go to wać ją

na słu cha nie Gło su Bo ga, ję zy ka Praw dy, Bo -
skie go Po sel stwa. 

DZIEŃ PAŃ SKI 

To, co zro zu mie li śmy, przy go to wu je nas
na nie co trud niej sze stwier dze nie Apo sto ła
Pio tra:„Dzień Pań ski przyj dzie ja ko zło dziej
w no cy, w któ ry nie bio sa z wiel kim trza skiem
prze mi ną, a ży wio ły roz pa lo ne ogniem stop -
nie ją, a zie mia i rze czy, któ re są na niej, spa lo -
ne bę dą.... Nie bio sa go re ją ce roz pusz czą się,
i ży wio ły pa ła ją ce stop nie ją. Lecz No wych
Nie bios i No wej Zie mi we dług obiet ni cy Je go
ocze ku je my, w któ rych spra wie dli wość miesz -
ka” (2 Pio tra 3:10-13). Aby zhar mo ni zo wać te



sło wa Apo sto ła Pio tra z in ny mi oświad cze nia -
mi Bi blii, mu si my wzmian ko wa ny tu taj
„ogień” trak to wać ja ko sym bo licz ny. Nie tyl -
ko zie mia ma być stra wio na, lecz ta kże nie bo.
„Nie bio sa” ma ją być naj pierw ob ję te ogniem
i roz pusz czo ne. Ja kie nie bio sa są tu taj
wzmian ko wa ne? – nie li te ral ne, gwiaź dzi ste
nie bo lub na wet na sza at mos fe ra ani też nie bo
Bo skiej Obec no ści i Chwa ły. Na uczy cie le re li -
gij ni ja ko no si cie le świa tła są sym bo licz ny mi
gwiaz da mi, nie bio sa mi (Dan. 12:3; Mal. 4:2;
Mat. 13:43; Ju da 13; Obj. 1:20; 9:1; 12:1; 22:16).
Zgod nie z tym, sys te my ko ściel ne, ko ściel ne
wła dze, są sym bo licz nie okre śla ne ja ko „nie -
bio sa” obec ne go cza su, przez swe na uki
– oświe ca nie świa tłem – itd., przez nad zór
i pa no wa nie nad świec ki mi i spo łecz ny mi or -
ga ni za cja mi, któ re są re pre zen to wa ne przez
„zie mię.” „Zie mia” przed sta wia zor ga ni zo wa -
ne spo łe czeń stwo (Kazn. 1:4; Iz. 60:2; 1 Moj.
4:14; 6:11-13; 9:11; Mat. 5:13) w kon tra ście
do „mo rza”, któ re sym bo licz nie przed sta wia
spo łe czeń stwo zdez or ga ni zo wa ne, bar ba rzyń -
skie oraz wszyst kich bun tu ją cych się prze ciw
rzą do wej wła dzy (Ps. 46:3,4; Łuk. 21:25; Obj.
20:13; 21:1). Kie dy „nie bio sa” (fał szy we re li -
gij ne wła dze) obec ne go cza su zo sta ną „roz -
pusz czo ne”, na stą pi to z wiel kim zgieł kiem,
wiel kim za mie sza niem i cha osem. Obec ne in -
sty tu cje ko ściel ne są w bar dzo trud nym sta nie
i znaj du ją się w nie bez pie czeń stwie szyb kie go
upad ku. Głów ne ich uty ski wa nia do ty czą zbyt
ma łej fre kwen cji w na bo żeń stwach oraz zbyt
ma łej ilo ści pie nię dzy na ta cy. Sło wa Świę te go
Pio tra wska zu ją na mo ral ny roz kład we -
wnątrz tych ko ściel nych sys te mów. Pi smo
Świę te wska zu je nam, że wiel ka Fe de ra cja po -
zor nie do pro wa dzi ła ko ściel nic two do więk -
szej wła dzy niż mia ło ją przed la ty. In ne wska -
zów ki bi blij ne pro wa dzą nas do zro zu mie nia,
że fe de ra cyj ne or ga ni za cje usi łu ją spra wo wać
ści słą kon tro lę nad świa tem przez łą cze nie się
z po li tycz ny mi i cy wil ny mi wła dza mi i że
znacz na mia ra suk ce su w tym wzglę dzie pro -
wa dzi ich do upo je nia oraz do cał ko wi te go
ode bra nia lu dziom swo bód, cze go wy ni kiem
bę dzie wiel ka eks plo zja lub wiel kie „trzę sie nie
zie mi” w sym bo licz nym ję zy ku Bi blii. To na -
stą pi wów czas, gdy ogień obej mie „nie bio sa”
i stra wi je z wiel kim ha ła sem, za mie sza niem,
ka ta kli zmem itd. To za mie sza nie obej mie po -

rzą dek spo łecz ny. Czę ści spo łe czeń stwa bę dą
ule gać top nie niu w in ten syw nym ża rze po -
wsta ją cych wów czas tarć i kon flik tów. Są to te
czę ści ludz kie go spo łe czeń stwa, któ rych po -
moc i współ dzia ła nie dla wza jem nej ko rzy ści
sta no wi pod sta wę sta bil no ści rzą du. Bi blia
wy raź nie stwier dza, że stan spraw sym bo li -
zo wa ny przez top nie ją ce spo łe czeń stwo i roz -
pad je go czę ści w wiel kim ża rze kon flik tów te -
go cza su, bę dzie wy ni kiem prze są dów i sa -
mo lub stwa. Na ko niec na stą pi anar chia lub
jak Bi blia oświad cza:„Rę ka ka żde go czło wie ka
bę dzie prze ciw je go bliź nie mu”. Sa mo lub stwo
bę dzie do mi nu ją cą, rzą dzą cą za sa dą. Po wsta -
je py ta nie, dla cze go Bóg ze zwo li na upa dek
na szych chrze ści jań skich sys te mów, któ re bez
wąt pie nia uczy ni ły wie le dla mo ral nej po mo -
cy świa tu? I dla cze go On do zwo li na oba le nie
obec ne go po rząd ku rze czy, któ ry oczy wi ście
jest o wie le bar dziej ko rzyst ny niż anar chia
i bez ład. Bi blia mó wi, że Bóg nie wy mu sza te -
go re zul ta tu, lecz je dy nie po zwa la ludz ko ści
na spo wo do wa nie ta kich skut ków. Ucisk i nie -
szczę ścia na dej dą, ja ko na tu ral ny re zul tat
igno ro wa nia za sad Bo skie go pra wa. Re li gij ne
sek ciar stwo bez praw nie twier dzi, że jest Kró -
le stwem Bo żym, ob da rzo nym Bo ską mo cą
i wła dzą do rzą dze nia świa tem. To fał szy we
twier dze nie i usi ło wa nie wpro wa dze nia go
w ży cie spo wo du je nisz czą cy „ogień”. Świat,
lek ce wa żą cy Zło tą Re gu łę i pod da ny fał szy -
wej za sa dzie, że „si ła sta no wi pra wo”, oba li
spo łe czeń stwo przez wy wo ła nie kon flik tu po -
mię dzy dwie ma wiel ki mi par tia mi – ka pi ta li -
sta mi, kon cer na mi i wład ca mi z jed nej stro ny
oraz związ ka mi pra cow ni czy mi i ma sa mi
ludz ko ści z dru giej stro ny. Ka żda stro na bę -
dzie świa do ma, że nad szedł śmier tel ny bój
i że wal ka mu si zo stać sto czo na. Ka żda stro -
na bez pod staw nie bę dzie ufać we wła sne
zwy cię stwo. We dług Bi blii, re zul ta tem te go
bo ju bę dzie kom plet na ru ina na sze go obec ne -
go spo łe czeń stwa, sym bo licz nie przed sta wio -
na ja ko „ogień”. 

ZBLI ŻA JĄ CE SIĘ PA NO WA NIE
SPRA WIE DLI WO ŚCI 

Pan przez Pro ro ka wska zu je, że w ru inach
na szej współ cze snej cy wi li za cji, kie dy ludz -
kość bę dzie zroz pa czo na upad kiem te go, co
uwa ża ła za „wiek ro zu mu”, ona bę dzie spo -
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ME SJAŃ SKIE PA NO WA NIE

Oto w ob ło kach nie bie skich nad cho dzi

Umi ło wa ny Bo ży Syn.

Pa smo ja śniej szych lat nie sie,

Kró le stwo roz po czy na Swe.

Win ny świat bło go sła wić bę dzie

Mi ło sier dziem, spra wie dli wo ścią i praw dą. 

Oj cze! Przy śpiesz go dzi nę obie ca ną,

Kie dy u stóp Je go zło żo na bę dzie

Wszel ka wła dza, zwierzch nic two i moc

Pod nie bem ca łym;

Od bie gu na do bie gu na, pa no wać bę dzie

Pan ka żdej od ku pio nej du szy;

Gdy na sło wa Je go zwa żać bę dą, 

Wśród za jęć swych co dzien nych,

I przez ży cie Je go mi ło ści peł ne,

Wzo rem dla nich bę dzie;

Kie dy Ten, któ ry śmierć zwy cię żył

Nad grze chem zwy cię stwo od nie sie po tę żne.

glą dać na Pa na, do któ re go po win na by ła
zwró cić się wcze śniej. Oni zda dzą so bie spra -
wę z nad cho dzą ce go pa no wa nia spra wie dli -
wo ści i po wie dzą:„Oto Bóg nasz, ocze ki wa li -
śmy Go i wy ba wił nas” (Iz. 25:9). Na stęp nie
Pro rok oświad cza:„Pra gnie nie wszyst kich na -
ro dów przyj dzie” (Agg. 2:7, KJV). Wszyst kie
na ro dy po trze bu ją tych bło go sła wieństw po -
myśl no ści i Bóg pra gnie, aby wszy scy otrzy -
ma li te ła ski, a one są osią gal ne przez Kró le -
stwo Me sja sza. Wte dy roz pocz nie się bło go sła -
wie nie ludz ko ści. Me sjań skie Kró le stwo nie -
wi dzial ne, lecz wszech po tę żne, bę dzie zu peł -
nie ob ja wio ne w swych dzia ła niach, a je go
spra wie dli we są dy bę dą pa no wać. Bło go sła -
wień stwo przyj dzie przez Izra el, stop nio wo
bę dzie się roz sze rzać i obej mie „wszyst kie ro -
dzi ny zie mi”. Nie za po mnie li śmy o na szym

tek ście. To, co po wie dzie li śmy, wią że się
z nim. Aby je go zna cze nie by ło ja śniej sze, wy -
ma ga kil ku słów wy ja śnie nia. Ta jem ni ca Bo ga
(Efez. 3:3-6; 5:23-32), któ ra by ła trzy ma -
na w ukry ciu od za ło że nia świa ta, zo sta nie
do koń czo na, skom ple to wa na, nie bę dzie już
dłu żej ta jem ni cą. „Anioł przy siągł... że cza su
już nie bę dzie [zwło ki]” (Obj. 10:6,7). To nie
od no si się do koń ca cza su. Czas ni gdy nie mo -
że się skoń czyć. In ne wer se ty Bi blii wska zu ją,
że ży je my przy koń cu wie ku. Po skom ple to -
wa niu Ko ścio ła roz pocz nie się wy peł nia nie
wszyst kich chwa leb nych obiet nic Bi blii od no -
szą cych się do usu nię cia z zie mi prze kleń stwa
oraz bło go sła wie nia przez Bo ga wszyst kich
ziem skich spraw.

BS ‘09, 38-40
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„Niech śmierć ich schwy ta i niech ży wo zstą pią do pie kła; al bo wiem
złość jest w miesz ka niu ich i wśród nich” (Ps. 55:16, KJV).

WIE LU LU DZI wie rzą cych, że pie kło jest miej -
scem wiecz nych tor tur, ma trud no ści w zro zu mie niu
jak Król Da wid, mąż we dług ser ca Bo że go (Dz.
Ap. 13:22), mógł mo dlić się, by je go wro go wie ży wo
zstą pi li do pie kła. Mo że cie po my śleć, że on mo dlił się
o za cho wa nie ich przez Bo ga, tak aby póź niej,
przed śmier cią, mo gli zo stać na wró ce ni, a tym sa mym
za cho wa ni od te go przy pusz czal ne go, okrop ne go lo -
su. Je śli twier dze nia wiel kich ko ścio łów opar te na kre -
dach ciem nych wie ków i z nich się wy wo dzą ce są
praw dzi we, to rze czy wi ście mo dli twa Da wi da, ja ko
mę ża Bo że go, jest okrop na. 

Dla wie lu pie kło zna czy miej sce wiecz nej i ni czym
nie zła go dzo nej nie do li, w któ rej nie zli czo ne mi lio ny
lu dzi cier pią w mę kach, tor tu ro wa ni przez li te ral ny
ogień lub cier pią ka tu sze nę ka ni wy rzu ta mi su mie nia,
któ re jak twier dzą nie któ rzy, są jesz cze gor sze. Oni
uwa ża ją, że Bóg za rzą dził ta ki los dla wszyst kich
oprócz chrze ści jan. Wie rzą, że pod tym strasz nym
wy ro kiem ogrom na więk szość ludz ko ści zmie rza
do swe go okrop ne go prze zna cze nia; jed nak pró by
ich oca le nia są na praw dę zni ko me. 

Wie le wiel kich ko ścio łów, któ re w swych kre -
do na dal utrzy mu ją tę dok try nę „pie kiel ne go ognia”,
ma du żo cza su na to wa rzy skie przy jem no ści i świę to -
wa nie, któ ry to czas, we dług ich po glą dów, pra wie
w ca ło ści po wi nien być wy ko rzy sta ny na go rącz ko we
wy sił ki, aby ura to wać się od prze ra źli wych wiecz -
nych mąk. Po nad to, oni wciąż ma ją do sta tek środ -
ków fi nan so wych by wy da wać je na za spo ko je nie py -
chy ży wo ta i po żą da nia oczu (1 Ja na 2:16), któ re to
fun du sze mo gły by być le piej wy ko rzy sta ne w wy sił -
kach „zba wie nia dusz”. Świa dec twem te go są na przy -
kład ich kosz tow ne ko ścio ły w mod nym sty lu z za ple -
czem prze zna czo nym do ró żne go ro dza ju spo łecz nej
ak tyw no ści, z oka za ły mi or ga na mi i chó ra mi, kosz -
tow ny mi stro ja mi, pra gnie niem fi nan so wych i in nych
zy sków oraz po go nią za świec ki mi ho no ra mi. Na ko -
niec mu si my stwier dzić, że więk szość chrze ści jan nie
wie rzy na praw dę w pie kło tor tur, któ re jest przed sta -
wia ne przez ich kre do oraz ich gło si cie li „ogni ste go
pie kła”. Oni nie wie rzą ta kże, by Bóg w Swej mi ło ści
i mi ło sier dziu zgo to wał im ta ki los. 

WŁA ŚCI WE ZNAC ZE NIE PIE KŁA 

Lecz przyj rzyj my się wła ści we mu zna cze niu sło -
wa pie kło, o któ re Da wid mo dlił się, by zstą pi li tam je -
go wro go wie przez szyb ką śmierć. W an giel skiej Bi blii
Kró la Ja ku ba sło wo pie kło wy stę pu je 31 ra zy w Sta -
rym Te sta men cie i w ka żdym przy pad ku zo sta ło prze -
tłu ma czo ne z he braj skie go sło wa she ol. She ol jest ta kże
prze tłu ma czo ne 31 ra zy na an giel skie sło wo grób
oraz 3 ra zy na an giel skie sło wo dół. He braj skie sło wo
she ol nie ozna cza je zio ra ognia i siar ki ani cze go kol -
wiek po dob ne go. Prze ciw nie, za miast opi sy wa nia go
przez Bi blię ja ko miej sca pie kiel ne go ognia i mąk, ono
jest przed sta wia ne ja ko miej sce lub stan „ciem no ści”
(Hio ba 10:19-22). Za miast miej sca strasz li wych wrza -
sków i ję ków, ono jest opi sa ne ja ko stan „mil cze nia”
(Ps. 115:17); za miast przed sta wie nia go ja ko miej sca
bó lu, cier pie nia lub wy rzu tów su mie nia, nie któ re wer -
se ty opi su ją go ja ko miej sce lub stan „za po mnie nia”
(Ps. 88:12,13). „Umar li o ni czym nie wie dzą... nie ma
żad nej pra cy ani my śli, ani umie jęt no ści, ani mą dro -
ści w gro bie, do któ re go ty idziesz” (Kazn. 9:5,10). She -
ol ozna cza stan nie świa do mo ści w śmier ci. 

Grec kie sło wo ha des wy stę pu je 11 ra zy w No wym
Te sta men cie; wer sja KJV 10 ra zy od da je go an giel -
skim sło wem pie kło i je den raz sło wem grób. Z po wią -
zań i oko licz no ści, w któ rych wy stę pu ją te sło wa, bez
tru du mo że my do strzec, że grec kie sło wo ha des od po -
wia da he braj skie mu sło wu she ol. Na przy kład Dz.
Ap. 2:27, „Nie zo sta wisz du szy mo jej w ha des”, cy tu ją
z Ps. 16:10:„Bo nie zo sta wisz du szy mo jej w she ol”.
Po nad to w 1 Kor. 15:54,55 czy ta my:„Po łknię ta jest
śmierć w zwy cię stwie. Gdzież jest, o śmier ci! Żą dło

two je?” Gdzież jest gro bie [ha des], zwy cię stwo two je?”
Jest to od nie sie nie do Iz. 25:8, „Na za wsze po łknie

P I E  K Ł O

NIE JEST MIEJ SCEM

TOR TUR

Ł A Z A R Z
J a n a

11: 11 - 15
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śmierć w zwy cię stwie”, oraz Oze asza 13:14, „O śmier -
ci, bę dę pla gą two ją; o gro bie [she ol], bę dę znisz cze -
niem two im”. Zau wa żmy, że w od nie sie niu do 1
Kor. 15:55 w KJV, na mar gi ne sie, jest po da ne sło wo
pie kło za miast grób, ja ko al ter na tyw ne tłu ma cze nie
ha des. Po nad to w Ps. 49:16; 55:16; 86:13; Iz. 14:9
i Jon. 2:2, mar gi nes wska zu je, że sło wo she ol mo że być
prze tłu ma czo ne ja ko pie kło lub ja ko grób. 

KSIĘ ŻA ZNA JĄ PRAW DĘ O PIE KLE 

Czy księ ża gło szą cy o „pie kiel nym ogniu” nie wie -
dzą, że she ol i ha des pra wi dło wo mo gą być tłu ma czo -
ne ja ko pie kło lub ja ko grób, jak wska zu ją na to te
wer se ty w ich wła snych Bi bliach? A je śli wie dzą, dla -
cze go nie oznaj mią o tym? Ka żdy ksiądz wie, że jest
to praw dą, chy ba że nie spraw dził tej kwe stii. Z bar -
dzo nie licz ny mi wy jąt ka mi oni wie dzą, że kie dy oso -
ba – do bra czy zła – umie ra, to jest na praw dę mar twa,
jak jest to przed sta wio ne przez bi blij ne sło wo pie kło
(she ol lub ha des; 1 Moj. 37:35; 42:38; 44:29,31; Hio -
ba 14:13; 17:13; Ps. 86:13; Iz. 38:10; Dz.Ap. 2:29-34).
Wie dzą, że ta oso ba „śpi”
w nie świa do mym śnie
śmier ci, ocze ku jąc zmar -
twych wsta nia (Dan. 12:2;
Ja na 11:11-14; Dz.Ap. 7:
60; 1 Kor. 15:6,18,20,51; 1
Tes. 4:13,15; 2 Pio tra 3:4).
„Umar li o ni czym nie wie -
dzą” (Kaz. 9: 5). „Bę dą za -
cni sy no wie je go, te go on
nie wie, je śli też wzgar -
dze ni, on nie ba czy” (Hio -
ba 14: 21). „Al bo wiem
w śmier ci nie ma pa mię ci
o To bie, a w gro bie [she ol]
któż Ci dzię ko wać bę -
dzie?” (Ps. 6: 6, KJV).
„Niech się za wsty dzą nie -
po bo żni i za milk ną w gro -
bie [she ol]” (Ps. 31: 18).
„Umar li nie bę dą chwa li li
PA NA” (Ps. 115: 17). „Wyj -
dzie duch je go i na wró ci
się do zie mi swo jej; w on
dzień zgi ną wszyst kie my -
śli je go” (Ps. 146: 4). „Al bo wiem nie grób wy sła wia
Cię ani śmierć chwa li Cię, ani ci, któ rzy w dół wstę pu -
ją, ocze ku ją praw dy Two jej” (Iz. 38: 18,19). 

Gło si cie le „ogni ste go pie kła” wie dzą ta kże, że „za -
pła tą za grzech jest śmierć” (Rzym. 6:23), że „du sza,
któ ra grze szy, ta umrze” (Ezech. 18:20), że „Chry stus
umarł za grze chy na sze we dług Pism” (1 Kor. 15:3). Bi -
blia in for mu je nas, że Je zus spę dził pe wien czas w pie -
kle, gdyż „po ło żył na śmierć du szę Swo ją” (Iz.
53:10,12) i:„nie zo sta wisz du szy mo jej w gro bie [ha des,
w miej scu mil cze nia, w śnie śmier ci]” (Dz.Ap. 2:27,
KJV). Dla cze go oni nie po wie dzą lu dziom praw dy
na te te ma ty? Dla cze go nie po wie dzą im, że śmierć

zna czy prze rwa nie ży cia, aż do obu dze nia w zmar -
twych wsta niu? Dla cze go prze krę ca ją wy raź ne stwier -
dze nie Bo ga do Ada ma, że je śli bę dzie nie po słusz ny
„na pew no umrze” (1 Moj. 2:17, KJV), twier dząc, że
Adam wiecz nie ży je w mę kach? Dla cze go gło szą
kłam stwo sza ta na (1 Moj. 3:4, KJV) „z pew no ścią nie
umrze cie” – bo je ste ście nie śmier tel ni i Sam Bóg nie
mo że was znisz czyć? Czy dla te go, że uwa ża ją, iż tym
spo so bem mo gą „za stra szyć” wie lu lu dzi i spra wić,
że po dej mą „de cy zję dla Chry stu sa”, uzy sku jąc wię -
cej na wró ceń? Nie ma żad ne go wer se tu w Bi blii, któ -
ry uczył by, że she ol lub ha des od no si się do wiecz ne go
ży cia w mę kach. Kie dy Je zus był umar ły, w pie kle, On
nie znaj do wał się w sta nie mąk; On był w gro bie,
ocze ku jąc Swe go zmar twych wsta nia trze cie go dnia
(Mat. 12:40; 16:21; 20:19; Mar. 9:31; Łuk. 9:22; 18:33). 

Je den ze sław nych chrze ści jań skich ewan ge li stów,
któ re go słu cha ły ty sią ce lu dzi, zo stał pry wat nie za py -
ta ny czy nie wie, iż sło wa she ol i ha des od no szą się
do „sta nu nie świa do mo ści” lub gro bu, a je śli wie, to

dla cze go gło si, że pie kło
jest miej scem wiecz nych
mąk. On przy znał, iż zna
bi blij ną praw dę od no szą -
cą się do bi blij ne go pie kła,
lecz ona jest nie po pu lar -
na i gdy by miał ją gło sić,
zo stał by od rzu co ny przez
głów ne ko ścio ły i stra cił -
by w nich swój wiel ki
wpływ dla do bra. Po nad -
to, po wie dział, „mój chleb
nie jest po sma ro wa ny
z tam tej stro ny”. Ni czym
na jem nik i fał szy wy pa -
sterz, on do bro wol nie
bluź nił prze ciw Świę te mu
Imie niu Bo ga, by uno sić
się na fa lach po pu lar no ści
i „ra to wać (a ra czej stra -
szyć) du sze przed pło ną -
cym pie kłem”! Nie uwa ża -
my, że wszy scy gło si cie le
„ogni ste go pie kła” są hi -
po kry ta mi, lecz nie któ rzy
z nich z pew no ścią ni mi

są. Wie rzy my, że nie któ rzy z nich są al bo nie świa do -
mi, al bo zwie dze ni oszu kań stwa mi sza ta na i na praw -
dę my ślą, że wy ko nu ją wo lę Bo żą przez gło sze nie
dok try ny wiecz nych mąk za miast śmier ci – prze rwa -
nia ży cia – ja ko ka ry dla nie go dzi wych. 

ZBA DA NIE GREC KIE GO SŁO WA „GE HEN NA” 

Wiel ki cha os po wstał w wy ni ku błęd ne go prze tłu -
ma cze nia in ne go grec kie go sło wa, ge hen na, któ re
w nie któ rych wer se tach Bi blii zo sta ło prze tłu ma czo -
ne ta kże na „pie kło”. Ono wy stę pu je 12 ra zy w na stę -
pu ją cych wer se tach: Mat. 5: 22,29,30; 10: 28; 18: 9; 23:
15,33; Mar. 9: 43-48; Łuk. 12: 5; Jak. 3: 6. Ge hen na jest

Hioba 14:21
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grec kim spo so bem wy ma wia nia he braj skich słów ge -
-hin nom, któ re są tłu ma czo ne „do li na Hin nom”. Ta
do li na le ża ła tuż za mu ra mi Je ru za lem i słu ży ła ja ko
miej sce pa le nia od pa dów. Od pad ki, śmie ci itp., by ły
w niej nisz czo ne przez ro ba ki oraz przez ogień, któ -
ry cią gle się pa lił i do któ re go do sy py wa no siar kę,
aby wspo móc pro ces spa la nia i za pew nić kom plet ne
znisz cze nie. Ja kże sto sow ną ilu stra cję Pan Je zus zna -
lazł w ge hen nie, by zo bra zo wać osta tecz ne, cał ko wi te
i wiecz ne znisz cze nie nie go dzi wych! Bóg nie za cho -
wa nie go dzi wych w wiecz nym ogniu; ogień nie jest
sym bo lem oca le nia ży cia, lecz znisz cze nia ży cia. „Za -
cho wa PAN wszyst kich, któ rzy Go mi łu ją, ale wszyst -
kich nie po bo żnych znisz czy” (Ps. 145:20, KJV). 

ZA CHO WA NIE DUSZ OD ŚMIER CI 

„Za cho wa nie dusz” jest bło go sła wio nym dzie łem;
lecz błę dem jest my śle nie, że oni są oca le ni od wiecz -
nych mąk. „Nie chże wie, że kto od wró cił by grzesz ni -
ka od błęd nej dro gi je go, za cho wa du szę od śmier ci”
(Jak. 5:20). Śmier cią (nie mę ka mi), od któ rej jest się
tym spo so bem za cho wa nym, jest „wtó ra śmierć” (1
Tym. 2:6; Żyd. 2:9). Pie kło („grób” – she ol lub ha des)
rów nież bę dzie znisz czo ny (Oz. 13:14; Obj. 20:13,14).
Je zus „jest praw dzi wym świa tłem przy cho dzą cym
na świat, któ re oświe ca ka żde go czło wie ka” i „po cią -
gnie wszyst kich lu dzi” do Sie bie (Ja na 1:9, Dia glott
NP.); lecz „ka żda du sza, któ ra nie słu cha ła by [nie by -
ła by po słusz na] te go pro ro ka, bę dzie wy gła dzo na z lu -
du” (Dz. Ap. 3:23). „Oby by li wy tra ce ni grzesz ni cy
z zie mi, a nie po bo żnych aby już nie by ło” (Ps. 104:35).
Lo sem nie po praw nych grzesz ni ków bę dzie „od cię -
cie” (Ps. 37:22,28, KJV) – oso ba lub du sza zo sta nie „od -
cię ta” (3 Moj. 22:3; 4 Moj. 15:30). Oni są „po dwój nie
zmar li i wy ko rze nie ni” (Ju dy 12). Nie go dzi wi pój dą
na za gła dę, nie ist nie nie – „idą do ni kąd i gi ną” (Hio -
ba 6:15-18, KJV); „nie bę dzie nie po bo żnych”
(Ps. 37:10,36, KJV). „Aż się sta ną, ja ko by ich nie by ło”
(Abd. 16). 

JE ZIO RO OGNIA – DRU GA ŚMIERĆ 

Czy Bi blia uczy, że jest „je zio ro ognia”? Tak, lecz
Bi blia rów nież wy ja śnia, że jest nim – „wtó ra śmierć”
(Obj. 20:14,15; 21:8); to nie jest dru gie ży cie. Ogień jest
uży wa ny ja ko sym bol znisz cze nia (Sof. 3:8,9;
Mat. 3:10-12). Ci, któ rzy uczą o wiecz nych mę kach, ja -
ko za pła cie za grzech, opie ra ją swe na uki na błęd -
nym zro zu mie niu oraz błęd nym sto so wa niu przy po -
wie ści i sym bo licz nych oświad czeń Bi blii; błę dy ciem -
nych wie ków oni sto su ją do bi blij ne go pie kła, uka zu -
jąc je ja ko miej sce wiecz nych tor tur. Ob ja wie nie 20:10
mó wi, że dia beł, be stia i fał szy wy pro rok ta kże zo sta -
ną wrzu ce ni do je zio ra ognia (osta tecz ne go, kom plet -
ne go i wiecz ne go znisz cze nia), do któ re go zo sta nie
rów nież wrzu co na śmierć i pie kło (ha des). W ce lu wy -
ja śnie nia grec kie go sło wa prze tłu ma czo ne go na „mę -
ki” w Obj. 20:10, od sy ła my do bro szur ki „Pie kło Bi blii”.
Gło si cie le „ogni ste go pie kła” czę sto kła dą na cisk
na przy po wieść o bo ga czu w pie kle (Łuk. 16:19-31)

i trak tu ją ją ja ko li te ral ne i fak tycz ne wy da rze nie. Bi -
blia, wprost prze ciw nie, wska zu je, że jest to przy po -
wieść oraz że zo sta ła udzie lo na w ce lu zi lu stro wa nia
te go, co Je zus wła śnie chciał prze ka zać. Po peł ne wy -
ja śnie nie i wła ści we za sto so wa nie tej przy po wie ści
od sy ła my do Sztan da ru Bi blij ne go nr 207.

MO DLI TWA DA WI DA W SPRA WIE
JE GO WRO GÓW 

Da wid wi dział dzia ła nia złych lu dzi, opi sa ne
w Ps. 55 i mo dlił się o ich ry chłą śmierć, by tym spo -
so bem unie mo żli wić im wy rzą dze nie więk szej szko -
dy. Gdy by Da wid mo dlił się o ich pój ście do miej sca
wiecz nych mąk, ob ja wi ło by to okrop ny stan je go
umy słu i ser ca; a by ło by to dzie sięć ty się cy ra zy okrop -
niej sze, gdy by Bóg Je ho wa pla no wał i przy go to wał ta -
kie wiecz ne tor tu ry, jak nie któ rzy uczą. Myśl Apo sto -
ła Paw ła by ła po dob na do my śli Da wi da, gdy oświad -
czył (Gal. 5:12, KJV):„Oby od cię ci by li, któ rzy nie po -
kój wam czy nią”, niech szyb ko zstą pią do snu śmier -
ci. Po nad to Bóg mó wi, „Usu ną łem ich, uwa ża jąc to
za do bro” (Ezech. 16:50, KJV). Klucz do tych my śli
znaj du je my w fak cie, że przy szły Wiek bę dzie pró bą
dla świa ta i bę dzie to ty siąc let ni Dzień Są du (2
Tym. 4:1; 2 Pio tra 3:7,8; Obj. 5:9,10), Wiek Ty siąc le cia.
Wów czas wszy scy, któ rzy nie mie li peł nej i zu peł nej
spo sob no ści zba wie nia w tym ży ciu, włą cza jąc wro -
gów Da wi da, pod czas ty sią ca lat otrzy ma ją spo sob -
ność uzy ska nia wie dzy o Bo gu i Je go Praw dzie. Wte -
dy, w sprzy ja ją cych dla nich oko licz no ściach, bę dą
mieć szan sę otrzy ma nia ży cia wiecz ne go przez Chry -
stu sa (1 Tym. 2:4,6; Ps. 136; Obj. 20:2,3). 

Im wię cej stu diu je my Bi blię i do wia du je my się
o Bo skim wspa nia łym i chwa leb nym cha rak te rze, peł -
nym mą dro ści, spra wie dli wo ści, mi ło ści i mo cy, tym
bar dziej mi łu je my Bo ga. Na uka o wiecz nych mę kach
(za zwy czaj błęd nie na zy wa nych pie kłem) za da je
gwałt Je go cha rak te ro wi w ka żdej ze swych na uk.
Gdy by wy zna nio wi chrze ści ja nie by li uczci wi wo bec
sie bie i wie rzy li Bo gu, wkrót ce prze ko na li by się, że
swo jej „bo jaź ni przede Mną, na uczy li się z ludz kich
prze pi sów” (Iz. 29:13, NKJV). Gdy by wszy scy sta now -
czo zde cy do wa li:niech Bóg bę dzie praw dzi wy, choć -
by ka żdy czło wiek miał się oka zać kłam cą (Rzym. 3:4),
wów czas szyb ko po rzu ci li by sfa bry ko wa ne kre -
do i tra dy cje odzie dzi czo ne z po gań stwa. Wte dy
Świę te Sło wo by ło by stu dio wa ne i do ce nia ne jak ni -
gdy wcze śniej, a za miast błęd ne go przed sta wia nia
i hań bie nia, Bo ski cha rak ter był by wła ści wie czczo ny
i wy sła wia ny. Pa mię taj my, Bóg nie jest Bo giem mąk.

BS ‘09, 41-43
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PO RZĄ DEK W CZA SACH, kie dy mat ki
ludz kich ro dzin by ły w znacz nym stop niu

wol ne od sa mo lub stwa i kon flik tów pra cy za -
wo do wej i za jęć te go świa ta, na le ży do prze -
szło ści. To spo wo do wa ło szyb sze sta cza nie się
w kie run ku skraj ne go sa mo lub stwa i grze chu,
nie tyl ko sa mych ma tek, lecz tam, gdzie ten
układ mat ki po zo sta ją cej w do mu zo stał za -
kłó co ny, za owo co wa ło to mniej lub bar dziej
nie ko rzyst nym wpły wem na dzie ci.

Mat ki po win ny do ce niać wiel ki wpływ
dla do bra, któ ry Pan umie ścił w ich rę kach!
Gdy by one by ły w sta nie uświa do mić so bie,
że ten, kto wy cho wu je mło dzież, ma wpływ
na świat! Zro zu mie nie te go i wy ko rzy sta nie
spo sob no ści opatrz no ścio wo umiesz czo nej
w ich rę kach, by ło by wła ści wą re ak cją
na Bo skie za rzą dze nie. Pro blem tkwi w tym,
że ra da Sło wa Pań skie go oraz za rzą dze nia
Bo skiej opatrz no ści na ten i in ne te ma ty,
zwy kle w zna czą cym stop niu nie są prze -
strze ga ne. Bied ny świat praw do po dob nie
czy ni tak, jak ro zu mie.

Chrze ści jań skie mat ki i oj co wie, szcze gól -
nie ci, któ rych oczy zro zu mie nia są otwar te
na lep szą oce nę Bo skie go cha rak te ru i pla nu,
po win ni zde cy do wa nie wy ko rzy stać swe
przy wi le je w wy cho wy wa niu swych dzie ci
– ja ko swą od po wie dzial ność. Niech nikt nie
my śli, że ta pra ca jest nie wiel ka, ma ło zna czą -
ca i po zo sta je bez wpły wu. Dzie ci wy cho wa -
ne w czci i po słu szeń stwie wo bec Bo ga, wo bec
swych ro dzi ców oraz Zło tej Re gu ły, są god ne
po chwa ły. Sys te ma tycz ność, punk tu al ność
i praw do mów ność przy go to wu ją ich do otrzy -
ma nia bło go sła wień stwa w ży ciu oraz roz sze -
rza ich wpływ w śro do wi sku, w ja kim ży ją. 

Na wet gdy by nie by ło ta kie go po żą da ne -
go wpły wu, któ ry roz ta czał by się po za ro -
dzin nym krę giem, to wła ści we wy cho wa nie
dzie ci ma wiel kie zna cze nie dla ogól ne go po -
ko ju, do bre go sa mo po czu cia i mi ło ści sta no -

wią cej dom. Oj ciec po wi nien wziąć na sie bie
od po wie dzial ność ja ko gło wa ro dzi ny i ra -
zem z mat ką po wi nien współ pra co wać w kie -
ro wa niu ro dzi ną. W prze szło ści mat ka od -
gry wa ła głów ną ro lę w od po wie dzial no ści
za wy cho wy wa nie dzie ci, lecz obec nie, w wy -
ni ku eko no micz nych prze mian w świe cie,
ona peł ni do dat ko wą ro lę, ja ko współ ży wi -
ciel ro dzi ny. Dla te go oj ciec nie jest już je dy -
nym fi nan so wym wspar ciem dla ro dzi ny
i mu si prze jąć licz ne do mo we obo wiąz ki, jak
rów nież bar dziej za an ga żo wać się w wy cho -
wa nie dzie ci niż to by ło w prze szło ści. Od po -
wie dzial ność za wy cho wa nie dzie ci w więk -
szo ści ro dzin jest obec nie po dzie lo na w rów -
nych czę ściach. W przy pad ku chrze ści jan,
do dat ko wa po moc i kie row nic two, któ re go
Pan udzie la, jest nie odzow ne w za cho wa niu
spo ko ju w do mu. Licz ne do my bez Pań skiej
po mo cy są po zba wio ne za sad i po rząd ku
i dla te go nie są bez piecz ną przy sta nią dla ro -
dzi ny. Wie lu ro dzi ców, ma jąc fał szy we kon -
cep cje do bro ci i po bła żli wo ści, po zwa la, by
ich dzie ci wzra sta ły bez wła ści wej czci dla
Bo ga i ro dzi ców oraz bez re spek tu dla praw
i in te re sów in nych. Jest to po wód, dla któ re -
go ro śnie bez pra wie i duch anar chii, wi docz -
ny obec nie na ca łym świe cie.

„W DNI MŁO DO ŚCI SWO JEJ”

Ty tu ło wy wer set na szej lek cji po wi nien
od gry wać wio dą cą ro lę w ka żdej ro dzi nie.
Dziec ko, któ re uczy się, by pa mię tać o swym
Stwór cy i czcić Go, któ re rów nież do wia du je
się o swej nie do sko na ło ści oraz o tym, jak ona
zo sta ła ścią gnię ta i że ka ra śmier ci jest klą twą
spo czy wa ją cą na nim sa mym i na ca łym świe -
cie, prze kre śla jąc ka żdą ziem ską na dzie ję, bę -
dzie mieć po sta wę go to wą do przy ję cia po -
słan nic twa zba wie nia spod klą twy – do po -
zna nia, jak Bóg w Swej mi ło ści do star czył Je -
zu sa ja ko wiel kie go od ku pi cie la oraz że wy -
zwo le nie za pew nio ne przez Je go śmierć osta -
tecz nie obej mie ka żde go człon ka ludz kiej ro -

C H R  Z E  Ś C I  J A Ń  S K I   D O M  C H R  Z E  Ś C I  J A Ń  S K I   D O M  
„Pa mię taj na Stwo rzy cie la swe go w dni mło do ści two jej”

Kaz. 12: 1
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Chrze ści jań skie po zdro wie nia:

Trzy mie sią ce te mu na tkną łem się na wa sze cza so -
pi smo, Sztan dar Bi blij ny, i z cie ka wo ści za mó wi łem
jed ną z wa szych pu bli ka cji. By łem bar dzo za chwy co ny
i zdu mio ny tym, co prze czy ta łem i nie je stem w sta nie
wy ra zić jak bar dzo oce niam wa szą słu żbę. Te raz po -
wiem dla cze go:

Pięć lat te mu by łem w mo im do mu w No wym Or -
le anie (za nim zo stał znisz czo ny przez hu ra gan Ka tri na),
kart ku jąc stro ny Bi blii, gdy mój wzrok padł na wer set
do Żyd. 2:3:„Jak uciek nie my, je śli zlek ce wa ży my tak
wiel kie zba wie nie”; prze czy ta łem ten wer set kil ka ra zy
i my śla łem, że do brze go ro zu miem, lecz tym, co przy -
ku wa ło uwa gę na tej stro nie, by ła fra za „tak wiel kie
zba wie nie” i po my śla łem, co tak wiel kie go jest w na -
szym zba wie niu prócz fak tu, że Je zus umarł dla na sze -
go zba wie nia? Sam ten fakt czy ni go wiel kim, lecz nie
to wy war ło na mnie sil ne wra że nie i wkrót ce od kry łem,
że bar dzo an ga żu ją mnie my śli zwią za ne z te ma tem
na sze go zba wie nia. Za czą łem do strze gać no we świa tło
w wer se tach bi blij nych, gdy czy ta łem je w od nie sie niu
do Je zu sa i Ko ścio ła. By łem bar dzo zdu mio ny, gdy od -
kry łem, że zba wie nie nie mo gło być za ofe ro wa ne świę -
tym Sta re go Te sta men tu przed do ko na niem po jed na -
nia przez Je zu sa ani też nie zo sta ło za pro po no wa ne
Izra elo wi, na wa run kach i zo bo wią za niach Przy mie rza
Za ko nu, wbrew po pu lar nym wie rze niom. Na stęp nie
do wie dzia łem się o wy łącz no ści po wo ła nia do Ko ścio -

ła oraz o nie do strze ga nej do tych czas wiel ko ści te go po -
wo ła nia. Od ra zu po wie dzia łem mo jej żo nie o mo ich
spo strze że niach uzy ska nych ze Sło wa Bo że go, lecz ona
od rzu ci ła je, ja ko nie zna ne. Po dob nie za re ago wa li moi
przy ja cie le. Lecz da le ki od znie chę ce nia, kon ty nu owa -
łem stu dio wa nie. Nie wy obra żasz so bie mo je go zdu -
mie nia, gdy to sa mo prze czy ta łem w wa szej ksią żce
„Po jed na nie po mię dzy Bo giem i czło wie kiem”. By łem
bar dzo za sko czo ny, gdy do wie dzia łem się, że to zo sta -
ło na pi sa ne mniej wię cej na prze ło mie dwu dzie ste go
wie ku, sto lat te mu. Dzi wi łem się, dla cze go ko ściół ja -
ko ca łość wy da je się nie wie dzieć o na szej wiel kiej na -
dziei za pi sa nej w Pi śmie Świę tym i jak mo gli śmy zwró -
cić się ku krót ko wzrocz ne mu wie rze niu, że pój ście
do nie ba bę dzie koń cem wszyst kie go i to bę dzie ca łym
na szym zba wie niem. Na to miast po karm Sło wa zo stał
za stą pio ny przez slo ga ny, ta kie jak:„Nie obec ni w cie le,
obec ni z Pa nem”, „Raz zba wie ni, za wsze zba wie ni” itd.

Stu diu ję Bi blię od po nad 47 lat, lecz ku mo je mu za -
sko cze niu, zy ska łem no wy punkt wi dze nia w czy ta niu
Bi blii, za le d wie w cią gu trzech krót kich mie się cy. Dzię -
ki niech bę dą Pa nu za tę wspa nia łą pra cę, któ rą pro wa -
dzi przez Cie bie. Przyj mij, pro szę, za łą czo ny da tek, ja -
ko drob ny do wód mo jej oce ny. 

Twój brat w Chry stu sie
R. L., West Val ley Ci ty, UT

dzi ny. Sza cu nek dla ro dzi ców jest na tu ral nym
re zul ta tem czci dla Bo ga. 

Ci z nas, któ rzy mie li szczę ście być uro -
dze ni przez chrze ści jań skich ro dzi ców i wy -
cho wy wa ni pod chrze ści jań ski mi wpły wa mi
oraz pod Bo ską opatrz no ścią, sto sun ko wo
wcze śnie w swym ży ciu do strze ga ją przy wi -
lej, jak rów nież bło go sła wień stwo po świę ce -
nia się Bo gu. Spo glą da jąc wstecz, z co raz
więk szą wy ra zi sto ścią mo że my do strzec wie -
le nie bez pie czeństw, pu ła pek i smut nych do -
świad czeń, któ re z te go po wo du by ły od nas
od da lo ne oraz wiel kie bło go sła wień stwa, któ -
re mie li śmy za pew nio ne. Z tym, ja ko na szym
za ple czem, roz wi ja my na szą sym pa tię
do wszyst kich, któ rzy przez ła skę Bo ga uni ka -
ją grze chu i po zo sta ją bli sko przy Zbaw cy
oraz trzy ma ją się Je go rę ki. Nie biań ski Oj ciec

jest szcze gól nie za in te re so wa ny ty mi, któ rzy
szu ka ją Pa na w mło do ści, za nim na dej dą złe
dni. Dla te go, je ste śmy głę bo ko za in te re so wa -
ni wszyst ki mi mło dy mi czy tel ni ka mi te go
cza so pi sma, szcze gól nie ty mi, któ rzy od czu li
mi łość Bo żą dzia ła ją cą w ich ser cach i któ rzy
od po wie dzie li na ten po cią ga ją cy wpływ
przez do ko na nie zu peł ne go po świę ce nia sa -
mych sie bie, by kro czyć śla da mi Wo dza na -
sze go zba wie nia – śla da mi sa mo za par cia, sa -
mo ofia ry, śla da mi, któ re stop nio wo, krok
po kro ku pro wa dzą do Kró le stwa. Wszyst kim
gor li wym wę drow com, po dą ża ją cym w ten
spo sób, śle my na sze go rą ce ży cze nia i po zdro -
wie nia w Pa nu; po win szo wa nia z po wo du
już do ko na nych kro ków i naj lep sze ży cze nia
po stę pu w przy szło ści.

BS ‘09, 44

L I  S T  D O  R E  DA K  TO  RASZTANDAR
BIBLIJNY
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ZNACZ NIE wcze śniej przed stwo rze niem czło -
wie ka zo sta li stwo rze ni anio ło wie, jed nak aż

do dni Ada ma grzech był nie zna ny. We dług Bi blii
grzech po ja wił się w ogro dzie Eden. Lu cy fer, wy so ki
ran gą anioł, dłu go pie lę gno wał w swym ser cu am bit -
ne za mia ry. Je śli kie dy kol wiek nada rzy ła by się oka zja,
uka zał by Bo gu i anio łom swe wiel kie pla ny. Je go my -
śli są wy ra żo ne przez Pro ro ka:„Wstą pię na nie bo,
nad gwiaz dy Bo że [anio łów]... bę dę rów ny Naj wy -
ższe mu” – bę dę wład cą. Kie dy Lu cy fer uj rzał pierw -
szą ludz ką pa rę, ku szo ny był my ślą prze pro wa dze nia
swe go eks pe ry men tu. Oni by li no wym ro dza jem istot,
stwo rzo nych na mo ral ny ob raz Bo ga. Po sia da li zdol -
ność pro kre acji, któ rej nie miał ża den z anio łów. Ich
po tom ko wie na peł nia ją cy zie mię mo gli by stać się
pod da ny mi Lu cy fe ra, przez któ rych on zre ali zo wał by
swe am bit ne pla ny. I tak Lu cy fer stał się sza ta nem
– prze ciw ni kiem Bo ga, Iza ja sza 14:12-14. 

Wszy scy świę ci anio ło wie by li zdu mie ni. Po stę po -
wa nie sza ta na by ło pierw szym bun tem prze ciw pra -
wom Wszech mo gą ce go Bo ga. Nie na stą pi ła żad na ka -
ra i anio ło wie za sta na wia li się, czy Bóg jest w sta nie
wy eg ze kwo wać prze strze ga nie Swych praw. Mi ja ły
wie ki, ludz ka ro dzi na ule ga ła de gra da cji; Bo ski wy rok
„umie ra jąc umrzesz”, był stop nio wo wy ko ny wa ny.
Sza tan uświa do mił so bie, że je go kró le stwo z umie ra -
ją cy mi pod da ny mi by ło by je dy nie mi zer nym osią -
gnię ciem. Ob my ślił plan prze chy trze nia Bo ga i roz wi -
nię cia no we go ro dza ju istot – hy bryd, ob da rzo nych
wy ższym ro dza jem ży wot no ści. 

Anio ło wie po sia da li po cho dzą cą od Bo ga moc ma -
te ria li zo wa nia się. Mo gli uka zy wać się w ludz kich cia -
łach, po dob nych do tych wła ści wych czło wie ko wi.
Po świad cza to Bi blia (1 Moj. 18). Anio łom ze zwo lo no
na kon takt z upa dłą ludz ko ścią w ce lu spraw dze nia,
czy bę dą w sta nie przy pro wa dzić ludz kość z po wro -
tem do Bo ga (Żyd. 2:5). 

W 1 Mo jże szo wej 6:2-5 czy ta my, „że wi dząc sy no -
wie Bo ży cór ki ludz kie, iż by ły pięk ne, bra li je so bie
za żo ny, ze wszyst kich, któ re so bie upodo ba li”. Tym
spo so bem anio ło wie sta li się oj ca mi no we go ro du, ró -
żne go od Ada mo we go. Ist nie je za pis, że by li to ol -
brzy mo wie, pod wzglę dem fi zycz nym i in te lek tu al -

nym – „mę żo wie sław ni”, któ rzy na peł ni li zie mię
prze mo cą. 

Py ta nia do Lek cji 15 

1. Czy anio ło wie zo sta li stwo rze ni przed ludź mi?
Aka pit 1.

2. Gdzie roz po czął się grzech?

3. Kim był Lu cy fer? Ja kie by ły je go za mia ry?

4. Do cze go był ku szo ny Lu cy fer kie dy uj rzał pierw -
szą pa rę?

5. Czym Adam i Ewa ró żni li się od anio łów?

6. Jak Lu cy fer stał się sza ta nem?

7. Ja ki sku tek wy warł grzech Lu cy fe ra na świę tych
anio łach? Aka pit 2.

8. Co sza tan uświa do mił so bie, gdy uj rzał skut ki Bo -
skiej ka ry na ludz ko ści? 

9. Czy anio ło wie mo gli się ma te ria li zo wać? Czy to ro -
bi li? Aka pit 3.

10. Dla cze go anio łom ze zwo lo no na kon takt z ludz ko -
ścią?

11. Jak źli anio ło wie sta li się oj ca mi no we go ro du?
Aka pit 4.

12. Czym ten ród ró żnił się od ludz kiej ro dzi ny?

13. Czym oni na peł ni li zie mię?

Synowie Boży,  córki ludzkie
1 Mo jże  szo  wa 6:  2  -  5  

FOTODRAMA STWORZENIA
czyli historia biblijna w obrazach.

- 198 str. oprawa miękka, cena - 15 zł. 

Synowie Boży Córki ludzkie
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Do kład ne prze stu dio wa nie ksią żki
„Nad szedł Czas”, ma in spi ru ją cy i za -
chę ca ją cy wpływ na ba da czy Sło wa
Bo że go, sku pia jąc ich uwa gę na ży ciu
wiecz nym, któ re Pan ma za re zer wo -
wa ne dla tych, któ rzy Go mi łu ją. Te -
ma ty omó wio ne w ksią żce:

- Cza sy i Okre sy Wy zna czo ne 
przez Bo ga

- Chro no lo gia Bi blij na
- Pierw szy Ad went Chry stu sa
- Cza sy Po gan
- Spo sób Po wro tu Na sze go Pa na
- Wiel ki Ju bi le usz Zie mi
- Rów no le głe Dys pen sa cje
- Eliasz Miał Przyjść Naj pierw
- Czło wiek Grze chu – An ty chryst
- Nad szedł Czas

Czy tel nik „Bo skie go Pla nu Wie ków“
na ka żdym kro ku znaj du je wzmoc nie -
nie wia ry i więk szą bli skość z Pa nem.
Nie któ re z za war tych tam te ma tów:

- Ist nie nie Naj wy ższe go In te li gent -
ne go Stwór cy

- Bi blia, ja ko Bo skie Ob ja wie nie
- Wie ki w Hi sto rii Świa ta
- Ukry ta Ta jem ni ca
- Po wrót Na sze go Pa na
- Do zwo le nie Zła
- Dzień Są du
- Okup i Re sty tu cja
- Na tu ra Du cho wa i Ludz ka
- Trzy Dro gi
- Kró le stwa Te go Świa ta
- Kró le stwo Bo że
- Dzień Je ho wy
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