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NASZ te mat jest bar dzo in te re su ją cy, po nie waż
wią że się z na ro dze niem Je zu sa. Pi smo Świę -

te bar dzo sta ran nie wska zu je nam, że On nie zo -
stał spło dzo ny w zwy kły spo sób – że On nie miał
ziem skie go Oj ca, lecz zo stał spło dzo ny przez Du -
cha Świę te go. Ko niecz ność ta kie go spło dze nia jest
oczy wi sta. Duch Świę ty był daw cą ży cia, a mat ka
by ła ży wi cie lem pło du. Gdy -
by Je zus otrzy mał ży cie
od ludz kie go oj ca, był by ska -
żo ny, nie do sko na ły, pod po -
tę pie niem śmier ci – tak jak
wszy scy lu dzie. To uda rem -
ni ło by Je go dzie ło, ja ko Od -
ku pi cie la świa ta, po nie waż
ża den nie do sko na ły czło -
wiek nie mógł by od ku pić
do sko na łe go, jak oświad cza
Psal mi sta: „Bra ta swe go nikt
żad nym spo so bem nie od ku -
pi ani nie mo że dać Bo gu
oku pu za nie go” (Ps. 49:8).
Bóg do star czył okup za Ada -
ma, umo żli wia jąc Je zu so wi
od da nie ży cia, ja ko oku po -
wej ce ny za ży cie Oj ca Ada -
ma (oraz ży cie je go ro du,
utra co ne przez nie po słu -
szeń stwo). Aby te go do ko -
nać by ło ko niecz ne, by Je zus
był do sko na ły, bez grzesz ny; jak czy ta my: „Świę ty,
nie win ny, nie ska la ny, odłą czo ny od grzesz ni ków”.
I po now nie: „Przy go to wa łeś mi cia ło” w ce lu ucier -
pie nia śmier ci (Żyd. 10:5, KJV).

Za tem nie wy star czy, że uzna je my Je zu sa, ja -
ko do bre go czło wie ka, peł ne go do brych in ten cji.
Mu si my wi dzieć w Nim ludz ką do sko na łość, wy -
star cza ją cą ja ko ofia ra do zrów no wa że nia ży cia
utra co ne go przez pierw sze go do sko na łe go czło -
wie ka, Ada ma. Mu si my ta kże do strzec, że On był
spło dzo ny z gó ry – że świę ta iskra ży cia w Nim, ja -
ko nie mow lę ciu, skła da ła się z za sa dy ży cia prze -
nie sio nej z Je go po przed nie go sta nu i oso by,

o czym nasz Pan wspo mniał, kie dy się mo dlił:
„A te raz uwiel bij mnie Ty, Oj cze! U Sie bie Sa me -
go tą chwa łą, któ rą mia łem u Cie bie, pier wej ni że -
li świat był” (Ja na 17:5). Świę ty Pa weł wy ja śnia
nam, że On „stał się ubo gi, bę dąc bo ga ty, aby ście
wy ubó stwem Je go ubo ga ce ni by li” (2 Kor. 8:9). 

DLA NA SZEJ KOR ZY ŚCI STAŁ SIĘ UBO GI 
Nie któ re nie mow lę ta w Ju -
dei i na ca łym świe cie uro -
dzi ły się w bar dziej skrom -
nym miej scu niż Je zus. Jó zef
i Ma ria uda li się do ich ro -
dzi me go mia sta, Be tle jem,
na spis po dat ko wy we dług
edyk tu ce sa rza. Ma łe mia sto
by ło prze peł nio ne ludź mi,
któ rzy przy szli w ce lu za ła -
twie nia tej sa mej spra wy.
W związ ku z tym Je zus uro -
dził się w staj ni, gdzie Jó zef
i Ma ria by li zmu sze ni prze -
no co wać. Nie po win ni śmy
się dzi wić, że wie lu ma trud -
no ści w zro zu mie niu, dla -
cze go nasz Nie biań ski Oj ciec
po słał Swe go Sy na w ce lu
na sze go od ku pie nia w ta kie
skrom ne, nie spo dzie wa ne
wa run ki! Je dy nie ci, któ rzy
ma ją du cha Bo skie go pla nu,

przez oświe ce nie Du chem Świę tym, mo gą zro zu -
mieć te przy czy ny.
NIE BÓJ CIE SIĘ – PO SŁAN NIC TWO BO GA –

DLA WSZYST KICH LU DZI
Prze sła nie anio łów z pew no ścią by ło na tchnio -

ne, w peł nej zgod no ści z obiet ni cą Bo ga dla Abra -
ha ma – by ło to je dy nie roz sze rzo ne po twier dze -
nie pier wot nej obiet ni cy – że „wszyst kie na ro dy”
ma ją być bło go sła wio ne – by ły to wciąż do bre
wie ści i wciąż ozna cza ły wiel ką ra dość; lecz wów -
czas, dwa ty sią ce lat póź niej, prze sła nie bar dzo
in dy wi du al nie wska zy wa ło, przez ko go te do bre
wie ści ma ją być wy peł nio ne – przez dzie cię z Be -
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ZBA WI CIEL, KTÓ RY DA JE ŻY CIEZBA WI CIEL, KTÓ RY DA JE ŻY CIE
„Iż się wam dziś na ro dził Zba wi ciel, któ rym jest Chry stus Pan, w mie ście Da wi do wym” – Ew. Łu ka sza 2:11.

Łuk. 2:10,11



tle jem. Aniel skie oświad cze nie „Nie bój cie się”
jest in te re su ją ce. Lu dzie zda ją so bie spra wę z te -
go, że są zda ni na ła skę wie lu sił, któ re są po tę -
żniej sze od nich i w na tu ral ny spo sób od czu wa ją
lęk. Na po ty ka ją trud no ści, by wie rzyć, że Bóg na -
praw dę jest ła ska wy i mi łu ją cy. Bo go wie na ro -
dów po gań skich są bru tal ni, po zba wie ni uczuć
i od strę cza ją cy. Lecz Bóg wszel kiej ła ski, Oj ciec
mi ło sier dzia, jest Bo giem mi ło ści, któ ry roz ko szu -
je się uży wa niem Swej mo cy w ce lu bło go sła wie -
nia i pod nie sie nia Swych dzie ci.
Dla te go Je go współ czu ją ca mi -
łość nie ma so bie rów nej w prze -
ka za niu „do brych wie ści o wiel -
kiej ra do ści dla wszyst kich lu -
dzi”, jak rów nież w ze sła niu
Swe go Jed no ro dzo ne go Sy na,
wiel kim kosz tem, aby był Od -
ku pi cie lem czło wie ka – aby Bóg
mógł być spra wie dli wy, a mi mo
to uspra wie dli wia ją cy tych, któ -
rzy wie rzą (Rzym. 3:26). 

Prze sła nie ogła sza ło, że na -
ro dził się Zba wi ciel – Pan, Na -
masz czo ny. On miał być an ty ty -
picz nym Mo jże szem, an ty ty -
picz nym Aaro nem, an ty ty picz -
nym Mel chi ze de kiem, an ty ty -
picz nym Da wi dem. Prócz cech
zo bra zo wa nych w tych ty picz nych po sta ciach, On
był rów nież Sy nem Naj wy ższe go. On miał być
Zba wi cie lem – Wy zwo li cie lem – Po śred ni kiem
Przy mie rza No we go, któ re go ocze ki wa no, o któ -
re się mo dlo no i wią za no a nim na dzie ję. 

„ZBA WI CIEL”
W sło wie „Zba wi ciel” jest szcze gól na si ła lub

zna cze nie – ono ozna cza Ży cio daw cę. W wer sji
sta ro sy ryj skiej to sło wo jest prze tłu ma czo ne ja ko
„ży cio daw ca”. Je zus i in ni w tam tych cza sach
w Pa le sty nie, praw do po dob nie po słu gi wa li się ję -
zy kiem sta ro sy ryj skim. Czyż w imie niu „ży cio -
daw ca” nie ma szcze gól nej traf no ści? Co czło wiek
utra cił i co po now nie chciał by mieć? Pi smo Świę -
te od po wia da, że Adam stra cił ży cie i po padł
pod wy rok „umie ra jąc umrzesz”. On nie utra cił
nie ba, gdyż go ni gdy nie miał. On stra cił ziem skie
ży cie, raj ski dom, ludz ką do sko na łość. Je zus
oświad czył: „Przy szedł bo wiem Syn czło wie czy,
aby zba wić to, co zgi nę ło” (Mat. 18:11; Łuk. 19:10).

Jak za uwa ży li śmy, On miał za pew nio ne do -
sko na łe ludz kie ży cie, aby „z ła ski Bo żej
za wszyst kich śmier ci skosz to wał”, i aby przez
po nie sie nie ka ry grzesz ni ka – spra wie dli we go
za nie spra wie dli wych – On mógł stać się na byw -

cą lub Od ku pi cie lem Ada ma i wszyst kich z je go
ro du, z peł nym pra wem do przy wró ce nia do do -
sko na łe go ży cia wszyst kie go, co zo sta ło utra co -
ne, a co wie lu uzy ska z Je go rę ki. Przez ca łe Swo -
je ty siąc let nie, Me sjań skie pa no wa nie, On bę dzie
Ży cio daw cą dla świa ta, pod no sząc chęt nych i po -
słusz nych ze sta nu grze chu i śmier ci do do sko na -
ło ści i wiecz ne go ży cia oraz ziem skich bło go sła -
wieństw dla czło wie ka. 

Lecz nasz Pan wy ko nu je ta kże dzie ło dla Ko -
ścio ła, „wy bra nych”, Je go Ob lu bie -
ni cy oraz współ dzie dzi ców Kró le -
stwa i to bło go sła wie nie Ko ścio ła
roz po czy na się przed za ło że niem
Je go Kró le stwa. Ko ściół był „z na tu -
ry dzieć mi gnie wu, tak jak in ni”,
lecz oni nie ma ją być przy wró ce ni
do te go, co zo sta ło utra co ne. Za -
ofe ro wa no im, by sta li się ko pia mi
Od ku pi cie la i kła dli swe ży cie, po -
stę pu jąc Je go śla da mi, na to miast
On po kry je wszyst kie ich bra ki,
a Oj ciec Mi ło sier dzia udzie li im,
po dob nie do ich Pa na, Bo skiej na -
tu ry i bę dzie im po ma gał w „uczy -
nie niu ich po wo ła nia i wy bo ru
pew nym” do nie biań skie go sta nu,
któ ry Bóg im obie cał, po nie waż je -

śli z Nim cier pią, z Nim ta kże bę dą
pa no wać; je śli z Nim umie ra ją, z Nim ta kże bę dą
żyć (2 Tym. 2:11,12). 

CHÓR AL LE LU JA 
W wer se cie 14 ma my ro dzaj chó ru Al le lu ja

i aniel ską od po wiedź na po da ne już prze sła nie
anio ła. Nie biań skie za stę py śpie wa ły: „Chwa ła
na wy so ko ści Bo gu, a na zie mi po kój, do bra wo la
lu dziom”. Ja kże to do nio słe! Ja kże na tchnio ne!
Lecz nie do strze ga my, by ten wspa nia ły ob raz był
już zre ali zo wa ny. Wła ści wa chwa ła nie jest jesz cze
od da wa na Bo gu tak, jak w nie bie. Ani po kój nie
po wie wa jesz cze swo ją cho rą gwią, na wet nad tak
zwa ny mi chrze ści jań ski mi na ro da mi. 

Dla cze go tak się dzie je? Apo stoł po wie dział,
że to jest se kret, ta jem ni ca ukry ta od prze szłych
wie ków i dys pen sa cji! Tą ta jem ni cą jest, że Bóg
nie tyl ko za mie rzył, by Je zus był Je go Na masz -
czo nym do pa no wa nia i bło go sła wie nia świa ta,
lecz ta kże zde cy do wał by Je go na śla dow cy mie -
li z Nim udział w tej pra cy i ca ły Wiek Ewan ge -
lii był po świę co ny wy bie ra niu tej kla sy, ró żnie
na zy wa nej, Cia łem Chry stu sa i „za rę czo ną pan -
ną”, któ ra w cza sie dru gie go przyj ścia Pa na sta -
ła się „ob lu bie ni cą, ma łżon ką Ba ran ka” i współ -
dzie dzi cem. 
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84  —  SZTANDAR BIBLIJNY

Dzię kuj my i od da waj my chwa łę Bo gu i Je zu so -
wi, szcze gól nie w tym cza sie, za ten dro go cen ny
dar dla ludz ko ści w wiel kiej oku po wej ofie rze Je -
zu sa Chry stu sa, a ta kże za zmar twych wsta nie Je -
go i Je go Ob lu bie ni cy oraz ich słu żbę na na szą ko -
rzyść (Obj. 1:18).

BS ‘10, 82-83

J E S U S  o n l y !  I n  t h e  s h a d o w
O f  t h e  c l o u d  s o  c h i l l  a n d  d i m ,

W e  a r e  c l i n g i n g ,  l o v i n g ,  t r u s t i n g ,
H e  w i t h  u s  a n d  w e  w i t h  H i m ;
A l l  u n s e e n ,  t h o u g h  e v e r  n i g h ,

J e s u s  o n l y — a l l  o u r  c r y .
„Tyl ko Je zus”, Po ema ty Brza sku 26

ZŁA RA DA, bar dzo zła ra da, mó wi pan Świa -
to wo -mą dry; to z po wo du nie prze strze ga nia

tej ra dy, my w Ame ry ce osią gnę li śmy ta ki po stęp
w cią gu ostat nie go stu le cia. Po nie waż pra cow ni -
cy w Sta nach Zjed no czo nych są am bit ni, ener -
gicz ni i nie są za do wo le ni z te go, co ma ją, lecz
wciąż usi łu ją uzy skać dwa źdź bła tra wy tam,
gdzie wcze śniej wy ro sło
jed no i do kła da ją do ban -
ku dzie sięć do la rów
do jed ne go, któ ry był tam
wcze śniej, dla te go na ród
ame ry kań ski szyb ko po -
su nął się do przo du i stał
się wy bit ny z po wo du
ge niu szu, go spo dar no ści
i po stę po wo ści lu dzi.

Nie bę dzie my dys ku -
to wać ze zda niem pa -
na Świa to wo -mą dre go,
z wy jąt kiem te go, że ca ły zna czą cy po stęp obec -
ne go stu le cia wy ni ka nie tyl ko z nie za do wo le nia,
lecz w du żym stop niu jest re zul ta tem wol no ści,
któ ra na de szła głów nie z po wo du więk sze go
oświe ce nia – oświe ce nia, któ re po ja wi ło się, ja ko
re zul tat po sia da nia Bi blii w ży wych ję zy kach
przez rze sze lu dzi. In nym ele men tem przy czy -
nia ją cym się do wspa nia łe go roz wo ju w ostat -
nim stu le ciu jest coś, na co nie wie lu zwra ca uwa -
gę; mia no wi cie, że od 1799 ro ku ży je my w okre -
sie zna nym w Bi blii, ja ko „dzień Je go przy go to -
wa nia”. Jest to okres, w któ rym Pan pod no si za -
sło nę igno ran cji i po zwa la świa tłu świe cić

na świat przez na tu ral ne prze wo dy; stru mień
wy na laz cze go ge niu szu, prze zna czo ny, by pro -
wa dzić do do sko na ło ści przez che micz ne, me -
cha nicz ne i ar ty stycz ne wy na laz ki i środ ki, któ -
re wkrót ce, pod prze wod nią kon tro lą Im ma nu -
ela, wprost cu dow nie bę dą prze kształ cać tę zie -
mię w raj pod czas Ty siąc le cia. Nie mniej jed nak,

je ste śmy skłon ni przy -
znać, że am bi cja i nie za -
do wo le nie są obec ne i są
po moc ne na dro dze
do ró żnych wy na laz ków,
któ re osta tecz nie oka żą się
wiel kim bło go sła wień -
stwem dla ludz ko ści. Lecz
z dru giej stro ny twier dzi -
my, że pro por cjo nal nie
do te go jak roz wi ja się nie -
za do wo le nie, w tej sa mej
pro por cji po ja wia się brak

szczę ścia i duch anar chi stycz ny. 

NIE ZA DO WO LE NIE WZRA STA
My bar dziej do kład nie niż ci, któ rzy spo glą -

da ją na świa to we mo żli wo ści, do strze ga my, że
nie za do wo le nie prze ni ka ca łą struk tu rę spo łe -
czeń stwa i spra wia, że ono jest nie spo koj ne,
szyb ko pro wa dząc do wiel kiej ka ta stro fy uci sku
i anar chii, któ rą, jak wska zu je Pi smo Świę te, za -
koń czy się obec ny wiek; „czas uci sku, ja kie go
nie by ło od kąd ist nie ją na ro dy” (Dan. 12:1, KJV;
Mat. 24:21). Do strze ga my ta kże, że nie za do wo -
le nie i sa mo lub na am bi cja ma ją wpływ na spra -
wy w do mu, w go spo dar stwie rol nym, w fa bry -

BĄDŹ ZA DO WO LO NY Z TE GO, CO MASZ

„Za wszyst ko dzię kuj cie” – 1 Tes. 5:18

„Bądź cie za do wo le ni z te go, co ma cie; bo On sam po wie dział, nie po rzu cę cię ani cię nie opusz czę.
Tak, aby śmy śmia ło mo gli mó wić: Pan jest mo im po moc ni kiem, nie bę dę się bał, co czło wiek mo że

mi uczy nić” – List do Ży dów 13:5,6, KJV. 

Pomocna Dłoń
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ce i w Ko ście le; a gdzie kol wiek one wtar gną, tam
ka żdy sta je się ni mi do tknię ty lub zdru zgo ta ny
al bo przy naj mniej utra pio ny czy też dra żli wy.
Gdzie kol wiek one ob fi tu ją, tam ni we czą po kój,
ra dość i na bo żną po sta wę. One są w opo zy cji
do du cha Chry stu so we go – któ ry na kła nia
do spra wie dli wo ści, cier pli wo ści, ła god no ści, bra -
ter skiej uprzej mo ści i mi ło ści. One pro wa dzą
do du cha prze ciw ni ka – do gnie wu, nie na wi ści,
za zdro ści, chci wo ści, wal ki i za wzię to ści. Za tem
cóż dziw ne go w tym, że sta ty sty ki wska zu ją, iż
po mi mo wiel kie go wzro stu umie jęt no ści me -
dycz nych, szcze gól nie w za kre sie cho rób ner -
wo wych i umy sło wych oraz po mi mo bar dziej
ko rzyst nych wa run ków na ro dzin i ży cia, za bu -
rze nia ner wo we i umy sło we bar dzo się na si la ją
i po więk sza się za kła dy dla umy sło wo cho rych
oraz bu du je się no we. Te wa run ki nie są ogra ni -
czo ne tyl ko do USA;
do nie sie nia z Eu ro py
są po dob ne, a na wet
gor sze pod wzglę -
dem licz by obłą ka -
nych lu dzi i sa mo -
bójstw. 

By ło by bez ce lo we
wska zy wa nie świa tu
na fakt, że szczę śli -
wość i po żą da ne ce -
chy cha rak te ru ule ga -
ją osła bie niu w mia rę
wzro stu bo gac twa
i ry zy kow nych
przed się wzięć biz ne -
so wych – pra oj co wie obec ne go po ko le nia, choć
pod ka żdym wzglę dem mniej ko rzyst nie sy tu -
owa ni, bar dziej cie szy li się ży ciem z po wo du
więk sze go za do wo le nia niż obec ne po ko le nie
ich wnu ków. Świat nie był by chęt ny, by wró cić
do wa run ków, któ ry mi cie szo no się w prze szło -
ści, lecz za bie ga o jesz cze więk sze luk su sy
na przy szłość i bę dzie je zdo by wał lub przy naj -
mniej usi ło wał je po zy skać za wszel ką ce nę.
Wie dząc o tym i zna jąc Bo skie za pew nie nie
na przy szłość oraz ma jąc świa do mość, jak obec -
ne nie za do wo le nie ma wkrót ce na uczyć ludz -
kość wiel kiej lek cji przez znisz cze nie obec nej
struk tu ry spo łecz nej, opar tej na sa mo lub stwie,
po żą dli wo ści, am bi cji i nie za do wo le niu, uwa -
ża my, że naj mą drzej jest po zo sta wić świat
w spo ko ju, po zwo lić mu iść je go wła sną dro gą
i zbie rać żni wo tej dro gi, aż w koń cu na uczy się
lek cji po da nej przez Opatrz ność. Dla te go nie -

wie le mó wi my świa tu na te mat nie za do wo le -
nia z wy jąt kiem przy pad ków, gdy ich spra wy
zbli ża ją się do nas i wła ści wie pod le ga ją na sze -
mu osą do wi i ra dzie. Na wet wte dy nie po win -
ni śmy do ra dzać świa tu nie mo żli wej rze czy, by
pró bo wał być za do wo lo ny, bę dąc pod wpły -
wem du cha sa mo lub stwa i nie za do wo le nia. Ra -
czej po win ni śmy im ra dzić, by szu ka li i znaj do -
wa li Pa na i Je go du cha mi ło ści, po ko ju, szla chet -
no ści i do bro ci, a gdy Go znaj dą, po twier dzą, że
„Po bo żność z za do wo le niem jest wiel kim zy -
skiem”, „ma jąc obiet ni cę ży cia te raź niej sze go
i przy szłe go” (1 Tym. 6:6; 4:8, KJV). 

JA KIE RZEC ZY DA JĄ ZA DO WO LE NIE? 
Nie po win no się po mi jać fak tu, że ta ki jest

punkt wi dze nia wszyst kich wska zó wek Pi sma
Świę te go – na tchnio ne na ka zy i na po mnie nia
nie są dla świa ta, lecz dla tych, któ rzy sta li się

Pań skim lu dem przy -
mie rza. Bied ny świat,
a szcze gól nie ubo dzy
te go świa ta, któ rzy są
bez Bo ga i któ rzy nie
ma ją żad nej na dziei,
z pew no ścią ma ją bar -
dzo nie wie le po wo dów
do za do wo le nia – oni
nie ma ją ani luk su sów
upra gnio nych w tym
ży ciu, ani dro go cen -
nych obiet nic na przy -
szłość. Pod wpły wem
fał szy wej na uki wiel kie -
go prze ciw ni ka Bo ga,

praw dy i czło wie ka, wie lu lu dzi ma nie tyl ko
smut ną eg zy sten cję w obec nym cza sie, w ko ło -
wro cie co dzien nych spraw, lecz na kła nia się ich
do ocze ki wa nia na okrop ne tor tu ry w przy szło -
ści – w cza sie nie koń czą cych się cier pień lub
okre sie czyść co wych cier pień, któ re ma ją trwać
set ki lub ty sią ce lat. Bied ny świat! Cóż dziw ne go
w tym, je śli jest przy gnę bio ny, nie za do wo lo ny,
cho ry i anar chi stycz ny.

Lecz jak bar dzo ró żnią się te spra wy w przy -
pad ku chrze ści ja ni na – praw dzi we go chrze ści -
ja ni na, zro dzo ne go przez praw dę (przez Sło wo
Praw dy, nie przez sło wo błę du)! On do strze ga
to, cze go świat nie wi dzi, mia no wi cie po wód,
dla któ re go Bóg do zwo lił na pa no wa nie grze chu
i śmier ci na świe cie przez mi nio ne sześć ty się cy
lat. On do strze ga wię cej, mia no wi cie, że Bóg,
któ ry spra wie dli wie wy mie rzył ka rę śmier ci
za grzech oraz zwią za ne z nią nie szczę ścia cho -
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rób, ból i kło po ty, jest ta kże mi łu ją cy i ła ska wy,
i przy go to wał od ku pie nie spod Bo skie go wy ro -
ku oraz osta tecz ne uwol nie nie od pla gi grze chu
i śmier ci. Chrze ści ja nin ra du je się wie dząc, że ta
ce na oku pu zo sta ła już zło żo na i że zo sta ła for -
mal nie uzna na przez Je ho wę w dzień Pięć dzie -
siąt ni cy. Przez Sło wo ła ski on jest po uczo ny, że
w wy ni ku te go od ku pie nia ca ły świat, któ ry naj -
pierw wy pró bo wa ny i ska za ny w oj cu Ada mie,
ma być po now nie wy pró bo wa ny in dy wi du al -
nie; i że za pew nie nie tej no wej pró by by ło do ko -
na ne w „oku pie za wszyst kich” zło żo nym
na Kal wa rii. On do wia du je się ta kże, że Bo ski
czas na tę pró bę dla ca łe go świa ta z ofer tą ży cia
wiecz ne go przez Chry stu sa oraz wa run ka mi
No we go Przy mie rza, na le ży jesz cze do przy -
szło ści, pod czas Wie ku Ty siąc le cia, we dług te go
jak jest na pi sa ne: „Bóg po sta no wił dzień, w któ -
rym bę dzie są dził [udzie li pró by] świat, przez
czło wie ka, któ re go w tym ce lu wy zna czył, Je zu -
sa Chry stu sa” (Dz.Ap. 17:31, KJV). 

Wie dząc to wszyst ko, ra du je my się na dzie ją
wiecz ne go ży cia i tę sk ni my do uwol nie nia
z obec nych wa run ków sła -
bo ści i upad ku oraz do peł -
ne go wy zwo le nia do wol no -
ści (wol no ści od grze chu)
dzie ci Bo żych. Ra du jąc się tą
no wo od kry tą na dzie ją, z uf -
no ścią ocze ku je my na jej re -
ali za cję w dru gim przyj ściu
Od ku pi cie la – na in au gu ra -
cję cza sów re sty tu cji wszyst -
kich rze czy (Dz.Ap. 3:19-23).
Otrzy mu je my dal sze prze -
sła nie, z któ re go wy ni ka, że
od cza su, gdy oce ni li śmy już
po zna ną Bo ską do broć, ma -
my przy wi lej po zna wa nia
i udzia łu w dal szych bło go -
sła wień stwach. Te eta py ła -
ski są wy ja śnio ne przez Bo -
skie Sło wo, jak na stę pu je:

(1) Etap wia ry i ak cep ta cji wiel kiej oku po wej
ofia ry, któ rą już przy ję li ście i któ ra jest wam po -
czy ta na za spra wie dli wość w Bo skich oczach;
a przez wa szą wia rę je ste ście trak to wa ni nie tyl -
ko ja ko uwol nie ni od wy ro ku śmier ci Ada mo -
wej, lecz ta kże wol ni od wa szych nie do sko na ło -
ści odzie dzi czo nych przez upa dek, któ re te raz są
„przy kry te”.

(2) To wszyst ko jest w tym ce lu, aby ście mo -
gli pod jąć dru gi krok, któ ry obec nie jest sto sow -

ny, mia no wi cie aby ście mo gli przed sta wić sie -
bie Pa nu przez zu peł ne po świę ce nie i bez za -
strze żeń: by cier pieć i nie ko rzy stać da lej z rze czy
te raź niej sze go ży cia, by zu żyć sa mych sie bie
i być zu ży wa ni ze wszyst kim tym, czym je ste śmy
i co po sia da my, w Pań skiej słu żbie, w słu żbie
Praw dy i w słu żbie dla wszyst kich, któ rzy są
w har mo nii z Praw dą (Rzym. 12:1). 

(3) Wska zu je się wam, że pod wie lo ma
wzglę da mi ta dro ga jest po dob na do dro gi, któ -
rą kro czył wiel ki Od ku pi ciel i że po stę po wa nie
w ten spo sób jest okre śla ne ja ko „wą ska dro ga”.
Ogól nie mó wiąc, bę dzie cie kro czyć chrze ści jań -
ską dro gą.

(4) Po nad to udzie lo ne jest za pew nie nie, że je -
śli po stę pu je cie tą dro gą wier nie, aż do koń ca
ży cio wej pod ró ży, wszyst kie wa sze mi mo wol ne,
nie za mie rzo ne wa dy, przez ca ły czas bę dą przy -
kry wa ne przez za słu gę ofia ry wa sze go Od ku pi -
cie la: tak, aby przy koń cu pod ró ży, wszy scy ci,
któ rzy obec nie są „po wo ły wa ni” i któ rzy z ocho -
tą wy ka zu ją po słu szeń stwo te mu „po wo ła niu”,
otrzy ma li przy wi lej udzia łu z Od ku pi cie lem

w ra do ściach i za szczy tach
Je go Ty siąc let nie go Kró le -
stwa; a w przy szło ści aby
wraz z Od ku pi cie lem by li
po śred ni ka mi Bo ga w udzie -
la niu świa tu ludz ko ści
wszyst kich ła ska wych do -
bro dziejstw i bło go sła -
wieństw za pew nio nych
przez śmierć Od ku pi cie la,
do ko na ną na Kal wa rii.
Wów czas bę dzie my po ma -
gać świa tu w od zy ska niu
przez re sty tu cję te go, co zo -
sta ło utra co ne przez Ada ma
i je go prze stęp stwo (Dz.Ap.
3:19-21). 

Kto kol wiek sły szał to
wspa nia łe prze sła nie
w praw dzi wym zna cze niu

przez zro zu mie nie go i przy jął je z wia rą i ak cep -
ta cją, na praw dę otrzy mał wiel kie bło go sła wień -
stwo. Je śli prze ba cze nie na szych grze chów i po -
jed na nie z Pa nem przez krew krzy ża, ja ko na sze
pierw sze chrze ści jań skie do świad cze nie w ła sce
by ło wiel kim bło go sła wień stwem, któ re le d wie
mo gli śmy zro zu mieć i oce nić, to dal sze bło go sła -
wień stwo, któ re ma być przy ję te w Ty siąc let nim
Kró le stwie, przy koń cu 1 000 lat, otrzy ma nia ży -
cia wiecz ne go jest kwe stią peł ni ra do ści, dla te go,

Prywatna rozmowa z Bogiem
Mat. 6: 6



że Pan do pro wa dził nas na próg „wie ków przy -
szłych” wraz z ich ró żno rod ny mi i zwią za ny mi
z ni mi bło go sła wień stwa mi wiecz no ści.

My nie tyl ko po win ni śmy oce niać gład kie
miej sca na „wą skiej dro dze”, w któ rych Pan da -
je od po czy nek na szym zmę czo nym no gom,
lecz po win ni śmy ta kże być wdzięcz ni
za wszyst kie pró by i udrę ki. Je śli przez wia rę
umoc ni my się naj pierw w uspra wie dli wie niu,
po dru gie w po świę ce niu oraz w cen nych obiet -
ni cach, to, po trze cie, mu si my się utwier dzić,
ta kże przez wia rę, w za pew nie niach Pań skie go
Sło wa, że wszyst kie rze czy
współ dzia ła ją dla do bra
tych, któ rzy uczy ni li z Nim
to przy mie rze i któ rzy sta -
ra ją się je re ali zo wać; dla
tych, któ rzy mi łu ją Bo ga
i któ rzy zo sta li po wo ła ni
zgod nie z Je go po sta no wie -
niem (Rzym. 8:28). Je śli pa -
trzy my z wła ści we go punk -
tu wi dze nia, wszyst kie pró -
by i trud no ści, któ re przy -
cho dzą na nas, bę dą po -
strze ga ne ja ko do bro dziej -
stwa i bło go sła wień stwa, za -
mie rzo ne by ukształ to wać
w nas ce chy cha rak te ru
prze ja wia ne przez na sze go
Pa na i Gło wę oraz aby oczy -
ścić nas i przy sto so wać
do Kró le stwa. Cho ciaż sa mi
nie po win ni śmy wpa dać
w po ku sy ani spro wa dzać
na sie bie prze śla do wań
przez nie roz sąd ne po stę po -
wa nie, jed nak gdy one przy -
cho dzą na nas ja ko za pła ta za wier ność za sa -
dom praw dy i spra wie dli wo ści i są zno szo ne
w du chu ci cho ści, ła god no ści, cier pli wo ści i mi -
ło ści, to po win ni śmy ra do wać się w nich, ja ko
licz nych usłu gach zła wo bec nas, któ re pod Bo -
skim nad zo rem przy sto so wu ją i przy go to wu ją
nas do dal sze go od zwier cie dla nia Pań skie go
po do bień stwa oraz do sta nia się Je go re pre zen -
tan ta mi i słu ga mi spra wie dli wo ści, te raz
i w przy szło ści. Co fa nie się i uni ka nie prób
i trud no ści oraz prze śla do wań wy ni ka ją cych
z wier no ści dla Pa na i Je go słu żby by ło by, przy -
naj mniej w pew nej mie rze, wy co fy wa niem się
z na sze go po świę ce nia, któ re ma być cier pie -
niem dla spra wie dli wo ści. 

NIE DO CE NIA NIE BO SKICH 
OPA TRZ NO ŚCI 

Jest oczy wi ste, że je dy nie nie wiel ka licz ba
tych, któ rzy no szą imię Chry stu sa i któ rzy do ko -
na li po świę ce nia swe go ży cia, cza su, wpły wu
i wszyst kich rze czy dla Nie go, kie dy kol wiek zro -
zu mia ła te spra wy w ich praw dzi wym świe tle;
i nie tyl ko tak zwa ne chrze ści jań skie na ro dy są
naj bar dziej nie za do wo lo ny mi ludź mi na świe cie,
lecz czę sto wy zna nio wi chrze ści ja nie znaj du ją
się wśród naj bar dziej nie za do wo lo nych i nie -
szczę śli wych jed no stek. Oba wia my się, że nie -

któ rzy spo śród zu peł nie po -
świę co nych Pa nu, któ rzy
zdo by li znacz ną wie dzę te -
raź niej szej praw dy od no -
szą cą się do wspa nia łe go
cza su, w któ rym ży je my
oraz re sty tu cji i jej ce lu, a ta -
kże chwa ły, któ ra ma na stą -
pić po cier pie niach obec ne -
go cza su, są wśród nie za do -
wo lo nych te go świa ta; nie -
szczę śli wi, nie spo koj ni, nie -
cie szą cy się od po czyn kiem,
któ ry Bóg za pew nia Swe mu
lu do wi, nie ma ją cy „po ko ju
Bo że go, któ ry prze cho dzi
wszel kie zro zu mie nie”, aby
rzą dził w ich ser cach i utrzy -
my wał wszyst kie in ne spra -
wy ży cia w pod da niu
i w po rząd ku. 

Bra cia, te spra wy nie po -
win ny tak się przed sta wiać.
Do łó żcie sta rań, by to nie
by ło wa szym udzia łem. Pan
obie cu je nam, że bę dzie my

mieć nie zbęd ne rze czy. Je śli wła ści wie na uczy my
się lek cji te go, co jest nie zbęd ne, stwier dzi my, że
rze czy po trzeb ne dla na sze go po ży wie nia mo gą
ozna czać ja dło spis o ogra ni czo nej ró żno rod no ści
i skła da ją cy się z nie dro giej żyw no ści; to mo że
ozna czać gar de ro bę o wiel kiej pro sto cie i za nie -
wiel kie pie nią dze; oraz to mo że ozna czać dom
o bar dzo skrom nym wy glą dzie, bar dzo ma ły
i ską po ume blo wa ny. Co kol wiek po sia da my po -
nad to, co po trze ba, jest to o wie le wię cej niż to,
co Pan nam obie cał w obec nym cza sie i jest to po -
wo dem do skła da nia po dzię ko wań, do wdzięcz -
no ści ser ca.

Je śli wła ści wie spo glą da my na te spra wy,
gdzież jest oka zja czy chęć do szem ra nia lub
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uska rża nia się na to, co ma my? Gdzie bę dzie
pra gnie nie, by chcieć, mieć na dzie ję czy pro sić
o wię cej niż to, co Pan obie cał nam dać i wię cej
niż to, co Je go nie omyl na mą drość uwa ża
za naj lep sze dla nas? Je śli te lek cje z Pań skie go
Sło wa są przy ję te w do brą gle bę uczci wych
serc, one szyb ko, pod pro mie nia mi słoń ca Bo -
skiej do bro ci i bło go sła wień stwem Bo skiej ła ski
wy da dzą owoc stu krot nej ra do ści i po ko ju, uf -
no ści i za do wo le nia, szczę śli wo ści i mi ło ści
w ży ciu wszyst kich, któ rzy przyj mą je ja ko do -
bry te go prze jaw, a wpływ na na sze ro dzi ny, są -
sia dów i współ pra cow ni ków bę dzie do brym
wpły wem na szczę ście ich oraz na sze wła sne.

Za miast uska rżać się na po go dę, że jest za go -
rą co lub za zim no, zbyt mo kro lub zbyt su cho,
za ja sno lub za ciem no czy zbyt mgli sto, po -
chmur no lub zbyt po nu ro, bądź my za do wo le ni
z ta kiej po go dy, ja ką ma my. Nie spra wi li śmy ta -
kiej po go dy i nie mo że my jej zmie nić. A po nie -
waż nasz mą dry i mi łu ją cy Nie biań ski Oj ciec
wie, co jest naj lep sze,
by do zwo lić na to
obec nie, więc ro zu -
mie my, że naj lep sze
jest to, co wła śnie ma -
my. W od po wied nim
dla Nie go cza sie Je go
ła ska do trze nie tyl ko
do świa ta ludz ko ści,
by go pod no sić, bło go -
sła wić i le czyć, lecz do -
się gnie też ludz ki
dom, zie mię, by za -
pro wa dzić raj skie wa run ki, któ re On obie cał
w „cza sach re sty tu cji wszyst kich rze czy”. 

Je śli two je zdro wie nie jest naj lep sze, nie
opła kuj go ani nie uska rżaj się przez wszyst kie
swe dni; bądź wdzięcz ny, wdzięcz ny za to, że
nie jest go rzej, pa mię ta jąc, że ja ko czło nek upa -
dłe go ro du, cią ży na to bie peł na ka ra grze chu,
któ rą jest ból i cier pie nie aż do śmier ci. Je śli to, co
masz, jest umiar ko wa ne czy mo żli we do znie sie -
nia, czy też mo żna się tym w pew nej mie rze cie -
szyć, bądź pe łen dzięk czy nie nia, pe łen wdzięcz -
no ści i jak naj le piej je wy ko rzy stuj.

Za tem nasz tekst jest nie tyl ko do brym le kar -
stwem do przy nie sie nia nam du cho we go zdro -
wia i ra do ści w Pa nu, lecz ta kże przy no si ko -
rzyść na sze mu zdro wiu fi zycz ne mu; po nie waż
nie ule ga wąt pli wo ści, że więk szość lu dzi po gar -
sza swo je fi zycz ne do le gli wo ści i cho ro by przez
roz dra żnie nie i smu tek umy słu. Je śli je ste ście

dzieć mi Pa na, pa mię taj cie o sło wach Od ku pi -
cie la, Mi strza i Pre kur so ra na wą skiej dro dze,
z któ rych wy ni ka, że po ga nie (któ rzy nie zna ją
Bo ga, któ rzy nie są Je go lu dem przy mie rza) nie -
ustan nie za bie ga ją o to, co bę dą je dli, co bę dą pi -
li i w co bę dą się odzie wać oraz że my nie po win -
ni śmy być po dob ni do nich, po nie waż nasz Nie -
biań ski Oj ciec wie, cze go po trze bu je my, za nim
po pro si my Go o to oraz że On już obie cał, że
bę dzie my mieć to, co dla nas jest naj lep sze. 

Je śli two ja po zy cja w ży ciu jest ni ska i wy -
ma ga cią głej pra cy w ce lu za pew nie nia nie zbęd -
nych rze czy, nie uska rżaj się, lecz prze ciw nie,
skła daj po dzię ko wa nia, po dzię ko wa nia
za zdro wie i si łę do wy ko ny wa nia nie zbęd nej
pra cy; po dzię ko wa nia za świa do mość, że obec -
ne krót kie ży cie jest je dy nie cza sem ćwi cze nia
i że obec ne lek cje, wła ści wie po zna ne, spro wa -
dzą bo gac twa ła ski i chwa łę, któ rej świat nie
mo że dać ani ode brać. Z dru giej stro ny, po myśl
o fak cie, że twój stan jest pod pew ny mi wzglę -

da mi bar dziej ko rzyst -
ny, niż nie któ rych
wśród tych le piej pro -
spe ru ją cych lub le piej
sy tu owa nych: jak wie -
lu tych, któ rzy ma ją
bo gac two i do bro byt,
prze ko na ło się, że jest
to prze kleń stwem! Jak
wie lu tych, któ rzy nie
są ska że ni przez bo -
gac two stwier dzi ło, że
nie uczci wość bo gactw

i ich py cha są zdol ne do pro wo ko wa nia prze -
szkód za miast być po mo cą na „wą skiej dro dze”;
jak wie lu od kry ło zna cze nie Pań skich słów:
„trud no bo ga te mu wejść do Kró le stwa Bo że -
go”. Pa mię taj ta kże na sło wa Apo sto ła, że nie -
wie lu bo ga tych, nie wie lu mo żnych, nie wie lu
uczo nych znaj du je się wśród wy bra nych Bo ga;
że głów nie ubo dzy te go świa ta, bo ga ci w wie -
rze, bę dą dzie dzi ca mi Kró le stwa. Uświa da mia -
jąc so bie te bo gac twa ła ski, bo gac twa uf no ści,
za do wo le nia, bo gac twa po bo żno ści wraz
z owo ca mi du cha, któ re im to wa rzy szą, gro -
madź praw dzi we bo gac twa. Dzię kuj Pa nu, że
w Je go mą dro ści i ła sce On tak ko rzyst nie cię
usy tu ował. 

„PA NIE, PRZYM NÓŻ NAM WIA RY” 
Ta sa ma za sa da obo wią zu je w od nie sie niu

do wszyst kich na szych spraw, nie za le żnie od te -
go, ja kie one są. Lek cja wia ry dla tych, któ rzy sta -
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„Małe dziecię rządzić ich będzie“

Izajasz 11:6
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li się Pań skim po świę co nym lu dem, nie jest tyl -
ko wia rą w dok try ny i teo rie ani nie jest głów -
nym jej za ry sem. Głów nym za ry sem wia ry jest
uf ność w Bo gu; że to, co On obie cał, jest zdol ny
i chęt ny wy peł nić. Ta wia ra poj mu je nie tyl ko
przy szłe rze czy, lecz ta kże obec ne; ona nie tyl ko
ra du je się na gro dą wiecz ne go ży cia, któ rą so bie
uświa da mia, lecz ra du je się ta kże w cier pie niach,
pró bach i trud no ściach oraz wszyst kich bo ga -
tych do świad cze niach, któ re wszech mą dry Oj -
ciec uzna za naj lep sze. Za tem, jak na kła nia nas
Apo stoł, ra duj my się za wsze i „za wszyst ko dzię -
kuj my” (1 Tes. 5:18; Efez. 5:20). 

Naj lep szą ilu stra cję tej praw dzi wej wia ry, tej
cią głej uf no ści w Bo gu, mo żna zna leźć, jak po -
win ni śmy się spo dzie wać, w do świad cze niach
na sze go dro gie go Od ku pi cie la i Je go ży ciu.
Uświa da mia jąc so bie, że był na świe cie w ce lu
słu że nia Bo skie mu pla no wi, On zda wał so bie
rów nież spra wę ze sta łe go nad zo ru Bo skiej mą -
dro ści w od nie sie niu do wszyst kich Je go spraw:
wsku tek te go nie tyl ko czę sto uda wał się do Oj -
ca w mo dli twie i zwra cał się do Sło wa Bo że go
po wska zów ki, lecz ka żde do świad cze nie, przez
któ re prze cho dził i ka żdą opo zy cję, któ ra Go
spo ty ka ła, uzna wał ja ko bę dą ce pod Bo skim
nad zo rem. On wie dział, że był w peł ni po świę -
co ny Oj cu i nie szu kał Swej wła snej wo li, lecz
wo li Te go, któ ry Go po słał; dla te go wie dział, że
opatrz no ścio wa tro ska Oj ca nad zo ro wa ła
wszyst kie spra wy Je go ży cia. 

Z ca ła mo cą jest to zi lu stro wa ne w Je go od -
po wie dzi do Pi ła ta. Kie dy Pi łat po wie dział
do Nie go: „Nie wiesz, iż mam moc ukrzy żo wać
Cię i mam moc Cię wy pu ścić?” Je zus od po wie -
dział: „Nie miał byś żad nej mo cy na de Mną, gdy -
by Ci nie by ła da na z gó ry”. Na stęp nie w od nie -
sie niu do kie li cha cier pień i upo ko rzeń po wie -
dział: „Iza li nie mam pić kie li cha, któ ry mi dał
Oj ciec?” Rze czy wi ście, Je zu so wi wy star cza ła
świa do mość, że w ka żdej i we wszyst kich spra -
wach Oj ciec miał je pod Swo ją kon tro lą. Ta myśl
do da wa ła Je mu od wa gi do dzia ła nia, cier pie nia
i zno sze nia do świad czeń. Po dob na uf ność w Bo -
ską Opatrz ność jest nie zbęd na dla wszyst kich,
któ rzy chcą stać się zwy cięz ca mi przez Te go,
któ ry nas umi ło wał i umarł za nas. Je śli mo że my
być pew ni, że zu peł nie od da li śmy się Bo gu
zgod nie z Je go po wo ła niem, mo że my ta kże być
pew ni, że wszyst kie rze czy współ dzia ła ją dla
na sze go do bra: w ka żdym ży cio wym nie bez -
pie czeń stwie mo że my zda wać so bie spra wę, że
Oj ciec przy go to wał kie lich i bę dzie do da wał

nam sił i bło go sła wił nas pod czas pi cia te go kie -
li cha. Nasz Pan Je zus, przed sta wi ciel Oj ca, nad -
zo ru je na sze pró by upo ko rzeń i na sze cier pie -
nia; On do zwa la na przy go to wa nie dla nas kie -
li cha przez za śle pio nych sług sza ta na. Ta wie dza
nie tyl ko uzdal nia nas do zno sze nia z ra do ścią
utra ty na szych dóbr (wszyst kie go, co uwa ża my
za cen ne, na sze go wpły wu, do bre go imie nia
itp.), lecz rów nież uzdal nia nas do trak to wa nia
z uprzej mo ścią i ła god no ścią oraz du chem prze -
ba cze nia wszyst kich, któ rzy przy go to wu ją i za -
rzą dza ją kie li chem na szych cier pień. Lecz nikt
nie mo że mieć te go za ufa nia wia ry prócz praw -
dzi wie po świę co nych, któ rzy ocze ku ją na Kró -
le stwo. 

„CO JEST SI ŁĄ WIA RY?” 
Po tym, gdy Apo stoł na kła nia nas w na -

szym wer se cie, aby śmy by li „za do wo le ni z te -
go, co ma my”, on po da je po wód lub pod sta wę
udzie le nia tej ra dy, mó wiąc: „Bo On sam po -
wie dział: nie po rzu cę cię ani cię nie opusz czę”.
Tak, to jest praw dzi wa pod sta wa za do wo le -
nia, uświa do mie nie so bie Pań skiej opie ki oraz
że Pań ska mą drość i ła ska prze ja wia się wo bec
nas I że te rze czy, któ rych On nam udzie la, są
dla nas naj lep sze i są tym, co wy bra li by śmy
dla nas sa mych, gdy by śmy mie li do sta tecz ną
mą drość i wgląd we wszyst kie oko licz no ści da -
nej spra wy. 

Apo stoł do da je: „Tak, aby śmy śmia ło mo gli
mó wić: Pan jest mo im po moc ni kiem, nie bę dę się
bał, co czło wiek mo że mi uczy nić”. Ca ły świat
jest zdu mio ny in te li gent ną od wa gą po kor nych
z lu du Pa na. Ta jem ni ca na szej od wa gi i si ły tkwi
w na szej uf no ści, że Pan jest na szym po moc ni -
kiem, ze Swą nie skoń czo ną mą dro ścią i mi ło ścią
oraz że jest za rów no zdol ny, jak i chęt ny spra -
wić, by wszyst kie rze czy współ dzia ła ły dla na -
sze go do bra.

Być mo że nie któ rzy są skłon ni, by za sta na -
wiać się, dla cze go ostat nio na ła mach te go cza -
so pi sma po świę ca się tak wie le uwa gi te ma tom
zbli żo nym do roz wa ża ne go obec nie oraz na po -
krew ne te ma ty po świę co ne co raz więk sze mu
roz wo jo wi du cha mi ło ści oraz ró żnych owo ców
te go du cha i prze ciw dzia ła niu du cho wi sa mo -
lub stwa oraz złym owo com te go du cha. Od po -
wia da my, że tak jest, po nie waż uwa ża my, że te
lek cje są szcze gól nie sto sow ne w obec nym cza -
sie. Pan, przez Swo ją ła skę, usu nął z na szych
umy słów wie le za śle pia ją cych błę dów i dał nam
wy raź niej szy wgląd w Swój wspa nia ły plan
oraz w łącz no ści z tym pla nem ob ja wił nam
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Swój chwa leb ny cha rak ter. I tu taj być mo że tkwi
mniej sze lub więk sze nie bez pie czeń stwo, bo
w ta kim stu dio wa niu teo lo gii mo żna stra cić
z po la wi dze nia rze czy wi sty cel ca łej tej wie -
dzy, cel Ewan ge lii. Bo skim ce lem nie jest je dy nie
zna le zie nie in te lek tu al nie roz wi nię tych lu dzi
ani po ucze nie lu dzi w od nie sie niu do Je go pla -
nów, lecz Je go ce lem jest uświę ce nie lu dzi przez
Praw dę, a tym sa mym przy sto so wa nie ich
do ich miej sca w wiecz nym Kró le stwie spra wie -
dli wo ści, w któ rym grzech i śmierć nie bę dzie
mieć udzia łu. Je ste śmy zda nia, że pró by, któ re
Pan za mie rza dla Swe go lu du, nie są je dy nie
dok try nal ny mi spraw dzia na mi i w związ ku
z tym co raz bar dziej się spo dzie wa my, że prze -
sie wa nia i po dzia ły wśród tych, któ rzy do szli
do zna jo mo ści praw dy, bę dą mieć miej sce bar -
dziej na punk cie roz wo ju cha rak te ru oraz owo -
ców du cha. 

Osta tecz na de cy zja Pa na nie brzmi, że je śli
bę dziesz nie świa do my pew nych rze czy, nie bę -
dziesz jed nym z Je go lu du; ani że je śli bę dziesz
miał szcze gól ną wie dzę, bę dziesz przez Nie go
przy ję ty; lecz ra czej: „Je śli ktoś du cha [uspo so -
bie nia i umy słu] Chry stu so we go nie ma, ten
nie jest Je go”. Dro dzy czy tel ni cy, je śli je ste śmy
w tym pra wi, to spra wą naj wy ższej wa gi jest,
aby śmy ja ko żoł nie rze krzy ża, wło ży li na sie bie
nie tyl ko in te lek tu al ne okry cie, hełm zba wie -
nia, lecz ta kże okry cie ser ca, mi łość do spra -
wie dli wo ści i praw dy oraz do broć i czy stość
wraz z tar czą wia ry. Pan cerz spra wie dli wo ści
oka że się jed ną z naj wa żniej szych czę ści zbroi
w wal ce, któ ra jest przed na mi i w od nie sie niu
do któ rej ma my po wie dzia ne, że ty sią ce „upad -
ną przy two im bo ku” (Ps. 91:7; Mat. 24:24;
2 Tes. 2:11). 

Nie tyl ko to, lecz wie rzy my, że po wy ższa
lek cja ma wiel kie zna cze nie, po nie waż czas jest
bli ski; a ci z Pań skie go lu du, któ rzy od ra zu nie
roz pocz ną roz wi jać du cha za do wo le nia i dzięk -
czy nie nia, nie tyl ko nie bę dą nada wać się
do Kró le stwa, lecz ja ko uczest ni cy świa to we go
du cha nie za do wo le nia, znaj dą się w wiel kiej
roz pa czy ze świa tem w cza sie wiel kie go uci -
sku, któ ry obec nie ujaw nia się w ludz kim spo -
łe czeń stwie. Za do wo le nie i wia ra, z któ rej ono
wy ni ka, są nie zbęd ne do po bo żno ści: a kto kol -
wiek usi łu je być po bo żny bez dą że nia do roz -
wo ju za do wo le nia, na pew no od nie sie nie po -
wo dze nie. Po bo żność oraz owo ce du cha, ci -
chość, cier pli wość, ła god ność, dłu gie zno sze -
nie, bra ter ska uprzej mość i mi łość, nie bę dą

wzra stać w ogro dzie du szy, w któ rym chwa -
stom nie za do wo le nia do zwo lo no osła bić si łę
i za nie czy ścić po wie trze ich szko dli wą obec no -
ścią i wpły wem.

Uczu cia jed nej z na szych wspa nia łych pie -
śni są tu taj sto sow ne i pra gnie my, dla nas i dla
wszyst kich z Pań skie go lu du, te go sta nu wia ry,
po świę ce nia i za do wo le nia, któ re po zwa la nam
śpie wać z ser ca, z du cha i ze zro zu mie niem:
„Z za do wo le niem oglą da jąc Je go twarz, mo je
wszyst ko po zo sta wiam na Je go ży cze nie; Żad -
ne zmia ny pór ro ku czy miej sca, nie mo gą od -
mie nić me go umy słu. Gdy je stem bło go sła wio -
ny od czu wa niem Je go mi ło ści, pa łac wy da je
się za baw ką, a wię zie nie oka zu je się pa ła cem,
je śli Je zus wciąż prze by wa tam ze mną.” Któż
mo że stwier dzić, że Pan osta tecz nie nie po sta -
wi nie któ rych z nas w ta kich pró bach, jak te
wspo mnia ne przez po etę, któ re by ły udzia łem
je go i in nych wier nych w prze szło ści? Pa mię -
taj my, że nie bę dzie my wier ni w wiel kich rze -
czach, je śli nie na uczy my się być wier ni w ma -
łych rze czach. Niech ka żdy roz pocz nie i wier -
nie kon ty nu uje trans for ma cję swe go ży cia
w od nie sie niu do po bo żno ści i za do wo le nia
w naj mniej szych spra wach ży cia. Wów czas on
nie tyl ko uszczę śli wi sie bie i in nych w obec -
nym cza sie, lecz bę dzie przy go to wa ny na więk -
sze utra pie nia i pró by, któ re Pa nu mo że się
upodo bać na ło żyć na nas w przy szło ści, by do -
wieść, do ja kie go stop nia je ste śmy zwy cięz ca -
mi nad świa tem i je go du chem. 

„To jest zwy cię stwo, któ re zwy cię ży ło świat,
wia ra na sza”, po nie waż wia ra le ży u pod staw
wszel kiej lo jal no ści wo bec Bo ga i Je go spra wy.
Wia ra w Bo ski nad zór nad wszyst ki mi na szy mi
spra wa mi, nie tyl ko da je po kój i za do wo le nie,
lecz pod ko pu je ko rzeń wszel kich sa mo lub nych
am bi cji i pró żnej chwa ły oraz cheł pli wo ści. To
wia ra w Pań skie Sło wo, że „kto się po ni ża bę -
dzie wy wy ższo ny, a kto się wy wy ższa, bę dzie
po ni żo ny”, wia ra w Pań ski nad zór, wo li Pań -
skie za rzą dze nie niż co kol wiek in ne go w od nie -
sie niu do cier pień w obec nym cza sie i chwa ły,
któ ra ma na stą pić; ta wia ra nie na dy ma się, lecz
roz wi ja po do bień stwo cha rak te ru do na sze go
Od ku pi cie la.

BS ‘10, 84-89

*** 
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ZA STA NÓW MY się nad Izra elem i Pa le sty ną
i roz wa żmy po sel stwo pro ro ka Amo sa: „Te go

dnia wznio sę przy by tek Da wi da, któ ry był zbu rzo -
ny i na pra wię je go uszko dze nia. Wznio sę ru iny je -
go i od bu du ję go, jak za daw nych dni. I przy pro -
wa dzę uwię zio nych z lu du Me go izra el skie go. Oni
zbu du ją opu sto sza łe mia sta i za miesz ka ją w nich.
Za sa dzą win ni ce i bę dą pić z nich wi no. Po sa dzą
też ogro dy i bę dą jeść z nich owo ce. Wsz cze pię
ich w ich zie mi”. Zau wa żmy te sło wa: „Wsz cze pię
ich w ich zie mi i nie bę dą wię cej wy ko rze nie ni
z zie mi, któ rą im da łem, mó wi Pan, Bóg twój”
(Amo sa 9:11,14,15, KJV). 

Jest to ta zie mia, któ rą Bóg obie cał Abra ha mo -
wi i je go po tom stwu i obiet ni cę tę po wtó rzył póź -
niej do Iza aka, a na stęp nie do Ja ku ba, i tak na ro dził
się na ród izra el ski. Jak wie cie, Izra el uczy nił wie le
rze czy przy jem nych/ko rzyst nych przed Bo giem.
Lecz nie za wsze tak czy ni li. Cza sa mi Bóg ka rał
Izra ela za ich złe po stę po wa nie. Jak czy ta my
u Amo sa 3:2: „Tyl ko was sa mych po zna łem ze
wszyst kich ro dza jów zie mi. Dla te go bę dę was ka -
rał z po wo du wszyst kich nie pra wo ści wa szych”.
Czy to brzmi dziw nie? Z jed nej stro ny Bóg mó wi,
że za mie rza bło go sła wić Swój lud izra el ski, a z dru -
giej stro ny mó wi: bę dę was chło stał, za mie rzam
was ka rać, gdy bę dzie cie czy nić zło.

W ta ki spo sób Bo ska ła ska jest oka zy wa na Je -
go lu do wi. Po dob nie ob ja wia się Je go ła ska dla
nas, kie dy zba cza my z dro gi praw dy i spra wie dli -
wo ści, któ rą On wy ty czył. Tak by ło z Izra elem:
Bóg bło go sła wił im, po słał im wy zna czo ne go przez
Sie bie po słan ni ka, któ rym był ich Me sjasz i udzie -
lił im po słan nic twa Ewan ge lii, któ re oni od rzu ci li.
Oni do ma ga li się ukrzy żo wa nia na sze go Pa na.

Czy pa mię taj cie, co po wie dział Pi łat, gdy oni
żą da li ukrzy żo wa nia na sze go Pa na? On wziął wo -
dę i umył rę ce przed tłu mem, mó wiąc: nie je stem
wi nien krwi te go spra wie dli we go. Wy uj rzy cie”.
Wie cie, że on nie był zu peł nie wol ny od tej czę ści
Bo skie go po tę pie nia. Co wów czas po wie dzie li
obec ni tam Ży dzi? „Krew Je go na nas i na dziat ki
na sze”.

Na ród ży dow ski był prze śla do wa ny bar dziej
niż ja ki kol wiek in ny na ród na ob li czu zie mi. Dla -
cze go, mo że ktoś za py tać? Dla cze go oni by li ka ra -
ni tak dłu go i do ta kie go stop nia? Jest to oczy wi ste

z sa mej tej rze czy. To wy ni ka ło z fak tu, że oni
grze szy li prze ciw ła sce oka za nej im przez Bo ga.
Dla te go, gdy nad szedł czas, Bóg ka rał ich za ich
po gwał ce nia spra wie dli wo ści i ła ski.

Ukrzy żo wa nie na sze go Pa na oraz żą da nie Je -
go śmier ci przez Ży dów i od rzu ce nie przez nich
po słan nic twa Ewan ge lii ze środ ko wa ne go w ich
Me sja szu, to wszyst ko od wró ci ło ich los. Gdy by
oni przy ję li Me sja sza oraz po słan nic two, któ re
On gło sił, ca łe 144 000 człon ków Ob lu bie ni cy nie -
wąt pli wie po cho dzi ło by z te go na ro du (Obj. 7:4).
Nie by ło by tam żad nych po gan. Lecz po nie waż
oni nie przy ję li Me sja sza, Bóg od rzu cił ich. Ich ka -
ra nie roz po czę ło się w 69 ro ku, a w 70 ro ku, kie -
dy wkro czy ła ar mia rzym ska, opa no wa ła Pa le -
sty nę i po ko na ła Je ru za lem mie czem, ogniem
oraz gło dem i od te go cza su Izra el był roz pro -
szo ny, uda jąc się z kra ju do kra ju, po mię dzy ró -
żne na ro dy świa ta. Ży dzi by li prze śla do wa ni
przez tak zwa ne chrze ści jań skie na ro dy, któ re
ro ści ły so bie pra wo do imie nia Chry stu sa. Oni
by li prze śla do wa ni przez sys tem wiel kie go an -
ty chry sta w cza sie kru cjat, kie dy pod sztan da -
rem Krzy ża ar mie wkra cza ły do Pa le sty ny. In -
kwi zy cja, ja ko wy twór umy słu pa pie ża In no cen -
te go III, prze śla do wa ła nie tyl ko praw dzi wych
chrze ści jan w ca łej Eu ro pie, Mek sy ku i Ame ry ce
Po łu dnio wej, lecz ta kże Ży dów.

Po wiedz my so bie tro chę na te mat bi blij nej
wzmian ki o ustę po wa niu izra el skie go za śle pie nia.
Jest ono wspo mnia ne w Li ście do Rzy mian 11:25
oraz ja ko izra el ski dwój na sób. W prze szło ści do -
świad cze nia Izra ela prze bie ga ły w dwóch kie run -
kach, w dwóch ró żnych okre sach. W pierw szym
okre sie Bóg udzie lał im ła ski przez 1845 lat
od śmier ci Ja ku ba w 1813 ro ku przed Chr., aż do 33
ro ku Pań skie go. Kie dy wi dzi my okre śle nie
„przed Chr.”, to na le ży coś po wie dzieć na ten te -
mat. Od pew ne go cza su na stą pi ła zmia na, by ło to
kil ka lat te mu, z po wo du au to rów i pi sa rzy, któ rzy
nie pi szą już 1813 przed Chr. Oni pi szą 1813 p.n.e.,
co zna czy „przed na szą erą”. Okre śle nie
„przed Chr.”, zna czy przed na ro dze niem Chry stu -
sa. Oni usi łu ją usu nąć ka żde od nie sie nie do re li gii
chrze ści jań skiej. Oni nie chcą ob ra żać Ma ho me tan
i Mu zuł ma nów oraz wszyst kich re li gii po gań skich.
Oni na wet nie chcą uzna wać po dzia łu w cza sie,
spo wo do wa ne go przyj ściem Je zu sa na tę zie mię –
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Je go słu żbą i Je go ukrzy żo wa niem, któ re od wie -
ków jest za zna czo ne w na szym ka len da rzu.

Na stęp ny okres, na któ ry dzie li się hi sto ria Ży -
dów, trwa od 33 ro ku Pań skie go aż do ro ku 1878.
W tym okre sie na ród ży dow ski zno sił wiel kie
prze śla do wa nia, ja ko część ich ka ra nia przez Pa -
na za ich grze chy. W 1878 ro ku spra wy po wo li za -
czę ły zmie niać się na lep sze. Izra el za czął do zna -
wać ła ski od Bo ga, ja ka wy ni ka ła z pro roctw, i to
na ró żne spo so by; Bóg oka zy wał im wzglę dy.
Na po cząt ku nie by ły one wiel kie, lecz nie znacz ne.
W Iza ja sza 40:2 czy ta my: „Mów cie do ser ca Je ru za -
le mu: ogła szaj cie mu, że się już do peł nił czas po -
sta no wio ny je go, że jest od pusz czo na nie pra wość
je go, i że wziął z rę ki PAŃ SKIEJ (z rę ki Bo ga)
w dwój na sób za wszyst kie grze chy swo je”. Gdy
jest wspo mnia ny dwój na sób, ozna cza on dwa
okre sy o tej sa mej dłu go ści cza su. Pierw szy jest
okre sem ła ski pod czas 1845 lat trwa nia Wie ku Ży -
dow skie go, a dru gi okre sem ka ra nia i nie szczęść
w Wie ku Ewan ge lii (Amo sa 3:2).

Roz wa żmy ży ją ce ge ne ra cje Izra eli tów. Bo ska
ła ska roz cią ga się nad ni mi. Ona roz cią ga się rów -
nież nad ty mi, któ rzy po szli do gro bu. Ezech. 37:12-
14: „Tak mó wi pa nu ją cy Pan: Oto Ja otwo rzę gro -
by wa sze i wy wio dę was z gro bów wa szych, lu du
mój! I przy wio dę was do zie mi izra el skiej”. Tu nie
cho dzi o to, co zwy kle ro zu mie my ja ko zmar twych -
wsta nie umar łych do ży cia, ja kie na stą pi w Wie ku
Ty siąc le cia. Ten wer set od no si się nie do li te ral ne -
go zmar twych wsta nia ze śmier ci, lecz ra czej
do przy wró ce nia Izra ela do je go zna czą cej po zy cji
ja ko na ro du. On jest sym bo licz nie przed sta wio ny
przez wi dze nie Eze chie la o do li nie su chych ko ści.
W Ezech. 37:11 pro rok mó wi: „Sy nu czło wie czy!
Te ko ści to wszy stek dom izra el ski”. To pro roc two
sym bo licz nie opi su je na ród ży dow ski, ja ko wiel ką
do li nę ko ści. Ich na dzie je na przy szłość uschły i zo -
sta ły utra co ne przez wie ki. Lecz od 1878 ro ku na stą -
pi ło od ro dze nie, a od 1948 ro ku są uzna wa ni ja ko
na ród na świe cie. Po wra ca jąc do wi dze nia za uwa -
ża my, że ró żne czę ści cia ła, ta kie jak ścię gna, mię -
śnie itd., po wró ci ły do tych ko ści. Te ko ści zo sta ły
po wle czo ne cia łem, a na stęp nie ci lu dzie, ja ko na -
ród po wró ci li do ży cia w spra wach świa ta. W wy -
peł nie niu bi blij ne go pro roc twa to ozna cza po wrót
Izra ela do zna cze nia w spo łe czeń stwie świa ta, a ta -
kże do je go szcze gól ne go zna cze nia w Bo skim pla -
nie w Ty siąc let nim Kró le stwie.

Zwróć my uwa gę na in ny okres pró by w do -
świad cze niach Izra ela, przed sta wio ny w Bi blii, któ -
ry zo stał wy peł nio ny czę ścio wo, jed nak wciąż jest
du żo do wy peł nie nia w bli skim cza sie oraz na dal -
szą przy szłość. To ra zem od no si się do uci sku Ja ku -

ba, opi sa ne go w Je re mia sza 30:7,11 jak na stę pu je:
„Wiel ki jest ten dzień, tak, że mu nie ma po dob ne -
go; ale ja ki żkol wiek jest czas utra pie nia Ja ku bo we -
go, prze cież z nie go wy ba wio ny bę dzie”; wer set 11
kon ty nu uje: „Bom Ja z to bą, mó wi PAN, abym cię
wy ba wił. Po nie waż uczy nię ko niec wszyst kim na -
ro dom, mię dzy któ re cię roz pro szę, wsza kże to bie
nie uczy nię koń ca”. Mo że my do dać, że tam, gdzie
w Sta rym Te sta men cie wy stę pu je imię PAN, za -
wsze ozna cza ono Je ho wę. Dla te go w Bi blii Kró la
Ja ku ba jest ono na pi sa ne du ży mi li te ra mi i ozna cza
Bo ga Je ho wę. „Bom Ja z to bą, mó wi PAN, abym cię
wy ba wił. Po nie waż uczy nię ko niec wszyst kim na -
ro dom, mię dzy któ re cię roz pro szę”. Zwróć my
uwa gę, że to pro roc two nie wy peł ni ło się do koń -
ca w obec nym cza sie. Ono mó wi o tych na ro dach,
po mię dzy któ re Izra el zo stał roz pro szo ny po 33
ro ku, gdy Je zus zo stał ukrzy żo wa ny. „Po nie waż
uczy nię ko niec wszyst kim na ro dom, mię dzy któ re
cię roz pro szę”. Te na ro dy są w Eu ro pie: w Au strii,
na Wę grzech, w Ro sji i we wszyst kich tych kra -
jach. W Niem czech, we Wło szech, we Fran cji
i w obu Ame ry kach. Pan mó wi tu taj: uczy nię ko -
niec tym na ro dom, praw da? On mó wi rów nież, że
to obej mu je Ame ry kę. Nasz Pre zy dent i Kon gres
dzia ła ją w kie run ku, by spro wa dzić USA do ze ra.

Wer set kon ty nu uje: „Wsza kże to bie, Izra elu,
nie uczy nię koń ca, lecz bę dę cię ka rać w spra wie -
dli wo ści, a nie po zo sta wię cię bez ka ra nia.” To
z po wo du grze chów Izra ela, z po wo du nie prze -
strze ga nia pra wa, z po wo du od rzu ce nia po słan -
nic twa Ewan ge lii i od rzu ce nia Me sja sza, Bóg ich
ka rał. To nie zna czy, że sam Bóg spro wa dził
na nich ka ra nie. Lecz po zwo lił wro gom Izra ela,
by uczy ni li to za Nie go.

Z Pi sma Świę te go do strze ga my, że ucisk Ja ku -
ba jest po dzie lo ny na dwie czę ści. Uży wa jąc bi -
blij ne go ję zy ka, te dwie czę ści są do ko ny wa ne
przez oso by, któ re są za an ga żo wa ne w ró żnych
dzie dzi nach. Pierw sza gru pa sym bo licz nie jest
zwa na „ry bi twa mi”, czy li ry ba ka mi. Ci, któ rzy do -
ko nu ją dru gie go i ko lej ne go dzie ła, są okre śle ni ja -
ko „łow cy” i sym bo licz nie mó wi o nich Je re miasz
16:15,16: „Ale ja ko ży je Pan, któ ry wy wiódł sy nów
izra el skich z zie mi pół noc nej (Ro sja), i ze wszyst -
kich ziem, do któ rych ich wy pę dził”; to zna czy ze
wszyst kich tych kra jów, do któ rych Izra el zo stał
roz pro szo ny. Przez wie le lat Ży dzi w tych kra jach
mie li się cał kiem do brze, lecz po tem na sta ły sro gie
prze śla do wa nia.

„Przy wio dę ich do zie mi, któ rą da łem ich oj -
com”. Pa stor Rus sell pi sze, że we wcze snym okre sie
je go słu żby by ły ró żne frak cje, któ re dzia ła ły w ce -
lu utwo rze nia oj czy zny dla Ży dów. Czy ta my da lej,
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za czy na jąc od wer se tu 16 z Je re mia sza 16: „Oto Ja
po ślę do wie lu ry bi twów (mó wi PAN Je ho wa), aby
ich ło wi li. Po tem po ślę do wie lu łow -
ców, aby ich ła pa li na wszel kiej gó rze
i na wszel kim pa gór ku, i w dziu rach
skal nych”. A te raz kil ka słów o ry ba -
kach: jak wie cie, ry bak mu si mieć
pew ne ce chy. Po wi nien mieć du żo
ener gii. Mu si mieć przy nę tę, na któ rą
zwa bi ry bę. Mu si umie jęt nie wy brać
przy nę tę. On wy bie ra ró żne ro dza je
in sek tów, do pó ki nie znaj dzie te go,
któ ry zwa bi ry bę, któ rą chce zło wić. 

Ta hi sto ria o ło wie niu jest w Bi blii
uży ta do zi lu stro wa nia po szu ki wań
oj czy zny przez Izra eli tów. By li pew -
ni wy bit ni lu dzie, któ rzy usi ło wa li
wpły wać na Ży dów i na kła niać ich
do po wro tu do ich oj czy zny. Oni
uży wa li ró żnych środ ków w ce lu do -
ko na nia te go, w ce lu za chę ce nia, by
Izra el to zro bił. W tym cza sie Pa stor
Rus sell pi sze, że po wstał dość znacz -
ny ruch, któ re go ce lem by ło zna le -
zie nie Ży dom, Izra eli tom, miej sca
w Afry ce. W tym ce lu za pew nio no fi -
nan so we wspar cie li czo ne w mi lio -
nach do la rów. Mie li ta kże chęt nych,
któ rzy do star cza li ty sią ce do la rów, by
zna leźć dla Ży dów miej sce w Ar gen -
ty nie, w Ame ry ce Po łu dnio wej. Brat
Rus sell pi sał wów czas, że te pró by,
cho ciaż ma ją do bry za miar, ni gdy się
nie po wio dą, po nie waż Pan w pro -
roc twie wska zał, że dom dla Ży dów
bę dzie w Pa le sty nie, „w ich zie mi”. 

Prze ży li śmy wie le lat, by zo ba -
czyć, kto miał ra cję, po nie waż
od 1948 ro ku, Izra el ist nie je ja ko na -
ród w Pa le sty nie, gdzie nie zo stał po now nie osie -
dlo ny, ja ko sa mo dziel nie rzą dzą cy się na ród,
od cza su wyj ścia stam tąd za dni Se de kia sza, po -
nad 2500 lat te mu. Za tem przez ty sią ce lat Ży dzi
znaj do wa li się pod pa no wa niem in nych na ro dów.
Gdy sy tu acja za czę ła się zmie niać, Ro th chil do wie
by li wśród bo ga tych Ży dów, któ rzy fi nan so wa li
wy sił ki zmie rza ją ce do usta no wie nia oj czy zny
w Ar gen ty nie. Pe łen iro nii jest fakt, że w cza sie
Dru giej Woj ny Świa to wej naj więk sze go po par cia
Niem com w Ame ry ce udzie li ła Ar gen ty na. Pa mię -
taj my, że nie miec ki pan cer nik, Graf Spey, po uwię -
zie niu przez bry tyj ską flo tę, zo stał stor pe do wa ny
nie da le ko por tu w Ar gen ty nie. To jest to, cze go
do ko na no. Sy jo nizm był Ru chem za po cząt ko wa -

nym w ce lu uświa da mia nia Ży dom Pań skich obiet -
nic dla nich, co do ich oj czy zny w Pa le sty nie. 

No mi nal ny ko ściół ży dow ski był wów czas
i jest te raz w po wa żnym błę dzie co do Bo skich za -
rzą dzeń dla na ro du ży dow skie go, po dob nie jak
wio dą ce ko ścio ły chrze ści jań stwa w od nie sie niu
do Bo skich przy go to wań dla chrze ści jan. Oni rze -
czy wi ście nie mie li po ję cia, ja kie obiet ni ce Bo ga
by ły dla nich, a ja kie dla Ży dów, i w du żej mie rze,
wciąż nie wie dzą. 

„Z po wo du wiel kiej two jej nie go dzi wo ści, po nie waż
two je grze chy wzro sły, uczy ni łem ci te rze czy. Dla te -
go wszy scy, któ rzy cię po że ra ją, po żar ci bę dą; i wszy -
scy twoi prze ciw ni cy, ka żdy je den, pój dą w nie wo lę”.

Je re mia sza 30:15,16 NKJV

BS ‘10, 90-92
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AU TO STRA DA w kon tra ście do wą skiej dro -
gi (pry wat nej dro gi), jest dro gą pu blicz ną,

otwar tą dla ka żde go. Dro ga świę ta od no si się
do sym bo licz nej dro gi w zgo dzie ze świę to ścią,
któ rą świat ludz ko ści bę dzie miał spo sob ność pod -
ró żo wa nia, kie dy bę dą mu udzie lo ne bło go sła -
wień stwa re sty tu cji w Wie ku Ty siąc le cia. Wie my,
że ona nie jest otwar ta pod czas Wie ku Ewan ge lii,
po nie waż, po pierw sze, in na dro ga, wą ska dro ga
(Mat. 7:14), jest otwar ta w tym cza sie; po dru gie,
wa run ki pa nu ją ce wów czas, gdy bę dzie otwar ta
ta dro ga, bę dą wiel ce się ró żnić (Izaj. 35:8,9)
od tych z Wie ku Ewan ge lii; po trze cie, pew ne nie -
wy peł nio ne wy da rze nia, któ re bę dą mieć miej sce
przed jej otwar ciem, jesz cze nie na stą pi ły, ta kie
jak za koń cze nie wy bo ru Wie ku Ewan ge lii, za koń -
cze nie cza su uci sku oraz usta no wie nie Kró le stwa.
Dro ga świę ta jest nie zbęd na, po pierw sze, z po -
wo du Bo skiej obiet ni cy (Izaj. 35:8); po dru gie,
z po wo du oku pu Chry stu sa (Ja na 12:32,33; Rzym.
5:18,19); po trze cie, z po wo du cier pień Ko ścio ła
(Izaj. 60:14,15); po czwar te, z po wo du po trzeb
świa ta (Rzym. 8:22). 

Oświe ce nie, ja kie jest udzie la ne na tej dro dze
jest in dok try na cją Praw dy (Izaj. 29:18,24; 35:5; Ja -
na 1:9). To na ucza nie jest zro zu mia łe (Izaj. 35:8; Jer.
31:34) i ob fi te (Izaj. 11:9; 35:7). Ta dro ga bę dzie
bar dzo sprzy ja ła spra wie dli wo ści, przy no sząc ulgę
w skut kach prze kleń stwa (Izaj. 61:4) i spro wa dza -
jąc re sty tu cję (Ezech. 36:35; Izaj. 35:1,2); z tą dro gą
bę dzie się łą czy ło znisz cze nie ka żdej złej in sty tu -
cji (Obj. 20:1-3; Ps. 72:9) oraz usta no wie nie do -
brych in sty tu cji, któ re bę dą sprzy jać re for mo wa niu
ludz ko ści (Ps. 72:8); grzech i błąd bę dzie przez nie
stop nio wo usu wa ny (Izaj. 25:7,8); spra wie dli wość
bę dzie stop nio wo za pro wa dza na (Ps. 72:7; Izaj.
60:21), a Praw da wszę dzie bę dzie wy wy ższa -
na (Izaj. 11:9; 29:18,24); prze kleń stwo oraz wy ni ka -
ją ce z nie go ob cią że nia bę dą usu wa ne z dro gi
(Rzym. 8:21); smu tek bę dzie usu nię ty, a ra dość
przy wró co na (Izaj. 35:10); usta ną woj ny, a po kój
bę dzie ob fi to wać (Ps. 46:10; 72:7; Izaj. 2:4; 9:7); za -
miast wy wy ższa nia nie go dzi wych, jak to ma miej -
sce obec nie, oni zo sta ną upo ko rze ni (Ps. 37:34-38);
pod czas gdy spra wie dli wi, któ rzy obec nie są cie -
mię że ni i prze śla do wa ni, zo sta ną wy wy ższe ni (Ps.
72:7; Izaj. 60:14,15); fał szy wi na uczy cie le i fał szy we

ko ścio ły zo sta ną znisz czo ne (2 Pio tra 2:1; Obj. 2:20-
23), a bę dą usta no wie ni praw dzi wi na uczy cie le
i praw dzi wy Ko ściół (1 Kor. 6:2,3); nie go dzi we na -
ro dy bę dą uni ce stwio ne (Izaj. 60:12), a spra wie -
dli wym bę dzie udzie lo na po moc (Gal. 3:8; Obj.
15:4). bied ni nie bę dą już dłu żej po gar dza ni (Ps.
72:12-14; 107:41); ka żdy bę dzie miał swój wła sny
dom i nie bę dzie tam wła ści cie li, któ rzy eks mi to -
wa li by lu dzi z miesz kań (Izaj. 65:22; Mich. 4:4); lu -
dzie nie bę dą już wię cej pra co wać na pró żno (Izaj.
65:23) i bę dą do brze pro spe ro wać w swych przed -
się wzię ciach (Izaj. 60:17; 65:23); nie go dzi wość zo -
sta nie usu nię ta (Ps. 107:42); a spra wie dli wość bę -
dzie ob fi to wać (Izaj. 61:11).

Na stęp nie zwróć my uwa gę na pod ró żu ją cych
tą dro gą, któ ry mi bę dzie ca ły świat (Ps. 98:3; Izaj.
40:5; Ja na 1:9; 1 Tym. 2:4); pod ró żo wa nie tą dro gą
bę dzie ogra ni czo ne w przy pad kach tych, któ rzy
nie bę dą się re for mo wać, po nie waż zo sta ną ska za -
ni na śmierć czy to ja ko prze klę ci grzesz ni cy
przy koń cu 100 lat pró by, czy pod ko niec 1000 lat
ja ko ci, któ rzy nie wy peł ni li swo ich dni do brem
(Izaj. 65:20; 35:8; Jer. 31:29,30; Ezech. 18:4,20;
Dz.Ap. 3:23; Obj. 20:7-9). Pod ró żu ją cy tą dro gą bę -
dą się uczyć Bo skie go Sło wa (Izaj. 35:5), roz po -
wszech niać Sło wo Bo że (Izaj. 35:6; Ps. 107:22)
i prak ty ko wać Sło wo Bo że (Izaj. 35:6; Ezech.
36:25,27). Kre sem, do któ re go pro wa dzi ta dro ga,
bę dzie re sty tu cja (Dz.Ap. 3:19-21; Rzym.8:21; Izaj.
60:21; Ps. 72:6,16). Ro zu mie my, że dro ga świę ta
bę dzie dro gą do kład nie do sto so wa ną do świa ta
ludz ko ści. Po szcze gó ły od sy ła my do Bo skie go Pla -
nu Wie ków, roz dział 11.

A better day is coming, a morning promised long,

When truth and light with holy might,

shall overthrow the wrong;

When Christ the Lord will listen

to every plaintive sign,

And stretch His hand o’er sea and land,

with justice by and by.

259, “Coming By and By, ”, Poems of Dawn

BS, ‘10,94

DD RR OO   GG AA   ŚŚ WW II ĘĘ   TT AA
„I„I bę dzie tam dro gabę dzie tam dro ga ,  ,  któ ra dro gą świę tą na zwa naktó ra dro gą świę tą na zwa na bę dziebę dzie ”.  ” .  

Iza ja  sza 35:8,  Ro ther hamIza ja  sza 35:8,  Ro ther ham ..
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SO DO MI CI za miesz ki wa li bar dzo ży zną do li nę
i wła ści wie unik nę li tej czę ści wy ro ku, któ ra mó -

wi ła, że chleb mu si być zdo by wa ny w po cie czo ła. Ta -
kie wa run ki sprzy ja ły roz wo jo wi sa mo lub stwa i grze -
chu, któ ry Bi blia im za rzu ca; „py cha, sy tość chle ba
i ob fi tość po ko ju..., rę ki jed nak ubo gie go i nędz ne go
nie po si la ła. Ow szem wy nió sł szy się, czy ni li obrzy dli -
wość przed ob li czem Mo im, dla te go ich usu ną łem, co
uzna łem za do bre”. (Ezech. 16:49,50).

Bóg uznał za wła ści we znisz cze nie So do mi tów,
ja ko przy kład lo su dla grzesz ni ków; śmierć, a nie
wiecz ne mę ki, jak mó wi Ju da. Pan Je zus oświad cza,
„spadł, ja ko deszcz ogień z siar ką z nie ba i wy tra cił
wszyst kich” Łuk. 17:29. 

Lecz Bi blia uczy, że So do mi ci nie zo sta li zgła -
dze ni bez na dziei – że Bo skie mi ło sier dzie przez
Chry stu sa obej mu je So do mi tów, choć by li grzesz -
ni ka mi. Za rów no sam Je zus, jak i pro rok Eze chiel
oświad cza ją, że w Swym dru gim przyj ściu, w Me -
sjań skim Kró le stwie, Pan udzie li pró by lub są du
ogó ło wi świa ta, wszyst kim, któ rzy nie mie li ta kiej
spo sob no ści w tym ży ciu. Wów czas So do mi ci bę dą
mieć spo sob ność usły sze nia o Bo skiej ła sce, przy ję -
cia i ra do wa nia się w niej.

Je zus oznaj mił, że w tej wspa nia łej epo ce So do -
mi ci bę dą mieć bar dziej sprzy ja ją ce wa run ki niż lu -
dzie, któ rym On gło sił pod czas Swe go pierw sze go
przyj ścia. Pan wy ja śnia przy czy nę te go, mó wiąc że
gdy by So do mi tom udzie lo no ta kich sa mych spo -
sob no ści, jak lu dziom z Cho ra zy nu, Bet sa idy i Ka -
per naum, to po ku to wa li by w wo rach i po pie le. Dla -
te go w przy szłej pró bie „lżej bę dzie zie mi so dom -
skiej i go mor skiej” niż lu dziom, któ rzy sły sze li o Me -
sja szu i od rzu ci li Go (Mat. 10:15; 11:21-24). 

Pro roc two Eze chie la (16:49-61) jest
jesz cze bar dziej wy raź ne. Ono za po wia -
da re sty tu cję i bło go sła wień stwo dla Izra -
ela, a mar gi ne so wo wzmian ku je, że So do -
mi ci otrzy ma ją ła skę od Bo ga w tym sa -
mym cza sie – pod No wym Przy mie rzem,
pod pa no wa niem Kró le stwa Me sja sza.

„Roz le głe jest Bo skie mi ło sier dzie,
roz le głe ni czym mo rze”.

Py ta nia do lek cji 24

1.* Po prze czy ta niu 1 Moj. 19:15,16,24,25; Mat.
10:15; 11:21-24, po wiedz dla cze go Bóg znisz czył So -
do mę?

2.* Czy znisz cze nie tych lu dzi by ło w zgo dzie z Bo -
ską spra wie dli wo ścią? Ezech. 16:49,50. Aka pit 1.

3. Ilu lu dzi ucie kło przed znisz cze niem So do my
i jak to zo sta ło do ko na ne? Co to przed sta wia ło?

4.* Co sta ło się z żo ną Lo ta? Na co wska zy wa ło jej
obej rze nie się? 1 Moj. 19:17,26; Wy kła dy Pi sma
Świę te go, Tom 3, s. 194.

5.* Co zna czy So do ma? Gdzie le ża ła So do ma? Patrz
Słow nik Bi blij ny.

6. Prze czy taj Łuk. 17:29,30 i po wiedz, co re pre zen -
tu je znisz cze nie So do mi tów? Zo bacz ta kże 2 Pio tra
2:6; Ju dy 7.

7. Czy „ogień wiecz ny” wspo mnia ny w Ju dy 7, nie
przed sta wia wiecz nych mąk? Dla cze go tak lub dla -
cze go nie? Zo bacz Ezech. 16:53,55; Mat. 10:15. Co on
przed sta wia?

8. Co Je zus miał na my śli, gdy po wie dział: „lżej bę -
dzie So do mie w Dzień Są du”, niż tym mia stom,
w któ rych On gło sił? Mat. 10:15.

9.* Po wiedz wszyst ko, co mo żesz, na te mat Bo skie -
go mi ło sier dzia. Jak wie lu od nie sie ko rzyść ze
śmier ci Je go Sy na? Czy wszy scy otrzy ma ją te sa me
na gro dy? Aka pit 3.

10. Czy my ślisz, że So do mi ci bę dą w lep szym czy
w gor szym sta nie w cza sach zmar twych -
wsta nia przez to, że zo sta li znisz cze ni, niż
gdy by po zwo lo no im żyć? Aka pit 4.

11. Co Lot zy skał przez to wa rzy stwo z nie -
spra wie dli wy mi ludź mi? Co on stra cił?

12. Ja kie lek cje mo żna wy cią gnąć z te go
roz wa ża nia?

(* – Od po wied nie dla dzie ci)

Z N I S Z C Z E N I E  S O D O M Y



Bieżący oraz poprzednie numery Sztandaru Biblijnego można znaleźć na stronie internetowej   http://epifania.pl    e -ma il:srme@epi fa nia.pl
Poprzez ten adres osiągalne są podobne strony w USA, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, Rosji, Brazylii.

Ten na tchnio ny hymn od sy ła na sze
umy sły do słów anio łów, któ rzy ogło si -
li pa ste rzom na rów ni nach Be tle jem na -
ro dze nie Je zu sa, mó wiąc: „Oto zwia -
stu ję wam ra dość wiel ką, któ ra bę dzie
dla wszyst kich lu dzi!” Choć na ro dze -
nie Je zu sa nie by ło po cząt kiem Bo skie -
go za in te re so wa nia się czło wie kiem,
jed nak by ło pierw szą ma ni fe sta cją Bo -
skiej mi ło ści i sym pa tii dla czło wie ka.
Naj pierw ludz kość mu sia ła na uczyć się
lek cji Bo skiej Spra wie dli wo ści i Bo skiej
Mo cy oraz te go, że one prze ja wia ją się
w ka ra niu za grzech. O BO SKIEJ MI -
ŁO ŚCI czy ta my: „Przez to ob ja wio -
na jest mi łość Bo ża ku nam, iż Sy -
na Swe go jed no ro dzo ne go po słał Bóg
na świat, aby śmy ży li prze zeń” (1 Ja -
na 4:9).

Nie wszy scy do wie dzie li się o związ -
ku po mię dzy na ro dze niem Je zu sa, Je go
ziem skim ży ciem, Je go ukrzy żo wa niem
oraz przy szłym chwa leb nym re zul ta -
tem Bo skiej mi ło ści dla na sze go ro du.
To, cze go nasz Pan Je zus do ko nał
w Swym pierw szym ad wen cie, by ło
wstęp nym wa żnym dzie łem, nie zbęd -
nym, po nie waż tyl ko przez znie sie nie
ka ry śmier ci grzesz nik mógł być od zy -
ska ny. Jak do sko na ły był czło wiek, któ -
ry zgrze szył i pod le gał ka rze śmier ci,
tak Od ku pi ciel mu siał być do sko na łym
czło wie kiem, by umrzeć Spra wie dli wy
za nie spra wie dli wych (Rzym. 5:12,15-
19; 1 Pio tra 3:18).

Śmierć Je zu sa jest pod sta wą, na któ -
rej Ty siąc let nie Kró le stwo bę dzie usta -

no wio ne. Je go śmierć sta no wi ce nę
kup na za ca ły świat ludz ko ści, po nie -
waż na jej pod sta wie świat bę dzie na -
wró co ny do Nie go, aby On mógł pa no -
wać ty siąc lat w chwa le i mo cy, w ce lu
pod nie sie nia, przy wró ce nia do do sko -
na ło ści Ada ma i je go ro du, za któ rych
umarł po nad XIX stu le ci te mu (1 Ja -
na 2:2; Dz.Ap. 3:19-21). 
Py ta my, dla cze go tak dłu ga zwło ka po -
mię dzy zło że niem ce ny oku pu i wej -
ściem w po sia da nie na by tej wła sno ści?
Bi blia od po wia da, że in na część Bo skie -
go Pla nu jest roz wi ja na w mię dzy cza sie
– wy bór Ko ścio ła. Przez XVIII ubie głych
stu le ci Bóg, przez Chry stu sa, wy bie rał
ze świa ta świę te „ma lucz kie stad ko”,
aby ono sta ło się na śla dow ca mi Je zu sa.
W Wie ku Ewan ge lii Bóg nie pró bo wał
na wra cać świa ta, stąd on ca ły czas jest
w rę kach zło śni ka. Ko ściół, „wy brań -
cy”, osta tecz nie przez udział w pierw -
szym zmar twych wsta niu, sta ną się kla -
są Ob lu bie ni cy Chry stu sa w chwa le,
czci i nie śmier tel no ści. Ta wier na gru pa
po sia da obiet ni cę Mi strza: „je śli z Nim
cier pią, z Nim też kró lo wać bę dą” w Je -
go Kró le stwie. Pod czas in au gu ra cji Me -
sjań skie go Kró le stwa, Ko ściół bę dzie
z Nim w chwa le, o któ rej śpie wa my
w pie śni. „Ra dość dla świa ta” na pew no
na stą pi i uka że „cu da Bo skiej mi ło ści!”
Lecz naj pierw ra dość Ko ścio ła zo sta nie
speł nio na (Ob ja wie nie 14:1-7; Dz.Ap.
15:13-18).

Z ANIEL SKIE GO ZBIO RU HYM NÓW
Do bre wie ści o wiel kiej ra do ści


