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SŁU ŻBA na sze go Pa na by ła nie ma lże za koń czo -
na, gdy spo ty ka jąc się ze Swy mi dwu na sto ma

Apo sto ła mi na wie cze rzy Pas chal nej Pan po wie -
dział: „Go rą co pra gną łem spo ży wać tę Pas chę z wa -
mi, za nim bę dę cier piał” (Łuk. 22:15, Dia glott). Pas -
chal ny ba ra nek, któ re go oni mie li jeść, przed sta wiał
na sze go Pa na, a je dze nie go przez Je go uczniów
re pre zen to wa ło jak wie rzą cy Wie ku Ewan ge lii ma -
ją kar mić się Chry stu sem w swych ser cach i przez
wia rę przy swa jać so bie bło go sła wień stwa za pew -
nio ne przez Je go śmierć. „Al bo wiem Chry stus, nasz
Ba ra nek, jest ofia ro wa ny za nas; dla te go ob chodź -
my świę to” (1 Kor. 5:7,8, KJV). Po nie waż Je zus był
an ty ty picz nym Ba ran kiem, wła ści we by ło, aby typ
zo stał prze rwa ny. Po ob cho dze niu tej ostat niej ty -
picz nej wie cze rzy, nasz Pan usta no wił Pa miąt ko wą
Wie cze rzę z nie kwa szo ne go chle ba i owo cu wi no -
ro śli, ja ko re pre zen tu ją ce an ty typ – Je go zła ma ne
cia ło i Je go prze la ną
krew na Krzy żu. 

Zgod nie z ży -
dow skim zwy cza -
jem, wie cze rza pas -
chal na by ła ob cho -
dzo na w ro dzi nach,
a dwu na stu Apo sto -
łów, spe cjal nie wy -
bra nych przez na -
sze go Pa na i od da -
nych Je mu ja ko ich
Gło wie, sta no wi ło
za czą tek ro dzi ny
Bo żej. Ju dasz nie zo -
stał jesz cze wy klu czo ny, choć nasz Pan z pew no -
ścią wie dział wcze śniej, od po cząt ku zba cza nia Ju -
da sza, że to był ten, któ ry miał zdra dzić (Ja na 6:64).
To do star cza nam lek cji, że ja ko na śla dow cy Chry -
stu sa nie po win ni śmy są dzić serc in nych ani do -
my ślać się zła. Po tym, gdy zło w ser cu zo sta nie
oka za ne w sło wach lub czy nach, jest od po wied ni
czas na od se pa ro wa nie się grze szą cych od tych,
któ rzy wy zna ją imię Pań skie i chcą być w spo łecz -
no ści z na mi. Rze czy wi ście, zło za czy na się w ser -
cu przed ja kim kol wiek ze wnętrz nym czy nem, lecz
za wsze po win ni śmy mieć na dzie ję, że bra cia mo -

gą od nieść zwy cię stwo i nie po win ni śmy czy nić
nic, co mo gło by im w tym prze szko dzić, za wsze
sta ra jąc się po ma gać im w prze zwy cię ża niu wpły -
wu prze ciw ni ka i sła bo ści ich wła sne go cia ła. 

Apo stoł Jan nie po da je szcze gó ło we go opi su
wie cze rzy pas chal nej, lecz wy da je się wno sić pew -
ne cen ne za ry sy i lek cje z nią zwią za ne, a po mi nię -
te przez in nych Ewan ge li stów. On oświad cza (Ja -
na 13:1), że nasz Pan wcze śniej wie dział, iż przy -
bli żył się ko niec Je go ziem skiej słu żby i że był
szcze gól nie tro skli wy, by te ostat nie go dzi ny wy -
ko rzy stać dla Swo ich szcze gól nych, za ży łych przy -
ja ciół i to wa rzy szy, udzie la jąc im pew nych do -
brych lek cji. „Aż do koń ca umi ło wał je” – zu peł nie,
cał ko wi cie: Je go wła sne cię żkie pró by, trwa ją ce
i zbli ża ją ce się, nie ode rwa ły zbyt nio Je go uwa gi.
On wciąż my ślał o nich i po dej mo wał wy sił ki bło -
go sła wie nia in nych. Nie są dzi my, by ta mi łość

do Dwu na stu, by ła
zwró co na wy łącz nie
do nich, gdyż On
pa trzył na Dwu na -
stu ja ko na przed sta -
wi cie li tych, „któ rzy
przez sło wo ich
uwie rzą we Mnie” –
jak wy ra ził to
w Swej mo dli twie
do Oj ca (Ja na 17:20).
Za cho wu jąc to
w umy śle mo że my
zdać so bie spra wę
z te go, że to, co nasz

Pan mó wił i czy nił wo bec Apo sto łów, by ło za mie -
rzo ne, by od no si ło się i by ło po ucze niem dla
wszyst kich, któ rzy od te go cza su mie li stać się Je -
go na śla dow ca mi. 

Opis Łu ka sza wska zu je, że przy tej spo sob no -
ści po mię dzy Apo sto ła mi na stą pił kon flikt, spór
o to, któ ry z nich po wi nien być uwa ża ny za naj -
więk sze go (Łuk. 22:24-30). Ten kon flikt nie wy ni -
kał je dy nie z sa mo lub stwa, w ne ga tyw nym zna -
cze niu te go sło wa, lecz czę ścio wo mógł być spo -
wo do wa ny mi ło ścią do Mi strza – mógł wią zać się
z zaj mo wa niem przez nich miejsc przy sto le, a naj -
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bar dziej upra gnio ne by ło praw do po dob nie miej -
sce naj bli żej oso by Pa na. Ma my opis jak mat ka Ja -
ku ba i Ja na pro si ła, aby oni mo gli zna leźć się
po pra wi cy i le wi cy na sze go Pa na w Kró le stwie
(Mat. 20:21); pa mię ta my, że w związ ku z tą re la cją
jest po wie dzia ne, że Jan był naj bli żej na sze go Pa -
na i po ło żył się na Je go pier si (Ja na 13:23). 

Jest cał kiem praw do po dob ne, że ta dys ku sja
od no szą ca się do wiel ko ści, po wsta ła po czę ści
z fak tu, że w tym przy pad ku oni nie by li po trak -
to wa ni jak go ście, lecz je dy nie od da no im gór ny
po kój do ich dys po zy cji; po nie waż nie by ło go -
spo da rza, nie pod ję to żad nych kro ków w ce lu
zwy cza jo we go umy cia nóg i to zo sta ło za nie cha ne.
Kwe stia my cia nóg w kra jach Bli skie go Wscho du,
gdzie no szo no san da ły, nie by ła je dy nie kwe stią
wy ra że nia uzna nia, lecz ko niecz no ścią, gdyż go rą -
cy kli mat, otwar te san da ły i pył na dro gach spra -
wia ły, iż my cie stóp po po wro cie z pod ró ży by ło
pra wie nie odzow ne dla do bre go sa mo po czu cia.
Naj wy raź niej kwe stia, któ ry z Dwu na stu jest naj -
więk szy i kto po wi nien speł nić tę nie wdzięcz ną
usłu gę umy cia nóg in nym, wy two rzy ła sy tu ację,
w któ rej ża den z nich nie chciał za jąć sta no wi ska
słu gi. Wy da je się, że nasz Pan po zwo lił na tę nie -
zgo dę bez roz wią zy wa nia ich spo ru, nie wy zna -
cza jąc żad ne go z nich do speł nie nia tej nie -
wdzięcz nej słu żby.

Pan po zwo lił im za sta no wić się nad tą kwe stią
– dał im czas na uspo ko je nie się i roz wa że nie jej,
a oni mi mo to po su nę li się da lej i prze ciw nie
do zwy cza ju, przy stą pi li do wie cze rzy z nie umy -
ty mi no ga mi.

UMY CIE NÓG

Wów czas Je zus wstał od wie cze rzy, zdjął Swą
ze wnętrz ną sza tę i prze wią zu jąc się ręcz ni kiem
w ta lii na bie liź nie, wziął mi skę oraz dzban z wo -
dą i za czął na le wać wo dę i myć no gi Swo im
uczniom (Ja na 13:4,5). Po win ni śmy pa mię tać, że
w tam tych cza sach sto ły i krze sła, ta kie jak uży wa -
my dzi siaj, nie by ły w mo dzie. Prze ciw nie, sto ły
by ły ni skie i ufor mo wa ne na kształt pod ko wy,
a sie dzą cy przy nich by li uło że ni w po zy cji pół sie -
dzą cej, czę ścio wo le żąc na sto le, z le wym łok ciem
spo czy wa ją cym na po dusz ce lub dy wa ni ku i gło -
wą skie ro wa ną do środ ka pod ko wy, gdzie znaj do -
wa ło się miej sce na żyw ność oraz miej sce dla słu -
gi, któ ry sta wiał tam po sił ki. Na le ży za uwa żyć, że
sto py by ły uło żo ne z ty łu i był do nich ła twy do -
stęp bez prze szka dza nia je dzą cym. 

Naj wi docz niej nasz Pan umył już no gi kil ku
uczniom, za nim zbli żył się do Pio tra. Po zor nie ża -
den z nich nie pod no sił sprze ci wu, choć bez wąt -

pie nia myśl o ich spo rach w tej kwe stii i nie chęć
do usłu że nia in nym wy wo ła ła ru mie niec wsty du
i za kło po ta nie na twa rzy. Lecz gdy przy szła ko lej
na Pio tra, on za pro te sto wał. Po my ślał, że ni gdy
nie ze zwo li na to, by nasz Pan do ko nał tak nie -
wdzięcz nej usłu gi. Za py tał (w.6): „Pa nie! I Ty mnie
masz no gi umy wać?” Nasz Pan nie za trzy mał się,
by skar cić Pio tra – by do kład nie go „usta wić” i zru -
gać, jak nie któ rzy z Je go na śla dow ców by li by
skłon ni uczy nić w ta kich oko licz no ściach. Je zus
czy nił wo bec Pio tra to sa mo, co wo bec in nych, mó -
wiąc tyl ko, że wy ja śni tę spra wę póź niej i że je śli
nie umy je mu nóg, nie bę dzie miał z Nim dzia łu.

Nie mo żna nie po dzi wiać szla chet nych cech
w za cho wa niu Pio tra, choć w tym sa mym mo men -
cie je ste śmy zmu sze ni przy znać, że miał pew ne
sła bo ści. W tym miej scu wszy scy z Je go na śla dow -
ców znaj dą lek cję za chę ty; bo cho ciaż znaj du ją
u sie bie sła bo ści i nie do sko na ło ści, to je śli ma ją lo -
jal ne ser ce wo bec Pa na, tak jak Piotr, to na dal mo -
gą z od wa gą i na dzie ją po dą żać na przód jak on, ze
zwy cię stwa do zwy cię stwa, by w koń cu otrzy mać
za pła tę, na gro dę wier no ści. 

Kie dy Piotr do wie dział się, że w umy wa niu
nóg by ło wię cej zna cze nia niż tyl ko uprzej mość
i wy go da oraz lek cja na ga ny za brak du cha po ko -
ry wśród uczniów, pra gnął by nie tyl ko je go no gi,
lecz ta kże rę ce i gło wa zo sta ły umy te (w.9). Szla -
chet ny, wni ka ją cy w głąb w swej szcze ro ści, gor -
li wy Piotr! Lecz nasz Pan wy ja śnił, że to nie by ło
ko niecz ne, mó wiąc: „Ten, kto zo stał omy ty, nie
ma po trze by dal sze go my cia, z wy jąt kiem nóg, bo
ca ły jest czy sty” (w. 10 – Dia glott). Ist nia ły wów czas
pu blicz ne łaź nie, lecz na wet po ta kiej ca ło ścio wej
ką pie li, po po wro cie do do mu zwy cza jo wo koń -
czy ło się ten za bieg my ciem nóg; do te go zda je się
od no sić uwa ga na sze go Pa na. Apo sto ło wie przez
trzy la ta prze by wa li z na szym Pa nem, bę dąc
pod wpły wem Je go du cha mi ło ści, ci cho ści, de li -
kat no ści, cier pli wo ści, po ko ry i by li wiel ce bło go -
sła wie ni przez „omy cie wo dy przez sło wo”
do nich mó wio ne (Ja na 15:3; Efez. 5:26).

W sło wach na sze go Pa na znaj du je się rów nież
su ge stia, że ten duch py chy, któ ry zo stał wśród
nich za ma ni fe sto wa ny, do pew ne go stop nia zo stał
wzbu dzo ny przez ich skarb ni ka, Ju da sza – po nie -
waż złe roz mo wy za wsze ma ją de pra wu ją cy
wpływ (1 Kor. 15:33). Ta ostat nia lek cja ich wiel kie -
go Na uczy cie la wy war ła wiel kie wra że nie na je de -
na stu, któ rych ser ca praw do po dob nie znaj do wa -
ły się we wła ści wym sta nie do przy ję cia jej na ga -
ny i na uki; lecz na Ju da szu, któ re go no gi ta kże zo -
sta ły umy te, naj wi docz niej nie wy war ło to ko -
rzyst ne go skut ku. Zły duch, by zdra dzić Mi strza,
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któ ry opa no wał go przed wie cze rzą, wy raź nie na -
dal w nim był. Za miast wła ści we go wpły wu spo -
wo do wa ne go po ko rą i słu żbą Pa na, zo stał bar dziej
zmo ty wo wa ny w prze ciw nym kie run ku (Ja -
na 13:2). Tak sa mo przed sta wia się spra wa ze
wszyst ki mi, któ rzy wy zna ją Pań skie imię w ka ż -
dym cza sie. Te in struk cje, przy kła dy i do świad -
cze nia, któ re przy no szą bło go sła wień stwo i oka zu -
ją się ko rzyst ne dla jed nych, ob ja wia ją złe cha rak -
te ry in nych. Za przy kład niech po słu ży egip ski fa -
ra on. To Bo ska do broć i mi ło sier dzie za twar dzi ły
je go ser ce (2 Moj. 7:13), tak jak mi łość i po ko ra Je -
zu sa za twar dzi ła ser ce Ju da sza i te za sa dy po zo sta -
ją ak tyw ne na dal i mo gą być do strze ga ne w po sta -
wach nie któ rych osób obec nie. 

Po za koń cze niu my cia nóg wszyst kim, nasz
Pan po now nie wło żył na sie bie ze wnętrz ną sza tę
i przy stą pił do wie cze rzy, do wie cze rzy pas chal -
nej. Pa miąt ko wa Wie cze rza skła da ją ca się z chle -
ba i kie li cha z owo cu wi no ro śli, zo sta ła usta no wio -
na po wie cze rzy pas chal nej. Te raz nasz Pan wy -
ko rzy stał spo sob ność i wy ja śnił im zna cze nie te -
go, cze go wcze śniej do ko nał. On wy ka zał im, że
ta nie wdzięcz na usłu ga nie zna czy ła, iż On nie był
Pa nem i Mi strzem, lecz że On, ja ko Pan i Mistrz
nie był nie chęt ny, by słu żyć mniej szym człon kom
ro dzi ny Je ho wy i za dbać o ich wy go dę, na wet
przez naj bar dziej nie wdzięcz ną usłu gę; oraz że
oni nie po win ni być nie chęt ni, lecz za do wo le ni,
świad cząc ta ką słu żbę jed ni wo bec dru gich (Ja -
na 13:12-15). 

PRZY KŁAD NA SZE GO PA NA 

Przy kład, któ ry nasz Pan po zo sta wił, wią zał
się nie ty le z ro dza jem słu żby (my cie nóg), co z fak -
tem słu żby. Ro zu mie my, że nic w tym przy kła dzie
nie mia ło cha rak te ru ce re mo nii, któ ra mia ła by być
do ko ny wa na przez lud Pa na co rocz nie, co ty go -
dnio wo, co mie sięcz nie lub w in nym cza sie. To za -
sa da Je go słu żby usta no wi ła ten przy kład i ona ma
być prze strze ga na wśród Je go na śla dow ców w ka -
żdym cza sie – oni po win ni wza jem nie się mi ło -
wać i słu żyć jed ni dru gim i nie uwa żać, że ja kaś
słu żba mo że być zbyt nie wdzięcz na do speł nie nia
dla czy jejś wła ści wie po ję tej wy go dy i do bra. 

Uwa ża my, że w błę dzie są ci, któ rzy in ter pre tu -
ją tę usłu gę Pa na ja ko ce re mo nię po dob ną do sym -
bo licz nej ce re mo nii Pa miąt ko wej Wie cze rzy i sym -
bo licz nej ce re mo nii chrztu. Wy da je się, iż nie ma
tu taj nic sym bo licz ne go. Jest to je dy nie ilu stra cja
za sa dy po ko ry, któ ra po win na wią zać się z ka żdą
ży cio wą spra wą. Je śli ktoś z lu du Pa na po trze bu je
być umy ty lub po trze bu je ja kiejś in nej usłu gi o nie -
wdzięcz nym cha rak te rze, to bra cia z za do wo le -
niem i ra do śnie po win ni ją wy świad czyć. Kto kol -

wiek po sia da Pań skie go du cha, na pew no speł ni ta -
ką słu żbę; lecz do ma ga nie się, jak czy nią nie któ rzy,
by ka żdy z lu du Pa na umył swo je no gi i miał je czy -
ste, a na stęp nie po wi nien ce re mo nial nie umyć no -
gi dru gie mu, jest prze ciw ne Je go przy kła do wi, któ -
re go na śla do wa nia Pan nas uczy. Ten przy kład był
usłu gą, a nie nie wy go dą i ce re mo nią. 

Raz w ro ku, dzień przed „Wiel kim Piąt kiem”,
pa nu je zwy czaj, że pa pież my je no gi dwu na stu
bie da kom w po de szłym wie ku, któ rzy zo sta ją
przy pro wa dze ni z uli cy i na le ży cie przy go to wa ni,
przez wstęp ne my cie. Ce re mo nial ne my cie nóg
przez pa pie ża jest do ko ny wa ne w obec no ści wie -
lu zna ko mi tych osób. W na szym zro zu mie niu ta
ce re mo nia nie jest zgod na z przy kła dem na sze go
Pa na, lecz stoi w sprzecz no ści z nim; po dob nie
przed sta wia się spra wa z my ciem nóg do ko ny wa -
nym przez nie któ re chrze ści jań skie de no mi na cje. 

Wszy scy, któ rzy praw dzi wie są na śla dow ca -
mi Pa na, po win ni sta ran nie roz wa żyć i do kład nie
na śla do wać wier ny przy kład du cha ci cho ści i po -
ko ry Mi strza oraz du cha słu żby wo bec Je go wier -
nych na śla dow ców. Ca ła myśl jest za war ta w Je go
sło wach: „Nie jest słu ga więk szy nad pa na swe go
ani po seł jest więk szy nad te go, któ ry go po słał. Je -
śli to wie cie [je śli do ce nia cie te za sa dy, ma ją ce za -
sto so wa nie we wszyst kich spra wach ży cia], bło go -
sła wie ni je ste ście, je śli to czy ni cie [je śli ży je cie
zgod nie z tą za sa dą, mi łu jąc i słu żąc so bie na wza -
jem]” (w.16,17).

Wy da je się, że duch ry wa li za cji, kon flik tów
i pró żnej chwa ły drę czy szcze gól nie wie lu tych
z lu du Pań skie go, któ rzy po sia da ją ja kieś ta len ty,
zdol no ści lub są w za szczyt nym po ło że niu w ży -
ciu. Ci, któ rzy są na wpły wo wych sta no wi skach
wśród bra ci, po win ni szcze gól nie mieć się na bacz -
no ści prze ciw tej skłon no ści cia ła. Nie po win ni -
śmy za po mi nać o tym, co ktoś po wie dział: „Jest
py cha, któ ra z za zdro ścią spo glą da w gó rę, jak rów -
nież py cha, któ ra z po gar dą spo glą da w dół”. Na -
śla dow cy Pa na po win ni pa mię tać, że py cha u ja -
kiej kol wiek oso by, na ja kim kol wiek sta no wi sku,
w od nie sie niu do ja kiej kol wiek kwe stii, jest wy so -
ce na gan na w Bo skiej oce nie i bar dzo się Je mu nie
po do ba. „Bóg się pysz nym sprze ci wia, ale po kor -
nym ła skę da je” (Jak. 4:6; 1 Pio tra 5:5). Wszy scy,
któ rzy pra gną trwać w Pań skiej mi ło ści, mu szą
być bar dzo sta ran ni w tej kwe stii – po win ni być
bar dzo skrom ni, bar dzo po kor ni w za cho wa niu,
a szcze gól nie po kor ni w umy śle. 

PA MIĄT KO WA WIEC ZER ZA PAŃ SKA

Zwy cza jem oświe co nych chrze ści jań skich bra -
ci na ca łym świe cie jest ob cho dze nie śmier ci na sze -



go Od ku pi cie la w usta no wio ną w Bi blii rocz ni cę,
któ ra w tym ro ku przy pa da w nie dzie lę, 28 mar ca,
po go dzi nie 18.

Uwa ża my, że in struk cje Sło wa Bo że go na ten
te mat wska zu ją, iż po świę ce ni człon ko wie zbo -
rów po win ni zgro ma dzać się ra zem, by ob cho dzić
tę Pa miąt kę (2 Moj. 12:3). Ra dzi my, by nie unik -
nio ne od osob nie nie nie unie mo żli wi ło co rocz nej
ce le bra cji tej wiel kiej ofia ry za grzech i aby sa mot -
na jed nost ka za opa trzy ła się w nie kwa szo ny chleb
oraz owoc wi no ro śli i ob cho dzi ła Pa miąt kę w łącz -
no ści du cha z Pa nem i in ny mi po świę co ny mi,
od któ rych z ko niecz no ści jest od dzie lo na.

Ob cho dze nie Pa miąt ki po win no być oce nia ne
ja ko wiel ki przy wi lej. Je śli kto kol wiek uczy nił po -
świę ce nie i nie jest w spo łecz no ści ser ca z Pa nem,
to je go pierw szym kro kiem po win no być po go -
dze nie się z Pa nem. Pan wska zu je, że ka żdy zbli -
ża ją cy się do Je go oł ta rza, w mia rę swo ich mo żli -
wo ści po wi nien wcze śniej dojść do har mo nii ser -
ca ze wszyst ki mi „do mow ni ka mi wia ry” (Mat.
5:23,24). Po wi nien to być czas spraw dza nia
i oczysz cza nia ser ca. W ty pie ży dow skiej Pas chy
jest to wy obra żo ne przez po szu ki wa nie wszel -
kie go ro dza ju kwa su – kwas jest sym bo lem ze -
psu cia, za rów no w dok try nie (Mat. 16:6-12), jak
i w po stę po wa niu. Za tem sta ran nie przy go tuj -
my sa mych sie bie, przez oczysz cze nie się ze
wszel kie go grze chu, błę du, sa mo lub stwa i świa -
to wo ści, zło śli wo ści i nie go dzi wo ści w ich wszyst -
kich, ró żno rod nych for mach (1 Kor. 5:6-8; 2 Kor.
7:1; Efez. 4:31; Kol. 3:8; Tyt. 3:3; Jak. 1:21). „Nie -

chże te dy czło wiek sa me go sie bie do świad czy,
a tak niech je z chle ba te go i z kie li cha nie chaj pi -
je” (1 Kor. 11:28).

Kto kol wiek z Pań skich po świę co nych od kry -
je, że nie jest w har mo nii ser ca z Pa nem w tym
okre sie i sko rzy sta z wy żej za pro po no wa nych
przy wi le jów oraz sta ra się po wró cić do Bo skiej
ła ski, na pew no do świad czy wiel kie go bło go sła -
wień stwa. Na to miast ka żdy, kto zlek ce wa ży tę
spo sob ność, stra ci bło go sła wień stwo, na któ re go
utra ce nie nikt nie po wi nien so bie po zwo lić.
Uświa do mie nie so bie na szych wła snych nie do -
sko na ło ści w ta kim cza sie, nie mo że nas znie chę -
cić ani osła bić. Po win ni śmy ra czej pa mię tać o Bo -
skim do star cze niu nam prze ba cze nia i po jed na nia
przez za słu gę na sze go Od ku pi cie la, któ re go
śmierć ob cho dzi my w Wie cze rzy. Czu waj my
uwa żnie, po nie waż wy da je się, iż sza tan ma
w okre sie Pa miąt ki szcze gól ną moc ku sze nia po -
świę co ne go lu du Pa na, tak jak miał szcze gól ną
moc w okre sie ukrzy żo wa nia Pa na Je zu sa. W tym
cza sie Ju dasz cał ko wi cie uległ po ku sie, Piotr się
po tknął, a wszy scy Apo sto ło wie tym cza so wo opu -
ści li Mi strza, roz pierz chli się i by li w głę bo kim
przy gnę bie niu aż do Pięć dzie siąt ni cy. Do świad -
cze nie po ka zu je, że wie lu zo sta ło sro go do świad -
czo nych w tym okre sie. Za tem ra da Mi strza jest
wciąż wła ści wa: „Czuj cie i mó dl cie się, aby ście
nie we szli w po ku sze nie.”

BS ‘10, 18-21
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„Wo ła ją spra wie dli wi, a Pan ich wy słu chu je,
i ze wszyst kich trud no ści ich wy ba wia ich” 

Psalm 34:18.

WIEL KA an ty ty picz na wal ka Ar ma ged do -
nu – któ rej po dmuch czu je my na so bie na -

wet te raz – mo że szyb ko wstrzą snąć chwiej ny -
mi obec nie fi nan sa mi w spo łe czeń stwie świa ta.
Na sze obec ne roz wa ża nie jest zwią za ne
z pierw szą z wiel kich walk w do li nie Me gid do,

zna nej z wie lu nisz czy ciel skich i osła bia ją cych
kon flik tów i dla te go uczy nio nej za pod sta wę
do Bo skiej prze po wied ni od no szą cej się
do „Cza su wiel kie go uci sku, ja kie go nie by ło
od kąd ist nie ją na ro dy”, któ ry po prze dzi i przy -
go tu je dro gę dla ty siąc let nie go chwa leb ne go
pa no wa nia Me sja sza (1 Kor. 15:24-26; Obj. 20:6). 

Gdy Izra eli ci do pusz cza li się bał wo chwal -
stwa, to zgod nie z Bo skim przy mie rzem z ni -

SĘ DZIÓW 4:4-24; 5:1-27

SY SA RA I BA RAK – DE BO RA I JA EL

CZY DE BO RA I JA EL BY ŁY ZA BÓJ CZYNIAMI?

„GWIAZ DY W SWO ICH OR BI TACH WALC ZY ŁY PRZE CIW SY SAR ZE” KJV.
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mi uczy nio nym, by li ka ra ni przez do zwo le -
nie, by by li po ko ny wa ni przez swych wro -
gów. Oni wpa dli w wiel kie kło po ty. Ich wro -
go wie sta li się sil ni i aro ganc cy. Ge ne rał Ka na -
nej czy ków, Sy sa ra, po wcze śniej szym upo ko -
rze niu Izra eli tów w pół noc nej Pa le sty nie, wy -
ru szył z wiel ką ar mią, z za mia rem od nie sie nia
zwy cię stwa na po łu dniu. Si ła je go ar mii jest
po ka za na w stwier dze niu, że po sia dał dzie -
więć set że la znych wo zów.

Za nim Sy sa ra do tarł na po łu dnie aż do do -
li ny Me gid do, po słań cy do nie śli mu, że Ba -
rak, przy wód ca Izra eli tów, wy ko rzy stał oka zję
je go nie obec no ści i rów nież pro wa dził na po -
łu dnie ar mię dzie się ciu ty się cy Izra eli tów.
Pod Bo skim prze wod nic twem, Ba rak uczy nił
Gó rę Ta bor ba zą dla swej ar mii, ja ko ty picz ne -
go miej sca kon flik tu Ar ma ged do nu, ob ra zu ją -
ce go oba le nie obec nych rzą dów i in sty tu cji
im pe rium sza ta na.

ROZ GRO MIO NA 
AR MIA

Ge ne rał Sy sa ra, pa trząc
z po gar dą na nie do sta tecz -
nie uzbro jo nych Izra eli -
tów, wy su nął się ze swą ar -
mią po obu stro nach rze ki
Cy son, w stro nę Gó ry Ta -
bor. Wów czas po now nie
przy szło Sło wo Pań skie
do Ba ra ka, na ka zu jąc mu
na tar cie na ar mię Ka na nej -
czy ków. Jak opi su je na sza
lek cja, zwy cię stwo by ło
wiel kie. Ar mia Sy sa ry by ła
nie pew na i zdez o rien to wa -
na, dla te go zo sta ła roz pro -
szo na. Wiel ka bu rza i obe rwa nie chmu ry
uniesz ko dli wi ły wo jow ni ków i spo wo do wa ły
spię trze nie rze ki, ro biąc grzę za wi sko z ni żej
po ło żo nych do lin oraz unie mo żli wia jąc wy -
ko rzy sta nie wo zów Sy sa ry. Je go żoł nie rze,
ucie ka jąc przed nie bez pie czeń stwem, wpa da -
li w rę ce Izra eli tów, a ty sią ce in nych zo sta ło
zmie cio nych przez rwą ce wo dy do rze ki i da -
lej do mo rza. Ta in ter wen cja Bo ga na ko rzyść
Je go lu du Izra ela w sym bo licz nym ję zy ku jest
okre ślo na ja ko wal ka „gwiazd z nie ba” prze -
ciw ar mii Sy sa ry. W po dob ny spo sób, w nad -
cho dzą cym wiel kim Ar me ged do nie świa ta, to
nie ludz ka moc bę dzie zwy cię żać, lecz prze -
ciw ne so bie za stę py spo wo du ją kom plet ny

za męt obec ne go po rząd ku rze czy, gdyż „rę ka
ka żde go czło wie ka bę dzie prze ciw je go bra tu
i prze ciw bliź nie mu” (Ezech. 38:21; Zach. 8:10;
14:13, KJV). To ule wa praw dy i wzbie ra ją ce
wo dy zna jo mo ści do ko na ją tej wiel kiej ludz -
kiej ka ta stro fy – któ rą Pan ob ró ci w ce lu bło go -
sła wie nia świa ta.

MOC WIER NEJ KO BIE TY
Cho ciaż w łącz no ści ze Swym dzie łem Pan

zwy kle uży wa mę żczyzn, nie tyl ko ja ko ty -
picz nych cha rak te rów, lecz ta kże ja ko zwia -
stu nów Ewan ge lii, nie mniej jed nak Pi smo
Świę te po da je nam przy kła dy szla chet nych
ko biet, któ re z po wo du złe go za cho wa nia
i wy kro czeń mę żczyzn, zo sta ły uży te i po bu -
dzo ne do wy bit nej pu blicz nej słu żby przez
Bo ską opatrz ność. God ne uwa gi miej sce
wśród ta kich ko biet w Bi blii zaj mu je De bo ra.
Ona do strze gła, jak za nie dby wa nie Bo skie go
Pra wa spo wo do wa ło ujarz mie nie jej lu du.

Ona uświa do mi ła so bie, że
ta sy tu acja by ła roz po -
wszech nio na w ca łym Izra -
elu i że tym, co na le ża ło
do ko nać, by ło po now ne
skie ro wa nie lu du na wła -
ści wą dro gę do Bo ga. Ka -
na nej czy cy, któ rych Izra -
eli ci mo gli wcze śniej po ko -
nać, lecz z po wo du nie po -
słu szeń stwa nie zdo ła li ich
po skro mić, te raz usi ło wa li
roz sze rzyć swe pa no wa nie
nad Izra elem.

Po ra żka Izra ela by ła do -
zwo lo na przez Bo ga. To
mia ło swój po czą tek
wów czas, gdy Izra eli ci

zlek ce wa ży li Bo skie po le ce nie, iż po win ni
żyć w odłą cze niu od wszyst kich in nych na -
ro dów. Za miast te go, oni za czę li że nić się
z Ka na nej ka mi i przyj mo wać po gań ską re li -
gię oraz zwią za ne z nią okrop ne grze chy.
Z ko lei one na kła nia ły swo ich mę żów i dzie -
ci do czcze nia po gań skich bo gów. W rze czy -
wi sto ści wie lu Izra eli tów, któ rzy nie od da li
się bał wo chwal stwu, pra wie zu peł nie utra ci -
ło zna jo mość i oce nę praw dzi we go Bo ga. 

Obec nie wśród lu du Bo że go ist nie je ta ka
sa ma trud ność w tym kra ju i wszę dzie. Od ra -
za chrze ści jan do okrop nych błę dów wy zna -
nio wych z prze szło ści (wiecz ne mę ki, umar li
są ży wi, nie śmier tel ność du szy) od da li ła wie -
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lu lu dzi od Bi blii w prze -
ko na niu, że Bi blia i kre -
do wy zna nio we uczą tych
sa mych dok tryn. To wy ja -
śnia, dla cze go ko ścio ły są
pu ste i dla cze go wie lu od -
wra ca się od re li gii, a skła -
nia się do teo rii ewo lu cji.
Lu dzie po trze bu ją pra wi -
dło wej in for ma cji od no szą -
cej sie do praw dzi we go Bo -
ga Mi ło ści i Je go praw dzi -
we go pla nu, in for ma cji, ja -
ka jest przed sta wio -
na w Bi blii (zob. Bo ski Plan
Wie ków).

Wy da je się, iż w ciem -
nej go dzi nie uci sku Izra ela,
ksią żę tom po ko leń bra ko wa ło pa trio ty zmu,
jak rów nież wia ry w Bo ga. Ka żde po ko le nie
by ło od dziel nym sta nem i nie by ło mię dzy ni -
mi żad nej współ pra cy. Za mie rzo ne przez Bo -
ga wię zy jed no ści i praw dzi wa re li gia ule gły
roz luź nie niu. To w tym cza sie Pan szu kał prze -
wo du, przez któ ry po mógł by Swe mu lu do wi,
i zna lazł go w ko bie cie – by ła nią De bo ra. Ona
uświa do mi ła so bie sy tu ację bar dziej do głęb -
nie niż in ni, praw do po dob nie z po wo du głęb -
sze go po świę ce nia się Bo gu i Je go słu żbie. Ona
opu ści ła swój dom w pół noc nej czę ści Izra ela
i uda ła się do cen trum, w gór skie ob sza ry Efra -
ima. Stam tąd wy sy ła ła do da ją ce od wa gi i in -
spi ru ją ce prze sła nia do przy wód ców ró żnych
po ko leń. Ona cie szy ła się sza cun kiem. Jej ra dy
by ły do ce nia ne. Zwra ca no się do niej o po ra dy.
W tym zna cze niu – na po mi na nia, pro wa dze -
nia, po mo cy – ona są dzi ła Izra el. 

ZU PEŁ NE PO ŚWIĘ CE NIE SER CA 
JEST NIE ZBĘD NE 

De bo ra jest okre śla na ja ko pro ro ki ni. To
mo gło ozna czać pu blicz ne go na uczy cie la lub
oso bę, przez któ rą Pan prze sy łał ró żne po le ce -
nia. Pew ne szcze gó ły zwią za ne z tą hi sto rią
wska zu ją na dru gą de fi ni cję. Z pew no ścią Pan
uży wał jej dla te go, że by ła chęt nym i po świę -
co nym słu gą Je go spra wy, słu gą Je go lu du.
Jest w tym lek cja dla wszyst kich z lu du Bo że -
go – że aby być uży tym do słu żby dla Pa -
na i do ko ny wać pew nych rze czy dla Nie go
i Je go spra wy, nie zbęd ne jest zu peł ne po świę -
ce nie ser ca! 

W sto sow nym cza sie,
kie dy ar mia Sy sa ry i je go
dzie więć set wo zów przy -
bli ży li się do po łu dnio wej
czę ści Me gid do, De bo ra
zwró ci ła się do Ba ra ka,
przy wód cy jej po ko le nia –
po ko le nia Ne fta le go. Ona
do ra dzi ła mu, iż te raz jest
czas, by do ko nać cze goś
dla wy zwo le nia lu du Bo -
że go i że po wi nien na tych -
miast przy stą pić do wal ki
ra zem z dzie się cio ma ty -
sią ca mi Izra eli tów. Ba rak
od mó wił, je śli De bo ra nie
bę dzie z nim współ dzia łać.
Ona zgo dzi ła się, ostrze ga -
jąc go, że za szczy ty z te go

przed się wzię cia po dzie li z nią i że stra ci część
bło go sła wień stwa z po wo du bra ku od wa gi.
Za tem gdy ar mia Ba ra ka skie ro wa ła się
do Gó ry Ta bor, ge ne rał Ba rak był jej do wód -
cą, lecz ko bie ta by ła praw dzi wym rzecz ni -
kiem lub po śred ni kiem Bo ga w kie ro wa niu
wal ką, któ ra przy nio sła Izra elo wi tak wspa -
nia łe zwy cię stwo. 

CZY WOJ NA USPRA WIE DLI WIA ŁA 
JA EL?

Wo zy ge ne ra ła Sy sa ry utknę ły w grzę za wi -
sku; je go ar mia zo sta ła po ko na na. Ge ne rał ra -
zem z in ny mi ucie kał na pie cho tę, tyl ko po to,
by do się gli ich zwy cięz cy. Wpa da jąc do rze ko -
mo go ścin ne go na mio tu, ukrył się i usnął. Je -
go go spo dy ni, Ja el (żo na He be ra Cy nej czy ka,
Sędz. 4:17), wy ko rzy sta ła oka zję i wbi ła w je -
go skroń gwóźdź od na mio tu. Ten czyn jest
przez nie któ -
rych po tę pia ny
ja ko po gwał ce -
nie go ścin no ści,
lecz in ni bro nią
go ze wzglę du
na arab ski zwy -
czaj w Pa le sty -
nie, że mę żczy -
zna, któ ry wtar -
gnie do na mio tu
ko bie ty, jest go -
dzien śmier ci.
Ja el nie by ła
chrze ści jan ką,
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nie by ła spło dzo na z Du cha Świę te go, nie by -
ła uczniem Szko ły Chry stu so wej. Co kol wiek
mo żna by o niej po wie dzieć, nie po win no to
być roz pa try wa ne w od nie sie niu do chrze ści -
jan, któ rzy znaj du ją się pod Pra wem Du cha
Chry stu so we go – Pra wem Mi ło ści. 

Do świad cze nia Ży dów przed sta wia ją
chrze ści jań ską wal kę prze ciw sła bo ściom i żą -
dzom na sze go cia ła. Śmierć Sy sa ry i je go ar mii
nie wtrą ci ła ich do pie kła wiecz nych mąk, lecz
by ła je dy nie ich przej ściem, przez któ re zo -
sta li „przy łą cze ni do oj ców swo ich” – „za snę -
li ra zem z oj ca mi.” Od tam te go cza su oni o ni -
czym nie wie dzą ani nie bę dą wie dzieć, aż
do cza su ich wzbu dze nia. To wzbu dze nie Bóg
ła ska wie za pla no wał po ob ję ciu przez Me sja -
sza pa no wa nia nad świa tem i gdy przez usta -
no wie nie Je go Kró le stwa, zo sta nie oba lo ne
kró le stwo sza ta na oraz pa no wa nie grze chu
i śmier ci (Ja na 5:28,29, ARV). 

Po dob nie jak resz ta ludz ko ści, Sy sa ra i je -
go ar mia po wsta ną z gro bów w wy ni ku oku -
po we go dzie ła Je zu sa do ko na ne go na Kal wa -
rii. Oni po wsta ną, aby by ła im ogło szo na ła ska
Bo ża i aby przez po słu szeń stwo pra wom Kró -

le stwa mie li spo sob ność przy go to wa nia się
do otrzy ma nia ży cia wiecz ne go na po zio mie
ludz kiej do sko na ło ści, w ziem skim Ra ju. Gdy
ma my to na uwa dze, to nie ma wiel kie go zna -
cze nia, czy śmierć przy cho dzi na nas przez
woj nę, epi de mię czy cho ro bę. Tyl ko ci, któ -
rzy sły sze li o Chry stu sie, któ rzy przy ję li Go
i zo sta li spło dze ni z Du cha Świę te go pod czas
po wo ła nia Wie ku Ewan ge lii, a po tem zo sta li
na ro dze ni z Du cha do nie biań skie go sta nu –
tyl ko oni po myśl nie prze szli pró bę i są wpro -
wa dza ni na swe nie biań skie urzę dy. Pró ba
wszyst kich po zo sta łych ze świa ta na le ży
do przy szło ści, do Wie ku Ty siąc le cia, po nie -
waż wie dza jest pod sta wo wym za ry sem pró -
by do ży cia wiecz ne go lub wiecz nej śmier ci. 

„Ty siąc lat!

Zbli ża się ziem ska chwa ła!

Ten wspa nia ły Dzień
z daw na prze po wie dzia ny,

Ten świe tla ny po ra nek chwa ły Sy jo nu,

Przez sta ro żyt nych Pro ro ków prze wi dzia ny”.
BS ‘10, 21-23
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OKRE ŚLE NIE „ucisk Ja ku ba” tyl ko je den raz
wy stę pu je w Bi blii, choć ten szcze gól ny

ucisk, któ ry przyj dzie na cie le sny Izra el pod ko -
niec Wie ku Ewan ge lii, jest wzmian ko wa ny i opi -
sy wa ny w in nych po łą cze niach. W 30 roz dzia le
Je re mia sza, Pro rok za chę ca Izra el przez po słan -
nic two od Je ho wy od no szą ce się do ich wy zwo -
le nia i wspa nia łe go sta nu w przy szło ści. Pod -
czas wiel kie go dnia Bo skie go gnie wu i są du
prze ciw ko na ro dom, On wy zwo li Izra el spod
na ło żo ne go na nich jarz ma (w. 4-11). Po czą tek
te go dnia jest zbie żny z po cząt kiem Wie ku Ty -
siąc le cia, w 1874 ro ku, krót ko po tym, gdy
w 1872 ro ku upły nę ło 6 000 lat od stwo rze nia

Ada ma. Ucisk te go dnia, de struk cyj ny dla na ro -
dów, roz po czął się w 1914 ro ku (Dan. 12:1; Mat.
24:21) z po cząt kiem I Woj ny Świa to wej. Upa -
dły stan Izra ela nie nada wał się do ule cze nia
pod Przy mie rzem Pra wa i Bóg ka rał ich z po wo -
du ich nie pra wo ści; lecz On przy wró ci Izra el
do Swej ła ski i ule czy ich głę bo kie ra ny, któ re za -
dał im z po wo du ich grze chów i bę dzie ka rał ich
wro gów, któ rzy ich prze śla do wa li (w. 12-17).
Bóg od re stau ru je Izra el ja ko Swój lud (w. 18-22;
por. Amo sa 9:11; Dz.Ap. 15:15,16). W cza sie wiel -
kie go uci sku sro gi Bo ski gniew nie usta nie zu -
peł nie, do pó ki Je go wa żne ce le nie zo sta ną zre -
ali zo wa ne. Pod ko niec Wie ku Ewan ge lii, któ ry

CCZAS ZAS UUCI SKU CI SKU JJA KU BAA KU BA
„Bia da! Gdyż wiel ki jest ten dzień, tak że ża den do nie go nie jest po dob ny.

Choć jest to czas utra pie nia dla Ja ku ba, jed nak bę dzie z nie go wy ba wio ny” (Jer. 30:7, KJV). 
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za zę bia się z po cząt kiem Wie ku Ty siąc le cia, Je -
go lud bę dzie o tym roz my ślał (w. 23,24). 

W tym sa mym cza sie, a szcze gól nie pod czas
Wie ku Ty siąc le cia, Je ho wa sta nie się Bo giem dla
wszyst kich po ko leń Izra ela; oni bę dą Je go lu -
dem w wy ni ku ich związ ków przy mie rza (Jer.
31:1-6). Na po cząt ku Ty siąc le cia Bóg zgro ma dzi
reszt ki Izra ela z ziem pół noc nych, a na wet z naj -
mniej szych czę ści ludz kie go spo łe czeń stwa i po -
now nie po pro wa dzi wiel kie ich licz by do ich
dzie dzic twa oraz spra wi, że przez Je go bło go sła -
wień stwo bę dą za do wo le ni i do brze pro spe ru ją -
cy (w. 7-14). Po usta no wie niu ziem skiej czę ści
Bo skie go Kró le stwa, Bóg wzbu dzi ich bli skich,
któ rych stra ci li w śmier ci (w. 15-17). Bóg oka że
Swo je mi ło sier dzie wo bec dzie się ciu po ku tu ją -
cych po ko leń Izra ela (Efra im, w. 18-22) i wo bec
dwóch po ku tu ją cych po ko leń (Ju da, w. 23-26),
a ich smu tek ob ró ci w ra dość. On przy wró ci
dwa na ście po ko leń Izra ela do ich ziem skie go
dzie dzic twa, czy niąc ich wszyst kich od po wie -
dzial ny mi za ich wła sne prze stęp stwa (w. 27-
30). Bóg uczy ni z ni mi No we Przy mie rze, po nie -
waż wpi sze Swo je pra wo w ich ser ca, tak że oni
wszy scy Go po zna ją, a On prze ba czy im grze chy
(w. 31-34). Izra el na za wsze po zo sta nie lu dem
Bo ga, a Je ru za lem od bu do wa ne ja ko świę te mia -
sto, ni gdy wię cej nie bę dzie opu sto sza łe ani zbu -
rzo ne (w. 35-40). 

Z po wy ższe go do strze ga my, że czas uci sku
Ja ku ba pro ro czo do ty czy koń ca Wie ku Ewan -
ge lii. Na głó wek ca łe go pro roc twa jest za war ty
w Jer. 30:1, a szcze gó ły znaj du ją się w roz dzia -
łach 30 i 31. Wer se ty 2 i 3 sta no wią wstęp i po da -
ją te mat pro roc twa, któ ry jest po tem roz wi ja ny.
To pro roc two zo sta ło za pi sa ne w Bi blii i pod czas
Wie ku Ewan ge lii by ło stu dio wa ne oraz roz wa -
ża ne ja ko za chę ta do po now ne go przy wró ce nia –
do dru gie go po wro tu – Izra ela, po ich dru gim
wy pę dze niu, ze „wszyst kich na ro dów, gdzie
was roz pro szę” (w. 11), do Świę tej Zie mi, któ rą
Bóg dał ich przod kom i któ rą obec nie, w czę ści,
otrzy ma li. 

Bo ski sąd nad na ro da mi, w wy ni ku któ re go
do ko nu je się wy zwo le nie dwu na stu po ko leń
Izra ela, jest ja sno opi sa ny w Je re mia sza 30:4-11.
Bóg pro ro ku je tu taj, że gdy Izra el przy bli ży się
do cza su uci sku Ja ku ba, do świad czy ra czej stra -
chu, niż po ko ju i bez pie czeń stwa; oni bę dą tak
po grą że ni w stra chu z po wo du gwał tow nych
cier pień wśród cię żkich prze śla do wań, że mo -
żna by ło by ich przy rów nać do ko bie ty w bó lach

po ro do wych. Przy czy na ich wiel kie go stra chu
jest po da na w w. 7. Jest to wiel ki dzień są du
(2 Pio tra 3:7,8), któ ry zo stał za po cząt ko wa ny
w Żni wie Wie ku Ewan ge lii, „czas uci sku, ja kie -
go nie by ło od kąd ist nie ją na ro dy” (Dan. 12:1,
KJV; Mat. 24:21). „Wiel ki jest ten dzień”. Te sło -
wa wska zu ją na czas na le żą cy wów czas do przy -
szło ści; one są po dob ne do tych z Jo ela 2:11 (na -
pi sa nych na dłu go przed cza sem Je re mia sza);
one na wią zu ją do cza su wiel kie go uci sku: „Wiel -
ki bo wiem dzień Pań ski bę dzie i strasz li wy bar -
dzo”. Ta kże wy ra że nie Je re mia sza: „ża den
do nie go nie jest po dob ny”, jest zbli żo ne do te -
go z Jo ela 2:2: „Któ re mu rów ne go nie by ło
od wie ku i nie bę dzie po nim ni gdy”. Ten dzień
dla Ja ku ba, a ta kże dla ca łe go Izra ela bę dzie cza -
sem wiel kie go utra pie nia (Izaj. 22:4,5; Zach. 1:14-
18), „Choć jest to czas utra pie nia dla Ja ku ba, jed -
nak bę dzie z nie go wy ba wio ny”. 

PIERWS ZA CZĘŚĆ UCI SKU JA KU BA

Pierw sza fa za uci sku Ja ku ba roz po czę ła się
w 1881 ro ku, gdy na ród ży dow ski z bar dzo nie -
licz ny mi wy jąt ka mi, był wciąż na wy gna niu
w ró żnych po gań skich kra jach. Oni do świad -
czy li 1845 lat ła ski od śmier ci Ja ku ba aż do od -
rzu ce nia przez nich Me sja sza, na wio snę 33 ro -
ku Pań skie go. Po tem na stał ich dwój na sób, czy -
li okres nie ła ski, ta kże o dłu go ści 1845 lat (Zach.
9:9,12; Mat. 21:4,5; 23:38,39), któ ry za koń czył się
wio sną 1878 ro ku. Od tam te go cza su ła ska Bo ża
za czę ła po wra cać do Izra ela (Izaj. 40:1,2). To wła -
śnie w 1878 ro ku De litzsch roz po czął roz po -
wszech nia nie swe go he braj skie go No we go Te -
sta men tu, a Żyd Di sra eli, ów cze sny Pre mier An -
glii, wpły nął na Ber liń ski Kon gres Na ro dów, by
ten przy znał An glii ogól ny pro tek to rat nad azja -
tyc ki mi pro win cja mi Tur cji, łącz nie z Pa le sty ną;
a tu rec ki rząd zmie nił na lep sze swo je pra wa
od no szą ce się do cu dzo ziem ców, któ re po pra -
wia ły wa run ki Ży dów miesz ka ją cych w Pa le -
sty nie, jak rów nież czę ścio wo otwo rzy ły drzwi
dla in nych Ży dów do osie dla nia się w Pa le sty -
nie, z przy wi le jem po sia da nia nie ru cho mo ści.
W 1878 ro ku, gdy do biegł koń ca „czas po sta no -
wio ny” (Izaj. 40:1,2) i gdy od cier pie li już
„w dwój na sób za wszyst kie grze chy swo je”, Bóg
spra wił, że Je go lud za czął być po cie sza ny, za -
rów no w aspek tach re li gij nych, jak i świec kich. 

Jed nak wię cej niż to by ło po trzeb ne, by z po -
wro tem przy pro wa dzić ich do ich oj czy zny, ja -
ko przy go to wa nie do usta no wie nia Kró le stwa
Bo że go na zie mi (Mat. 6:10; 4 Moj. 14:21; Izaj.
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2:2-4; 11:9; Dan. 2:35,44; Obj. 5:10). Bóg do ko nu -
je te go przez czyn ni ki, któ re Bi blia okre śla ja ko
„ry ba cy” i „łow cy” (Jer. 16:14-16). „Ry ba cy” to ci,
któ rzy uży wa ją przy jem nej przy nę ty Sy jo ni -
zmu w ce lu przy cią gnię cia Ży dów do ich oj -
czy zny. Ta pra ca zo sta ła za po cząt ko wa -
na w 1882 ro ku, przez Leo Pin ske ra, po przed ni -
ka dok to ra Teo do ra Herz la. Przy po mo cy mę -
żów sta nu, ży dow scy bo jow ni cy, a ta kże wie lu
chrze ści jan uczy ni ło du żo i sta ra ją się czy nić
jesz cze wię cej, by za chę cić Ży dów do po wro tu
do ich oj czy zny. „Łow cy” to ci, któ rzy dą żą
do ich znisz cze nia. Oni ta kże spra wia ją, że wie -
lu Ży dów po wra ca do swej oj czy zny. W 1878
ro ku wy bu chły okrop ne prze śla do wa nia w Ru -
mu nii i Ga li cji, a szcze gól nie w Ro sji, któ ra
w 1881 ro ku wy da ła Pra wa Ma jo we, w re zul ta -
cie któ rych kon ty nu owa no okrut ne prze śla do -
wa nia w ró żnych kra jach Eu ro py. W wie lu re -
gio nach roz sza la ły się po gro my i do pusz cza no
się na Ży dach nie opi sa nych okru cieństw, szcze -
gól nie w obu czę ściach Woj ny Świa to wej.
W nie któ rych kra jach „ło wie nie” trwa na dal,
choć nie na tak du żą ska lę i z mniej szy mi prze -
śla do wa nia mi ze wnętrz ny mi. Bóg za po śred -
nic twem te go „cza su uci sku Ja ku ba” wy peł nia
Swo je za mie rze nia wo bec Izra ela. 

PO NOW NIE ZGRO MA DZO NY IZ RA EL
OBEJ MU JE CA ŁE DWA NA ŚCIE PO KO LEŃ

Obie cu jąc po now ne zgro ma dze nie dzie ci
Izra ela, Bóg nie od no sił się je dy nie do dzie się ciu
po ko leń (cza sa mi zwa nych Izra elem, Efra im),
ja ko od dziel nych od dwóch (za zwy czaj na zy -
wa nych Ju dą), lecz ra czej do ca łych dwu na stu
po ko leń, po nie waż dwa na ście po ko leń by ło re -
pre zen to wa nych w „owcach, któ re zgi nę ły z do -
mu izra el skie go” (Mat. 10:6), któ ry to dom zo stał
od rzu co ny w 33 ro ku Pań skim. Pro roc two Iza ja -
sza 11:11,12, w któ rym jest wy mie nio nych za -
rów no 10 po ko leń ja ko Izra el, jak i dwa po ko le -
nia ja ko Ju da, wy raź nie wska zu je, że to do ty czy
dwu na stu po ko leń: „Sta nie się też dnia one go
[jest to ten sam „dzień” – ‘czas uci sku Ja ku ba” –
wspo mnia ny w Jer. 30:7], iż Pan po wtór nie rę kę
Swą przy ło ży [tak, jak uczy nił to pierw szy raz,
pod ko niec nie wo li ba bi loń skiej], aby po siadł
osta tek lu du Swe go... I pod nie sie cho rą giew
mię dzy po ga na mi, a zgro ma dzi wy gna nych
z Izra ela, a roz pro szo nych z Ju dy zbie rze z czte -
rech stron zie mi”. Ta dzia łal ność po stę pu je
od 1878 ro ku, lecz nie mia ła miej sca ni gdy
przed tem, po nie waż przed ich roz pro sze niem

w Wie ku Ewan ge lii, dwa na ście po ko leń ni gdy
nie by ło roz rzu co nych na czte ry stro ny zie mi.
Ta kże w Ezech. 36:22,24, pod imie niem Izra el,
Bóg od no si się do wszyst kich dwu na stu po ko -
leń, gdy mó wi: „Prze toż mów do do mu izra el -
skie go... Bo was zbio rę z na ro dów i zgro ma dzę
was ze wszyst kich ziem, i przy wio dę was do zie -
mi wa szej”. To po now ne ze bra nie mia ło po prze -
dzić zu peł ny ko niec na ro dów po gań skich, po -
mię dzy któ re Bóg ich roz pro szył (Jer. 30:10,11;
46:27,28) i mia ło być z ka żde go re gio nu, by uczy -
nić ich „na ro dem jed nym w zie mi, na gó rach
izra el skich... i bę dą miesz kać w onej zie mi...
na wie ki” (Ezech. 37:21,22,25). 

DRU GA CZĘŚĆ UCI SKU JA KU BA 

W pierw szej części uci sku Ja ku ba – „w tym
dniu”, Bóg stop nio wo zry wa z izra el skiej szyi eu -
ro pej skie jarz mo (Jer. 30:8), a wię zy i ogra ni cze -
nia, któ re łą czy ły ich z Eu ro pą, są stop nio wo roz -
luź nia ne i prze ry wa ne. Lecz ma być ta kże dru ga
część uci sku Ja ku ba. Jest o niej mo wa w P 4, „Wal -
ka Ar ma ged do nu”, s. 552 i 554, ja ko o „ostat nich
po ry wach tej bu rzy” i o „ko lej nej fa li udrę czeń...
ostat ni kon flikt owej woj ny wiel kie go dnia”.

Ta dru ga część uci sku Ja ku ba za koń czy się
świa to wą anar chią. Ona jest opi sa na w Ezech. 38
i 39. Wzra sta ją ce bo gac two i po myśl ność po -
now nie zgro ma dzo ne go Izra ela, wzbu dzi chci -
wość Eu ro pej czy ków, Azja tów i Afry kań czy -
ków, co bę dzie bar dzo wi docz ne w anar chi -
stycz nych po zo sta ło ściach tych na ro dów. Oni
spro wa dzą na Izra el koń co wą, dru gą fa zę uci sku
Ja ku ba, ostat ki izra el skie go kie li cha nie do li.

Gog re pre zen tu je przy wód ców na ro dów ja -
ko wro gów lu du Bo że go, a Ma gog przed sta wia
tych, któ rzy są pro wa dze ni przez tych przy wód -
ców i któ rzy są wro ga mi lu du Bo że go (Obj. 20:8).
Okre śle nia „na ro dy” oraz „Gog i Ma gog” wska -
zu ją, że po dob na sy tu acja bę dzie mieć miej sce
w Ma łym Okre sie, pod ko niec Ty siąc le cia; i dla -
te go, przez po dob ne ro zu mo wa nie, jest to praw -
dą w od nie sie niu do wro gów cie le sne go Bo skie -
go Izra ela pod ko niec Wie ku Ewan ge lii. Ci anar -
chi stycz ni gra bie żcy, opi sa ni w Ezech. 38 i 39,
Zach. 12:1-9 i 14:1-3, bę dą do tkli wie nę kać Izra el
w dru giej i ostat niej fa zie uci sku Ja ku ba.

Osta tecz ne ka ra nie Izra ela z po wo du ich nie -
wia ry oka za nej w ich od po wie dzial no ści
za ukrzy żo wa nie Pa na oraz cu dow ne po ko na -
nie ich wro gów pod ko niec „uci sku Ja ku ba”,
osta tecz nie otwo rzy im oczy i „pa trzeć bę dą
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na Mnie, po nie waż Go prze bi li; i pła kać bę dą
nad Nim, jak ktoś pła cze nad je dy nym sy nem,
i bę dą w go ry czy z po wo du Nie go, tak jak ktoś
od czu wa go rycz z po wo du swe go pier wo rod ne -
go” (Zach. 12:10, tłu ma cze nie Ży dow skie go To -
wa rzy stwa Wy daw ni cze go w Ame ry ce). Wów -
czas Izra el, na wró co ny ja ko na ród, roz po zna
swe go Me sja sza ja ko przy cho dzą ce go do nich
w trud no ściach („chmu ry” – Obj. 1:7) wiel kie go
uci sku, w ce lu ich wy zwo le nia (Ezech. 39:22-29;
Zach. 12; 14:1-3; Jer. 30:7,8). Wów czas oni „słu żyć
bę dą PA NU, Bo gu swe mu i Da wi do wi, [Umi ło -
wa ny, Me sjasz – Ezech. 34:23,24; 37:24,25; Oz.
3:5] kró lo wi swe mu, któ re go im wzbu dzę” (Jer.
30:9). „A tak wszy stek Izra el bę dzie zba wio ny,
jak na pi sa no: Przyj dzie z Sy jo nu Wy ba wi ciel
i od wró ci nie po bo żno ści od Ja ku ba. A to bę dzie
przy mie rze Mo je z ni mi, gdy odej mę grze chy
ich” (Rzym. 11:26,27). To nie ozna cza ich uni wer -
sal ne go zba wie nia do ży cia wiecz ne go, lecz jak
wska zu je kon tekst, wy zwo le nie ca łe go Izra ela
z ich „czę ścio we go za śle pie nia [za twar dzia ło -
ści]” z Wie ku Ewan ge lii oraz uwol nie nie od ka -
ra nia za ich grze chy prze ciw Pra wu i Chry stu so -
wi, jak rów nież spod po tę pie nia grze chów Ada -
mo wych i ju da istycz nych. 

Bo skie pa no wa nie spra wie dli wo ści na zie mi
(Izaj. 26:9; 28:17) bę dzie naj pierw usta no wio ne
w Izra elu, wśród po now nie zgro ma dzo nych
i na wró co nych Ży dów (Zach. 12:7,8; Jer. 23:5,6;
33:14-16; Ezech. 36:24-38; E 17, Ty siąc le cie, s.333-
345). Oni z ra do ścią bę dą wi tać ich zmar twych -
wsta łych pa triar chów oraz po zo sta łych God -
nych i bę dą wiel ce bło go sła wie ni przez ich
wspa nia ło myśl ne pa no wa nie (Izaj. 1:25-27; 25:9;
32:1). Tro chę póź niej na ro dy po gań skie, skru -
szo ne, wy czer pa ne i za gu bio ne przez nie szczę -
ścia cza su uci sku (Mat. 24:21,22), do wie dzą się
o wiel kich bło go sła wień stwach, któ ry mi bę dzie
się cie szył Izra el i za pra gną po dob nych łask dla
sie bie (Izaj. 2:3,4; Zach. 8:20-22). W od po wie dzi
na ich uni żo ne proś by o po moc, Kró le stwo z je -
go za rzą dze nia mi bę dzie usta na wia ne w ko lej -

nych na ro dach, aż sta nie się ogól no świa to wym
im pe rium (Dan. 2:44; 7:27). Cie le sny Izra el (dru -
go rzęd ne ziem skie po tom stwo Abra ha ma)
pod przy wódz twem Sta ro żyt nych i Mło do cia -
nych God nych (pierw szo rzęd ne po tom stwo
Abra ha ma – Jo ela 2:28; 2 Tym. 2:20) bę dzie mieć
przy wi lej współ pra cy z du cho wą sfe rą Kró le -
stwa – Ma lucz kim Stad kiem i Wiel ką Kom pa nią
(Łuk. 12:32; Ps. 45:15,16; Obj. 7) – w na wra ca niu
i bło go sła wie niu po gań skie go świa ta (1 Moj.
22:17,18; 28:14; Izaj. 19:24; Ezech. 16:60,61; Ps.
107:22). To zo sta nie do ko na ne pod No wym
Przy mie rzem Izra ela, opi sa nym w Jer. 31:31-34,
w ce lu pod nie sie nia „wszyst kich ro dzin zie mi”. 

Niech ca ła zie mia, a szcze gól nie Izra el, ra du -
je się z nad cho dzą cych wiel kich bło go sła -
wieństw, obec nie już tak bli skich. Obiet ni ca jest
pew na. Sam Bóg obie cał i ła ska wie po twier dził
przy się gą Swą obiet ni cę, aby śmy „mie li moc ne
po cie sze nie” (Żyd. 6:16-18). Wal ka wiel kie go
dnia Bo ga Wszech mo gą ce go przy go to wu je ca -
ły świat do te go no we go dnia i je go wspa nia łe -
go dzie ła re sty tu cji (Dz.Ap. 3:19-23); a czas uci -
sku Ja ku ba przy go to wu je po tom stwo Ja ku ba
do ich dzia łu. 

Cho ciaż ta go dzi na ocze ki wa nia jest peł -
na chmur i gę stej ciem no ści (Jo ela 2:1-3), dzię -
ku je my Bo gu za Je go wspa nia łe za pew nie nie,
że dzie ło nisz cze nia bę dzie „skró co ne” (Mat.
24:22) i że za raz po tym za cznie świe cić wspa -
nia łe Słoń ce Spra wie dli wo ści (Mal. 4:1,2). „Zie -
mia [obec na, sta ra struk tu ra spo łecz na, opar ta
na sa mo lub stwie] usu nię ta bę dzie ni czym cha -
ta... upad nie, a wię cej nie po wsta nie” (Izaj.
24:19,20, KJV). Wiel ki czas uci sku ma na ce lu
przy go to wa nie miej sca na no wą bu dow lę Bo -
ga, no we Je ru za lem, no we nie bo i no wą zie -
mię, w któ rych miesz ka spra wie dli wość (2 Pio -
tra 3:13; Izaj. 65:17; Obj. 21). „Gdy uj rzy cie, iż
się to dzie je, wiedz cie, że bli sko jest Kró le stwo
Bo że” (Łuk. 21:31).

BS ‘10, 24-26 

Cie ka wost ka – Pre mier Ne ta ny ahu, prze ma wia jąc
na kon gre sie Stron nic twa Ży dow skie go w Je ro zo -
li mie, wzy wał do od wró ce nia „dre na żu mó zgów”
z Izra ela. On po wie dział, „Na szym za da niem jest
nie tyl ko od wró ce nie dre na żu mó zgów, lecz ta -
kże dą że nie do spro wa dze nia naj lep szych ży dow -
skich umy słów do Izra ela – aby one mo gły przy -
czy nić się do roz wią za nia nie tyl ko na szych wła -

snych pro ble mów, lecz ta kże pro ble mów ca łe go
świa ta”. „Ma jąc 7 mi lio nów lu dzi, stwo rzy li śmy
wię cej pa ten tów, niż 2,5 mi liar da lu dzi z Ro sji,
Chin i In dii ra zem wzię tych”. Pre mier kon ty nu -
ował: „Pra gnę, aby śmy pra co wa li nad tym, jak
spro wa dzić naj lep sze ży dow skie umy sły do Izra -
ela dla do bra ca łe go świa ta”. 

Isra el Na tio nal News.com
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W NA SZYCH CZA SACH, kie dy wy da je się, że
złe du chy usil nie sta ra ją się wejść w bli ższy psy -
chicz ny kon takt z ludz ko ścią, ist nie je coś, co jest
okre śla ne ja ko „ja sno sły szą ca moc”. Oso bie ma ją -
cej tę moc su ge ru je się, że po sia da wiel ką ła skę
od Bo ga, bę dąc w sta nie sły szeć to, cze go in ni nie
mo gą usły szeć. Za zwy czaj ta ka oso ba sta je się na -
dę ta są dząc, że jest w szcze gól nych ła skach u Bo -
ga i anio łów. Wów czas upa dli, nie po słusz ni anio -
ło wie są szyb cy w wy ko rzy sta niu ta kie go błęd nie
skie ro wa ne go po glą du i sta ra ją się opa no wać ta ką
oso bę (Ju dy 7, 8). Sta ra my się ostrze gać lu dzi
przed ta kim sta nem rze czy i od cza su do cza su
do wia du je my się o tych, któ rym po mo gli śmy. Ja -
kiś czas te mu do wie dzie li śmy się o ko bie cie, któ ra
my śla ła, że po bo żny wpływ jest dą że niem do ule -
gło ści umy słu przez ob se sję. Póź niej ona do wie -
dzia ła się, że to w ogó le nie był głos Bo ga, lecz zło -
wro gi wpływ.

Na to miast my ro zu mie my, że głos wspo mnia -
ny w wer se cie w na głów ku te go ar ty ku łu jest gło -
sem Bo ga. Ten głos jest za na mi w tym zna cze niu,
że hi sto ria wie lu wie ków jest za na mi. Zgod nie
z tym, po win ni śmy słu chać gło su, któ ry po cho dzi
od na tchnio nych Apo sto łów i Pro ro ków, a gdy
go słu cha my, to uzna je my, że ten głos jest gło sem
PA NA wska zu ją cym dro gę, któ rą po win ni śmy
po stę po wać. Jed na kże kie dy słu cha my prze szło -
ści i te raź niej szo ści, sły szy my ta kże gło sy fał szy -
wych pro ro ków; jak na przy kład głos sza ta na,
wiel kie go prze ciw ni ka i je go emi sa riu szy. Głos
Bo ga po wie dział: „na pew no umrzesz”. Głos prze -
ciw ni ka przez wę ża po wie dział: „żad nym spo so -

bem śmier cią nie umrze cie”. Kie dyś wie lu z nas by -
ło wpro wa dzo nych w błąd przez głos prze ciw ni -
ka i zo sta ło zwie dzio nych, by wie rzyć w kłam -
stwa sza ta na o wiecz nych mę kach, świa do mo ści
umar łych i w in ne błę dy, lecz te raz je ste śmy bło -
go sła wie ni, po nie waż otrzy ma li śmy praw dzi wą
in for ma cję i wstą pi li śmy na dro gę wska za ną
przez Bo ga. Od kry li śmy, że wie lu z tak zwa nych
„oj ców ko ścio ła” z prze szło ści nie wy da je te go sa -
me go gło su co Pan Je zus, Apo sto ło wie i Pro ro cy.
Po win ni śmy wy strze gać się wszyst kich ta kich gło -
sów i na słu chi wać gło su Pa ste rza; po win ni śmy
po szu ki wać spra wie dli wych za rzą dzeń za war -
tych dla nas w Pi śmie Świę tym. Nie po win ni śmy
ba dać te go, co nie znaj du je się w Bo skim Sło wie
i dla te go nie jest gło sem Bo ga, lecz usi łu je zwieść,
odłą czyć owcę od Pa ste rza.

Ja kże czę sto wśród ży cio wych dy le ma tów
i utra pień, znu żo ne ser ca od czu wa ją po trze bę mą -
dre go kie row nic twa i ra dy! Jed na kże po szu ki wa -
na ra da nie za wsze jest mą dra; cza sa mi ta ra da po -
cho dzi od bez bo żnych i grzesz ni ków, cza sem
od nie doj rza łych oraz nie do świad czo nych i re zul -
ta ty ta kiej ra dy są nie za do wa la ją ce, czę sto na wet
ka ta stro fal ne, a dro ga, po któ rej w kon se kwen cji się
dą ży, ob fi tu je w kło po ty i ciem ność. Ta ka jest dro -
ga świa ta, po nie waż kie ro wa nie swy mi wła sny mi
kro ka mi nie jest w mo cy czło wie ka (Jer.10:23). Jed -
na kże nie ta ka jest dro ga dziec ka Bo że go, któ re
zwra ca uwa gę na ostrze że nie na sze go na głów ko -
we go wer se tu. Dziec ko Bo że na uczy ło się, gdzie
szu kać ra dy, a ra da Bo skiej mą dro ści jest za wsze
go to wa, by przyjść mu z po mo cą.

„Uszy two je usły szą sło wo z ty łu do cie bie mó wią ce go:

Ta jest  dro ga,  chodź cie po niej ,

gdy by ście się w pra wo al  bo w le wo uda li” .

( Iza ja  sza 30:21)

B O  S K I E  S Ł O  W OB O  S K I E  S Ł O  W O
II

DRO GA DRO GA 
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Pro rok okre śla ją ja ko sło wo, głos „z ty łu”. Nie
jest to głos przed to bą, po cho dzą cy z ja kiejś no wej
teo lo gii – ewo lu cjo ni zmu, spi ry ty zmu, chrze ści jań -
skiej wie dzy (Chri stian Scien ce), fi lo zo fii no we go
wie ku (New Age) czy in nych ludz kich fi lo zo fii –
lecz jest to sta ra teo lo gia ze swą bło go sła wio ną dok -
try ną o na dziei ze środ ko wa nej w Chry stu sie, na -
szym Od ku pi cie lu i Pa nu, na szym Na uczy cie lu, na -
szym Wzo rze i na szym Wo dzu. Jest to głos Pa -
na przez Je go na tchnio nych Apo sto łów i Pro ro ków
sprzed 2000 do 4000 lat. To do te go Sło wa Bo skie go
na tchnie nia Pro rok kie ru je uwa gę wszyst kich z nas
pra gną cych mą drej ra dy; i w tym Sło wie sły szy my
głos Bo ga, mó wią cy: „To jest ta dro ga, chodź cie
po niej”. Kie dy zbli ża my się do roz wi dle nia dro gi –
do pew ne go kry zy su w na szych do świad cze niach,
i nie wie my, czy udać się w pra wo, czy w le wo, po -
win ni śmy za trzy mać się i na słu chi wać gło su. Po -
win ni śmy zwró cić się do Sło wa Bo że go i przez za -
sta na wia nie się nad je go na ka za mi i za sa da mi oraz
ilu stra cja mi zwią za ny mi z te ma tem, wpra wia ją cym
nas w za kło po ta nie, sta raj my się do wie dzieć, ja ka
jest wo la Pa na, pro sząc też o kie row nic two Je go
Du cha i usi łu jąc do pro wa dzić umysł do mi łu ją cej,
ule głej i uf nej po sta wy. „To jest ta dro ga, chodź cie
po niej”, bę dzie wy raź ną od po wie dzią dla ka żde go
po kor ne go, py ta ją ce go ser ca.

Cho ciaż te sło wa Pro ro ka są skie ro wa ne bez po -
śred nio do cie le sne go Izra ela, ich za sto so wa nie
do du cho we go Izra ela jest rów nie wa żne. W za sto -
so wa niu do cie le sne go Izra ela Pro rok prze po wia -
da po wrót Bo skiej ła ski do nich, na stę pu ją cy
po zgro ma dze niu peł nej licz by człon ków Chrze -
ści jań skie go Ko ścio ła, kie dy dłu gi okres ka ra nia
Ży dów i ich za śle pie nia do bie gnie koń ca (Rzym.
11:25,26). Wte dy pod po śred ni czą cym pa no wa -
niem Chry stu sa, nie wi dzą ce oczy zo sta ną otwar -
te, głu che uszy ode tka ne, a głos ca łe go na tchnio -
ne go Sło wa, któ re wte dy sta nie się ja sne dla ich
zro zu mie nia, bę dzie ich kie ro wał na dro gi Pa na.
„Księ gi (Za kon i Pro ro cy oraz Pi sma No we go Te -
sta men tu) otwo rzo ne bę dą; i dru ga księ ga ta kże
otwo rzo na jest”, a oni bę dą są dze ni zgod nie z in -
struk cja mi tych dwóch ksiąg (Obj. 20:12).

Dro ga wska za na wów czas dla cie le sne go Izra -
ela i dla ca łe go świa ta bę dzie wiel ką „dro gą świę -
to ści”; a „od ku pie ni Pań scy” wej dą na tę dro gę
przez po świę ce nie i „z pie śnia mi i wiecz ną ra do -
ścią na swych gło wach” (Izaj. 35:10, KJV). Koń -
cem tej dro gi bę dzie wiecz ne ży cie i po kój, osta -
tecz ne zba wie nie od grze chu i śmier ci oraz zu -
peł ne od ro dze nie do ludz kiej do sko na ło ści.
W przy szłym Wie ku dro ga ży cia dla Izra ela i dla
świa ta bę dzie bar dzo ja sna; tak jak obec nie jest

zro zu mia ła dla dzie ci Bo żych, któ re po stę pu ją
przez wia rę, a nie przez wi dze nie. Jest wy ka za ne,
że ta dro ga jest (1) dro gą wia ry; a ci, któ rzy te raz
po stę pu ją przez wia rę, są praw dzi wy mi słu ga mi
Bo ga i bę dą bło go sła wie ni z wier nym Abra ha -
mem (Rzym. 4:16; Gal. 3:6-9; E 4, s. 355), do któ -
rych od no si się Przy mie rze oraz nie zmier nie wiel -
kie i cen ne obiet ni ce w ich naj więk szym wy peł -
nie niu. (2) Jest to dro ga zu peł ne go po świę ce nia się
Bo gu, na wet aż do śmier ci, któ re ozna cza po grze -
ba nie wła snej wo li w wo li Bo żej – od da nie sie bie
ja ko ży wej ofia ry (Rzym. 12:1). Dla te go, w zgod -
no ści z ty mi dwo ma za sa da mi – wia rą i po świę ce -
niem, je ste śmy po ucza ni, aby cho dzić w no wo ści
ży cia. Nie po win ni śmy na śla do wać dróg te go
świa ta i cia ła, lecz po stę po wać we dług Du cha.
Nie w ta ki spo sób jak świat po stę pu je, w pró żno -
ści ich umy słów, lecz roz wa żnie, „nie ja ko nie mą -
drzy, ale ja ko mą drzy, czas od ku pu jąc”; nie przez
wi dze nie, lecz przez wia rę (Rzym. 6:4; 8:1; Efez.
4:17,18; 5:15,16; 2 Kor. 5:7).

Ist nie je ko niecz ność ta kie go po stę po wa nia, by
osią gnąć uspo so bie nie Chry stu sa i po wstrzy my -
wać sil ne pra gnie nia sta rej, upa dłej, nie do sko na łej
na tu ry. To jest to, co za wie ra się w po ję ciu cho dze -
nia w no wo ści ży cia, we dług te go, co jest Bo skie,
a nie we dług cia ła. „Cho dze nie we dług cia ła” jest
po dą ża niem zgod nie z je go na dzie ja mi, ce la mi
i am bi cja mi; a po nie waż cia ło i Duch są w sta nie
wza jem nej wal ki, nie mo żli we jest, by utrzy mać
przy ży ciu ich obo je. Dla te go jest na pi sa ne: „Je śli -
by ście we dług cia ła ży li, umrze cie; ale je śli by ście
Du chem spra wy cia ła umar twi li, żyć bę dzie cie
(Rzym. 8:13).

Cho ciaż Sło wo Bo że mó wi o ogól nych za sa -
dach do ty czą cych spo so bu, w ja ki po win ni śmy
po stę po wać, to je ste śmy ta kże za pra sza ni, by przy -
cho dzić ze wszyst ki mi mniej szy mi spra wa mi ży cia
i py tać się tych Bo skich Wy rocz ni. Je śli nie wie my,
czy udać się w pra wo, czy w le wo, przy bli żmy się
i znajdź my obiet ni cę: „Po wierz Pa nu dro gę swo -
ją”; „We wszyst kich dro gach two ich znaj Go, a On
pro sto wać bę dzie ście żki two je”. Po nad to, je śli je -
ste śmy bar dzo stru dze ni, to ma my obiet ni cę,
„Pójdź cie do mnie wszy scy, któ rzy ście spra co wa -
ni i ob cią że ni, a Ja wam spra wię od po czy nek”.
Dla te go głos z ty łu przy no si po krze pie nie, po kój
i od po czy nek wśród wszyst kich ży cio wych trosk
i utra pień, je śli po stę pu je my w po słu szeń stwie
wo bec wszyst kich za sad i przy ka zań. „A któ rzy
po stę pu ją we dług tej za sa dy, po kój i mi ło sier dzie
przyj dzie na nich, i na Izra el Bo ży” (Ps. 37:5, KJV;
Przyp. 3:6; Mat. 11:28; Gal. 6:16 KJV).

BS ‘10, 27-28
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PY TA NIE: Ja kie go ro dza ju oczy uj rzą Je zu sa, jak
jest po da ne w Obj. 1:7, któ re mó wi, „Oto idzie z ob ło -
ka mi i uj rzy Go wszel kie oko, i ci, któ rzy Go prze bi li”?

OD PO WIEDŹ: W Obj. 1:7 czy ta my: „Oto idzie
z ob ło ka mi [utra pień wiel kie go uci sku] i uj rzy Go
wszel kie oko, i ci, któ rzy Go prze bi li”. Je śli „ob ło -
ki” z te go wer se tu zin ter pre tu je my li te ral nie, nie
bę dzie to mia ło sen su. Je śli wy ra że nie „wszel kie
oko” zin ter pre tu je my ja ko od no szą ce się do li te -
ral nych oczu, bę dzie to w sprzecz no ści z 1 Tym.
6:16 i Ja na 14:19. Ro zu mie się sa mo przez się, że
cześć dla Sło wa Bo że go po win na po wstrzy mać
nas przed in ter pre to wa niem Bi blii we wza jem nej
sprzecz no ści jej wer se tów. 

Jak mo że my zin ter pre to wać ten i po dob ne
wer se ty i za cho wać har mo nij ność Bi blii? Od po -
wia da my: 1 Tym. 6:16 mó wi: „Któ ry Sam ma nie -
śmier tel ność, 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...” oraz Ja na 14:19 ta kże mó wi o li te ral nym
wzro ku. Za tem oczy z Obj. 1:7 mu szą być sym bo -
licz ne i od no szą się do na sze go du cho we go wzro -
ku – do oczu na sze go zro zu mie nia. Ten wer set
ozna cza, że dru giej obec no ści na sze go Pa na to wa -
rzy szą chmu ry uci sku i że oczy zro zu mie nia
wszyst kich lu dzi, włą cza jąc Ży dów, osta tecz nie
zo sta ną otwar te na wła ści wą wie dzę o Nim.
W tym zna cze niu wi dze nia Apo stoł Pa weł mó wi:
„wi dzi my Je zu sa” (Żyd. 2:9). Oczy wi ście nie miał
na my śli, że on i ci, któ rzy z nim by li, wi dzie li na -
sze go Pa na fi zycz ny mi ocza mi, po nie waż Je zus
był wte dy w nie bie, lecz ra czej od by wa ło się to
za po mo cą ich oczu zro zu mie nia, ich umy sło we -
go wzro ku, któ rym Go wi dzie li. 

Gwa ran tu je to nie tyl ko za sad ność ta kiej in ter -
pre ta cji i uży cie jej w in nych wer se tach Bi blii, lecz
ta kże sym bo licz ny cha rak ter Księ gi Ob ja wie nia.

Nasz Pan udzie lił go Ja no wi w zna kach i sym bo -
lach. Dla te go jest wła ści we, by ob ło ki, oko i wy raz
uj rzy z Obj. 1:7 in ter pre to wać sym bo licz nie. Od -
nie sie nie w tym wer se cie do Ży dów, któ rzy Go
prze bi li, ja ko wi dzą cych Pa na, roz strzy ga tę spra -
wę. Jest to udo wod nio ne przez sło wa Je zu sa
w Mat. 23:39, gdy On po wie dział do Ży dów we
śro dę, w ostat nim ty go dniu Swe go po by tu w cie -
le, że nie uj rzą Go aż w Je go dru gim ad wen cie.
Ten wer set do wo dzi, że nie jest tu mo wa o fi zycz -
nym wzro ku, po nie waż Ży dzi wi dzie li Pa -
na na Krzy żu fi zycz ny mi ocza mi, dwa dni po wy -
po wie dze niu przez Nie go tych słów. Naj wy raź -
niej, nasz Pan miał na my śli, że oczy, któ ry mi uj -
rzą Go w dru gim ad wen cie, nie bę dą ich fi zycz ny -
mi ocza mi, lecz wzro kiem umy słu. Oni wi ta li Go
z okrzy kiem: „Bło go sła wio ny, któ ry idzie w imie -
niu Pań skim”. Po nad to wie my o tym, gdyż Je zus
w dniu Swe go trium fal ne go wjaz du do Je ru za -
lem, na czte ry dni przed Swo ją śmier cią, prze po -
wie dział du cho we za śle pie nie, któ re przyj dzie
na Ży dów za ich grze chy (Łuk. 19:42,44); a Świę -
ty Pa weł za pew nia nas, że ta kie za śle pie nie mu si
trwać, aż zo sta nie po zy ska na zu peł na licz ba wy -
bra nych z po gan (Rzym. 11:7-10, 25-33). Na stęp -
nie, w dru gim ad wen cie, ich za śle pie nie bę dzie
stop nio wo usu wa ne i oni uj rzą (zro zu mie ją) Je zu -
sa, ja ko ich Bo skie go Me sja sza i Wy zwo li cie la.
Wer se tem po dob nym do Obj. 1:7, pod wzglę dem
zna cze nia i me to dy in ter pre ta cji, jest Mat. 26:64.
Po wy żej przed sta wio ne wer se ty są zgod ne z ja -
sny mi stwier dze nia mi z 1 Tym. 6:16 oraz Ja -
na 14:19 i ra zem do wo dzą, że po wrót na sze go Pa -
na jest nie wi dzial ny dla fi zycz nych oczu, cho ciaż
bę dzie do strze gal ny przez ich umy sło wą per cep -
cję ocza mi zro zu mie nia. 

BS ‘10, 28-30

Je zus Pan dla mnie uczy nił Sie bie Ży wą, 

pro mien ną rze czy wi sto ścią.

Bar dziej obec ny dla czu łe go wia ry wzro ku,

Niż oczy ma do strze gal ne przed mio ty. 

Bar dziej dro gi, bar dziej za ży ły i bli ski, 

Niż na wet naj mil sze ziem skie związ ki.

PPY TA NIA I Y TA NIA I OOD PO WIE DZID PO WIE DZISZTANDAR
BIBLIJNY
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UCZE NI dłu go za sta na wia li się, co mo gło być
pod sta wą grec kiej mi to lo gii. Obec nie, roz wa ża jąc
nie za wod ne Sło wo Bo że, uświa da mia my so bie, że
anio ło wie, któ rzy się ma te ria li zo wa li przed po to -
pem, by li mi to lo gicz ny mi bo ga mi, a ich po tom ko -
wie – ol brzy mi – pół bo ga mi. Ta su ge stia mo że wy -
wo łać sze reg re flek sji w my ślą cych umy słach.

Egip to lo dzy by li bar dzo zdzi wie ni swy mi od -
kry cia mi w gro bow cach fa ra onów. W nie któ rych
gro bow cach zna le zio no hi sto rycz ne ta blicz ki wy -
mie nia ją ce przod ków fa ra onów, któ rych ro do wo -
dy się ga ją naj praw do po dob niej wstecz aż do stwo -
rze nia – do pierw sze go fa ra ona – Ada ma. Lecz te
ta blicz ki wska zu ją na znacz nie więk szą licz bę ge -
ne ra cji niż za pis bi blij ny, wo bec cze go Egip to lo dzy
tra cą wia rę w praw dzi wość za pi su Księ gi Ge ne sis.
Oni sta ją się wy ższy mi kry ty ka mi, lek ce wa żąc opis
bi blij ny i opie ra jąc swą wia rę na egip skich ta blicz -
kach. Sa mi jed nak przy zna ją, że ta blicz ki ró żnią się
mię dzy so bą i mniej lub bar dziej prze czą jed ne
dru gim. Uzna je się, że naj bar dziej do kład ne są
TA BLICZ KI z ABY DOS, zna le zio ne w gro bow cu
fa ra ona Se ti I, praw do po dob nie te go, któ ry po sta -
no wił Jó ze fa ja ko swe go pre mie ra i któ ry przy -
pusz czal nie umarł oko ło 120 lat przed na ro dze -
niem się Mo jże sza.

Za rzu ca się tej ta bli cy głów nie to, że nie jest tak
dłu ga jak in ne. Nie mniej jed nak, fa ra on Se ti
I z wiel ką tro ską prze cho wał ją dla nas. W li tej
ska le prze bił szyb na głę bo kość 18 me trów. Na tym
po zio mie je go ka mie nia rze wy ku li scho dy i tam
wy ry to TA BLI CĘ z ABY DOS. Jej do kład ną ko pię
mo żna obej rzeć w Mu zeum Bry tyj skim. To naj -
lep sze z ar chi wów egip skich w peł ni od po wia da
za pi so wi z Księ gi Ge ne sis.

Ta li sta fa ra onów jest krót sza niż in ne, po nie -
waż po mi ja imio na bo gów i pół bo gów. Jest to
kom plet ny spis egip skich wład ców z li nii czy stej
ra sy ludz kiej, się ga ją cy aż do Ada ma. Co wię cej,
po mi nię cia po ja wia ją się tu taj we wła ści wym miej -
scu – w cza sie po to pu. 

Py ta nia do lek cji 20

1. Co uwa ża się za pod sta wę grec kiej mi to lo gii?

2. Kim pier wot nie by li bo go wie, o któ rych jest
mo wa w mi to lo gii?

3. Kim pier wot nie by li pół bo go wie z mi to lo gii?

4. Ja kie świa tło na bi blij ną hi sto rię rzu ci ło od kry -
cie egip skich ta blic? Aka pit 1.

5. Czy wszyst kie sta ro żyt ne ta bli ce zga dza ją się
z Bi blią?

6. Czy wszyst kie sta ro żyt ne ta bli ce zga dza ją się ze
so bą? 

7. Ja ki sku tek wy war ło to na nie któ re oso by? 

8. Któ rą z ta blic uzna je się za naj bar dziej wia ry -
god ną?

9. W czy im gro bow cu zo sta ła od kry ta?

10. Kim był Se ti I? W przy bli że niu, w ja kim cza sie
żył? Aka pit 2.

11. Wy ja śnij jak ta blicz ka z Aby dos zo sta ła za cho -
wa na.

12. Jak ta ta blicz ka po twier dza Bi blię? Aka pit 3.

13. Ja ki po wód po da je się dla wi docz nych po mi -
nięć w spi sie?

14. Jak my ślisz, dla cze go na ukow cy chcą pod wa -
żyć wia ry god ność tej szcze gól nej ta blicz ki, któ -
ra nie jest tak dłu ga jak in ne? Aka pit 4.

PÓŁ BO GO WIE GRE CJI I EGIP TU
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1 Moj. 41
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W Chrystusie zupełność się mieści wszelaka,

Co dla grzesznego potrzebna człowieka.

W nim pokój znajdą ciężko zranieni,

Smutek skruszonych w radość się zmieni.

I miłość znajdą, z której przebaczenie,

I łaskę troski leczącą i drżenie,

Współczucie, w którym się serce rozpływa,

I prawdę, co radość wieczną odkrywa.

Szczęśliwy, kto w służbie u Niego kroczy,

Bo ci, którzy łask Jego szukają, pomocy,

Ci głos Jego znają, są w Jego schronieniu.

Ich śmiech i radość w Jego imieniu,

Bo ich wyzwolił z grzechów skażenia.

Wszystko im daje w celu zbawienia:

W potrzebie jest skarbem, ostoją w niedoli,

Gdy słabi – siłą, świtem w melancholii,

Samotnym – gościem, wśród wrogów – obroną,

Spoczynkiem po boju, w czas burzy ochroną,

W niewoli – wolnością, ulgą w cierpieniu,

Chwałą i zyskiem w każdym życia mgnieniu.

Wiersze brzasku, Manna na 29 marca

CHRYSTUS –  WSZYSTKO WE WSZYSTKIM


