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NA PO CZĄT KU, kie dy Adam był w har -
mo nii z Bo giem, był przed sta wio ny w Pi -

śmie Świę tym ja ko ma ją cy przy mie rze po kre -
wień stwa z Bo giem. Sło wo Bo że oświad cza, że
Adam ze rwał to świę te przy mie rze (Oz. 6:7).
On stał się grzesz ni kiem, a je go dzie ci, uro dzo -
ne póź niej, by ły grzesz ni ka mi ra zem z nim
przez dzie dzi cze nie. Za miast uro dzić się
pod przy mie rzem spo łecz no ści z Bo giem,
dzie ci Ada ma uro dzi ły się ja ko ob cy. Jed nak
Bóg kon tak to wał się z nie któ ry mi z nich, wy -
ka zu ją cy mi szcze gól ną wia rę i pra gnie nie doj -
ścia do har mo nii z Nim. Abel, dru gi syn Ada -
ma, był jed nym z nich. W swej wie rze przy bli -
żył się do Bo ga z ofia rą ze zwie rzę cia i zo stał
przy ję ty. Enoch i Noe ta kże we szli w stan spo -
łecz no ści z Bo giem przez wia rę, choć praw nie
na dal znaj do wa li się pod po tę pie niem, któ re
spa dło na Ada ma, po nie waż ofia ra oku pu nie
zo sta ła jesz cze zło żo na. 

Póź niej Bóg wszedł w przy mie rze po kre -
wień stwa z Abra ha mem, z po wo du je go wiel -
kiej wia ry i po słu szeń stwa; po tem z je go sy nem
Iza akiem, a na stęp nie z je go wnu kiem Ja ku -
bem. Po tem Bóg wszedł w po kre wień stwo z sy -
na mi Ja ku ba, na ro dem ży dow skim, na pod sta -
wie Przy mie rza Za ko nu na gó rze Sy naj. Pan
zmie nił imię Ja ku ba na Izra el – „ksią żę u Bo ga”
(1 Moj. 32:24-30), a ca ły na ród Izra ela, po tom ko -
wie Ja ku ba, zo sta li przy ję ci ja ko lud Bo ży i by li
trak to wa ni, jak gdy by by li bez grze chu. Oni
mie li przy wi lej uda wa nia się do Nie go w mo dli -
twie, lecz grze chy na ro du ży dow skie go by ły je -
dy nie ty picz nie usu wa ne z ro ku na rok (Żyd.
10:4). Krew wo łów i ko złów ni gdy nie mo gła ak -
tu al nie usu nąć grze chu i Ży dzi by li spo krew nie -
ni z Bo giem je dy nie ja ko Je go słu dzy.

Po ga nie ży li zu peł nie bez Bo ga. Oni nie
mie li przy wi le ju mo dli twy. Do cho dząc do po -

cząt ku Wie ku Ewan ge lii i do przy pad ku Kor -
ne liu sza, czy ta my, że był spra wie dli wym czło -
wie kiem, któ ry da wał licz ne jał mu żny lu -
dziom i za wsze się mo dlił (Dz.Ap. 10:1,2), jed -
nak je go mo dli twy nie mo gły być na praw dę
przy ję te, na wet gdy umarł Je zus. Śmierć Je zu -
sa nie do pro wa dzi ła Kor ne liu sza do przy mie -
rza po kre wień stwa z Bo giem, lecz kie dy sie -
dem dzie siąt ty go dni ła ski dla Izra ela wy peł ni -
ło się, nad szedł wła ści wy czas na przej ście
Ewan ge lii do po gan. Bóg był wów czas go to wy
na je go przy ję cie i po słał do nie go swe go anio -
ła, któ ry dał mu to prze sła nie od Pa na: „Mo dli -
twy two je i jał mu żny two je wstą pi ły na pa -
mięć przed ob li czem Bo ga” (w.4). Mo dli twy
i jał mu żny Kor ne liu sza wzno si ły się ni czym
ka dzi dło przed Pa nem. 

Czy Bóg nie przyj mo wał tych ofiar wcze -
śniej? Nie. One zo sta ły do strze żo ne przez Bo -
ga, lecz nie zo sta ły przy ję te. Bo ski spo sób
przy ję cia – z wy jąt kiem ogra ni czo ne go lub ty -
picz ne go spo so bu przed Wie kiem Ewan ge lii –
jest przez pew ne okre ślo ne środ ki, któ re On
wy zna cza – przez Orę dow ni ka w Wie ku
Ewan ge lii i przez Pośred ni ka w Wie ku Ty siąc -
le cia. „Ża den nie przy cho dzi do Oj ca, tyl ko
prze ze Mnie”, po wie dział Je zus (Ja na 14:6).
Na wet, gdy nad szedł wła ści wy czas, Kor ne -
liusz nie mógł się przy bli żyć, aż Bóg po słał
do nie go wia do mość, jak to uczy nić.

ZNA JO MOŚĆ PRAW DY NIE ZBĘD NA

Anioł Pań ski po wie dział do Kor ne liu sza:
„Po ślij mę żów do Jop py, a przy zwij Szy mo na,
któ re go zwą Pio trem. On ci po wie sło wa,
przez któ re zba wio ny bę dziesz ty i wszy stek
dom twój” (Dz.Ap. 11:13,14). Te sło wa by ły
po trzeb ne do je go zba wie nia – do do pro wa -
dze nia go do przy mie rza po kre wień stwa z Bo -
giem. Kor ne liusz, bę dąc po słusz ny, po słał
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Pa nie, na ucz nas mo dlić sięPa nie, na ucz nas mo dlić się
„Bez prze stan ku się mó dl cie, za wszyst ko dzię kuj cie”

1 Te sa lo ni czan 5:17,18.



po Szy mo na Pio tra, któ ry udzie lił mu in struk -
cji nie zbęd nych do przy bli że nia się do Bo ga
przez Je zu sa. Je śli nie przy cho dzi my do Oj ca
przez Chry stu sa, na sze mo dli twy nie bę dą
przy ję te, tak jak nie by ły przy ję te mo dli twy
Kor ne liu sza.

Na pod sta wie Pi sma Świę te go i ko men ta rzy
jest bar dzo ja sne, że kie dy Piotr przy szedł z Jop -
py do Ce za rei, Kor ne liusz nie był na wet jesz cze
wie rzą cym w Je zu sa, ja ko Zba wi cie la, po mi mo
twier dzeń sprze ci wia ją cych się błą dzi cie li, że
Kor ne liusz był już wte dy chrze ści ja ni nem. Jest
to bar dzo wy raź nie po ka za ne rów nież przez
na stę pu ją ce stwier dze nia: „Zwróć my uwa gę
na te wa żne „sło wa”, wia ra w te sło wa ‘zba wi -
ła’ lub uwol ni ła Kor ne liu sza spod po tę pie nia
i wy ob co wa nia. To by ło pro ste stwier dze nie
(za pi sa ne krót ko w Dz.Ap. 10:34-43) fak tów...
Pro ste, praw dzi we prze sła nie; jed nak bar dzo
po trzeb ne do prze ka za nia Kor ne liu szo wi, aby
uwie rzył on i je go do mow ni cy, za nim mo gli
stać się chrze ści ja na mi lub brać mi” (R 1451,
1452). W VI to mie „Wy kła dów Pi sma Świę te -
go”, s. 680,681 (no we wy da nie), czy ta my, że to
by ły „sło wa”, przez któ re mógł zo stać prze nie -
sio ny ze sta nu wy ob co wa nia i odłą cze nia
do sta nu har mo nii i sy no stwa”. (R 2989 ak.1,
4344 ostat ni ak. 4345, 5101, 5200; PT ‘74, 58, 61,
62; PT ‘75, 11-15, 62,63, TP ‘87, s.2-6).

To, co Piotr po wie dział Kor ne liu szo wi, by -
ło wy ni kiem te go, że Bóg do star czył wiel kiej
ofia ry za grzech; że Je zus skosz to wał śmier ci
za ka żde go czło wie ka; że obec nie, za nim Bóg
zaj mie się świa tem, On naj pierw dzia ła wo bec
wy bra nych, aby uczest ni czy li z Chry stu sem
w bło go sła wie niu świa ta. Kie dy Kor ne liusz
usły szał to do bre prze sła nie, uwie rzył z ca łe -
go ser ca, po dob nie jak ci, któ rzy by li z nim.
Nie wąt pli wie on wcze śniej sły szał o Je zu sie,
lecz te raz zro zu miał tę kwe stię. On du żo
wcze śniej miał wła ści wy stan ser ca. On mo dlił
się i po ścił, lecz i tak nie mógł być przy ję ty
przez Bo ga, jak tyl ko za po śred nic twem Je zu -
sa. On mu siał mieć Chry stu sa za swe go Orę -
dow ni ka.

JE ZUS, NASZ ORĘ DOW NIK

Lecz co to zna czy mieć Je zu sa ja ko na sze -
go Orę dow ni ka? To zna czy, że naj pierw mu -
si my przy jąć Go ja ko nasz Okup od grze chu

i śmier ci. Na stęp nie mó wi nam: „Je śli ktoś chce
iść za Mną, nie chaj za prze się sie bie, a we źmie
krzyż swój i na śla du je Mnie”. Przez sa mo
uwie rze nie, że Je zus umarł, że był świę ty itd.,
nikt nie mo że stać się Je go uczniem. „I dia bli
te mu wie rzą, wsza kże drżą” (Jak. 2:19). Lecz
uspra wie dli wie nie do ży cia na stę pu je wte dy,
gdy przyj mu je my Pa na na Je go wa run kach.
Wte dy On sta je się na szym Orę dow ni kiem. 

Nikt nie ma pra wa ocze ki wać od po wie dzi
na mo dli twę prócz tych, któ rzy sta li się ucznia -
mi Chry stu sa przez zu peł ne po świę ce nie.
I kto kol wiek przy cho dzi do Oj ca przez Nie go,
żad nym spo so bem nie bę dzie od rzu co ny (Ja -
na 6:37). Jest tyl ko je den wy ją tek w tej re gu le
i do ty czy on nie let nich, dzie ci, któ re nie osią -
gnę ły peł ne go wie ku od po wie dzial no ści i zro -
zu mie nia tych spraw, któ rych jed no lub obo -
je ro dzi ce są ucznia mi Chry stu sa (1 Kor. 7:14).
Ten wiek od po wie dzial no ści bę dzie się ró żnić
– u nie któ rych on mo że przy pa dać od dwu na -
ste go do pięt na ste go ro ku ży cia, a u in nych
jesz cze póź niej. Lecz ka żdy, kto osią gnie sto -
pień peł nej od po wie dzial no ści i zdol no ści poj -

mo wa nia i nie po świę ci się Pa nu, tra ci przy wi -
lej pro tek to ra tu ro dzi ców. Za tem nie let nie
dziec ko, któ re go ro dzi ce są po świę ce ni, ma
pra wo ocze ki wać od po wie dzi od Bo ga
na swo je mo dli twy.

Bóg nie prze szka dza ni ko mu, by ugiął
przed Nim ko la na. Wie lu po gan czy ni to od -
po wied nio dłu go, lecz oni nie ma ją spo łecz -
no ści z Nim w mo dli twie. Izra el otrzy mał ty -
picz ne za rzą dze nie od Bo ga i stał się wy jąt -
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kiem w od nie sie niu do mo dli twy. Wkrót ce
ca ła ludz kość pod za rzą dze nia mi Po śred ni -
czą ce go Ty siąc let nie go Kró le stwa otrzy ma
przy wi lej mo dli twy przez wiel kie go Po śred -
ni ka No we go Przy mie rza. Lecz Chry stus nie
bę dzie Orę dow ni kiem dla świa ta, po nie waż
to za rzą dze nie jest tyl ko dla po świę co nych
Wie ku Ewan ge lii. 

NA SZE ŻY CIE MO DLI TWĄ
Wy da je się, iż mo dli twa jest wła ści wą po -

sta wą ludz kie go umy słu wo bec Wszech mo -
gą ce go. Na wet po ga nie ma ją uspo so bie nie
do mo dle nia się. Ich oba wy, ich na dzie je pro -
wa dzą ich do od wo ły wa nia się do ja kiejś
więk szej si ły po za ni mi. Lecz tyl ko lud Bo ży,
któ ry zna Je go mą drość, moc i mi łość i któ ry
po znał wa run ki na da ją cej się do przy ję cia mo -
dli twy, jest upo wa żnio ny, by mo dlić się do Bo -
ga. Uświa da mia my so bie, ja kim bło go sła wień -
stwem jest do stęp przez Chry stu sa do Bo ga,
Wszech mo gą ce go Wład cy Wszech świa ta.
Wie my, że bar dzo trud no jest zy skać po słuch
u ce sa rzy i kró lów zie mi; i że u lu dzi o wiel kim
zna cze niu nie jest ła two za pew nić so bie au -
dien cję. Jed nak wiel ki Bóg uczy nił za bez pie -
cze nie, że Je go lud mo że przy bli żać się do Nie -
go przez Chry stu sa i On przyj mu je do wia do -
mo ści ich proś by o ka żdym cza sie.

Nie po ku tu ją cy grzesz nik nie mo że przyjść
do Bo ga, lecz Bo ska mą drość da ła za rzą dze nie,
przez któ re grzesz nik mo że po zbyć się grze -
chu, a na stęp nie mo że przyjść do Nie go w mo -
dli twie i du cho wej spo łecz no ści. Ży dzi mie li
ty picz ne ofia ry, ty picz ny Dzień Po jed na nia
i ty picz ne prze ba cze nie grze chów, lecz od -
pusz cze nie na szych grze chów przez za słu gę
ofia ry Chry stu sa jest ak tu al ne i pro wa dzi nas
do miej sca, w któ rym na da je my się do przy ję -
cia przez Oj ca. On jest za do wo lo ny, gdy ma
dzie ci, któ re przy cho dzą do Nie go w mo dli -
twie. Ofia ro wa nie Je mu czci i chwa ły jest na -
szym wspa nia łym przy wi le jem – jest hoł dem
na szych serc. 

Do ko nu je my roz ró żnie nia po mię dzy czcią
i mo dli twą. Cześć jest od da niem po kło nu,
uzna niem ma je sta tu Bo ga, ak tem uwiel bie nia,
ad o ra cji. Lecz mo dli twa jest za zwy czaj przed -
sta wie niem proś by. Za tem kie dy lud Pa na jest
za chę ca ny przez Je go Sło wo, by przy bli żać się

do Nie go w mo dli twie, wy ni ka to ze zro zu -
mie nia, że za nim się przy bli żą, oni są po ucze -
ni, ja kie proś by są przy jem ne dla Bo ga. Ma my
po da ny przy kład, ja ka po win na być wła ści -
wa mo dli twa, na pod sta wie tej, któ rej nasz
Pan na uczył Swych uczniów. 

Duch Świę ty jest bło go sła wień stwem,
o któ re naj bar dziej na le ży się sta rać. Te go Du -
cha Bo ga mo żna po siąść w więk szej lub mniej -
szej mie rze. Mia ra du cha jest nam udzie lo na,
gdy zo sta je my przy ję ci ja ko ucznio wie Chry -
stu sa; ten za po cząt ko wa ny wów czas pło mień
mi ło ści, ma stać się tra wią cą mo cą w na szym
ży ciu. On ma spa lić wszyst ko, co jest prze ciw -
ne Bo gu, aby na sze ży cie mo gło być pło ną -
cym i ja śnie ją cym świa tłem.

Pro por cjo nal nie do te go, jak roz po zna je my,
że bra ku je nam Du cha spra wie dli wo ści, Du -
cha Praw dy, po win ni śmy być wy trwa li w mo -
dli twie. Ka żdy, kto uświa da mia so bie swo je po -
trze by i zna Źró dło, z któ re go mo że uzy skać ich
za spo ko je nie, bę dzie przy cho dził przez Chry -
stu sa do Nie biań skie go Oj ca. Nie po win ni śmy
za nie dby wać ży cio wych obo wiąz ków i od po -
wie dzial no ści, by ka żde go dnia spę dzać wie le
cza su na ko la nach, lecz ca łe na sze ży cie po win -
no być nie ustan ną mo dli twą. 

Ciąg dal szy na stą pi...

BS ‘11, 2-4

ZA

WSZYST KO

DZIĘ KUJ CIE

1 Tes. 5:18

„Przyjdź Kró le stwo Two je,

Bądź wo la Two ja, ja ko w nie bie,

Tak i na zie mi” Mat. 6:10



STYCZEŃ – LUTY 2011 —  5

JED NA Z NAJ BAR DZIEJ nie zwy kłych scen
w dzie dzi nie kon tro wer sji re li gij nych, ro -

ze gra ła się w są dzie w Day ton, TN, 20 lip ca
1925 ro ku, kie dy Cla ren ce Dar row, je den
z wio dą cych praw ni ków są do wych Ame ry ki,
prze słu chał Wil lia ma Jen ning sa Bry ana, usi -
łu jąc udo wod nić błęd ność Bi blii. Nie któ re
z od po wie dzi pa na Bry ana nie wy da ją się
prze ko ny wa ją ce, choć po dzi wia my si łę je go
za ufa nia do Bi blii. Pan Dar row wy su nął kil ka
scep tycz nych za rzu tów wo -
bec ró żnych bi blij nych kwe -
stii – za rzu tów, któ re wy da ją
się moc ne tyl ko dla tych, któ -
rzy nie są do brze za zna jo mie -
ni z ty mi spra wa mi. Czę sto
trud no ści pa na Dar ro wa nie
by ły przed sta wia ne wy raź nie,
po nie waż udzie la ne mu od -
po wie dzi od cią gnę ły je go
uwa gę od je go za rzu tów. Pan
Dar row, lub in ny py ta ją cy
czło wiek, po wi nien otrzy mać
uprzej mą i wła ści wą in for ma -
cję w związ ku ze swy mi bi blij -
ny mi trud no ścia mi. Ża łu je my, że pan Bry an,
zna ko mi ty ora tor i po bo żny chrze ści ja nin, któ -
re go po dzi wia my, nie po tra fił udzie lić prze ko -
ny wa ją cej od po wie dzi na pew ne py ta nia. Głę -
bo ko współ czu je my tym, któ rzy tak jak pan
Dar row, ma ją trud no ści w zro zu mie niu Pi sma
Świę te go, lecz za zwy czaj nie otrzy mu ją
od chrze ści jań skich obroń ców uprzej mej, cier -
pli wej i in te li gent nej od po wie dzi, któ rą po -
win ni otrzy mać i któ ra po win na być udzie lo -
na. My śli my, że więk szość scep ty ków sta ła się
ta ka z po wo du wy zna nio wych błę dów, któ re
by ły fał szy wie utrzy my wa ne ja ko na uki bi blij -
ne, z po wo du nie for tun nych wy sił ków obroń -
ców Bi blii oraz nie wła ści wych prze kła dów
wer se tów bi blij nych w nie któ rych kwe stiach.
By ło to praw dą w od nie sie niu do licz nych
trud no ści do ty czą cych pa na Dar ro wa. Za tem
roz wa ży my je w du chu po mo cy, a nie w du -

chu stron ni czo ści i kon tro wer sji i ufa my, że
bło go sła wień stwo spły nie na umy sły i ser ca
wszyst kich, któ rzy je prze czy ta ją. 

Pierw sza trud ność pa na Dar ro wa do ty czy
hi sto rii Jo na sza i wiel kiej ry by, któ ra go po łknę -
ła. On nie miał mo żli wo ści wy po wie dze nia te go,
co, jak wie rzy my, jest je go głów ny mi za rzu ta mi
wo bec tej hi sto rii – za zwy czaj wy su wa ny mi
przez scep ty ków: (1) że gar dło wie lo ry ba jest
zbyt ma łe, by po łknąć czło wie ka, i (2) że czło -

wiek nie mógł by prze żyć
trzech dni w brzu chu wiel kiej
ry by. Do pierw sze go punk tu
mo żna uczy nić kil ka sto sow -
nych uwag. W he braj skim wer -
se cie Jo na sza 1:17 czy ta my
o wiel kiej ry bie, a nie o wie lo -
ry bie. Sep tu agin ta w ję zy ku
grec kim tłu ma czy to wy ra że -
nie ja ko wiel ki ke tos, któ re to
sło wo w Mat. 12:40 jest prze -
tłu ma czo ne na wie lo ryb. Grec -
cy lek sy ko gra fo wie, np. Li dell
i Scott, Thay er itd., de fi niu ją to
sło wo ja ko: ja kiś mor ski po -

twór, ogrom na ry ba, ta ka jak wie lo ry by, re ki ny,
del fi ny, tuń czy ki itp. Zgod nie z tym, to sło wo
w Mat. 12:40 po win no być prze tłu ma czo ne ja ko
wiel ka lub ogrom na ry ba, tak jak w Jo na sza 1:17.
Na wet gdy by ono zo sta ło prze tłu ma czo ne ja ko
wie lo ryb, przy bra ku szcze gól ne go okre śle nia
nie po win no się wnio sko wać, że to był wie lo ryb
z ga tun ku tych, któ rych gar dło jest zbyt ma łe, by
po łknąć czło wie ka; po nie waż na przy kład ol -
brot i płe twal błę kit ny, znaj do wa ne w Mo rzu
Śród ziem nym ma ją do sta tecz nie du że gar dła
na po łknię cie czło wie ka. Lecz ta wiel ka ry ba mo -
gła być ol brzy mim re ki nem, jed nym z tych,
o któ rych wia do mo, że po ły ka ją lu dzi. Je den
z ta kich re ki nów – o dłu go ści 18m i 29cm – zo stał
wy rzu co ny na brzeg bli sko Sy do nu, w Li ba nie
w 1877 ro ku, któ re go szkie let Dr Thomp son
(słyn ny au tor trzy to mo we go, naj bar dziej po pu -
lar ne go w Pa le sty nie dzie ła „Zie mia i Księ ga”)

T R U D  N O  Ś C I  ZT R U D  N O  Ś C I  Z B I  B L I Ą  B I  B L I Ą  
„Boć za iste my śli mo je nie są ja ko my śli wa sze, mó wi Pan” – Iza ja sza 55:8.

Clarence Darrow - 1992
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usi ło wał zdo być dla swe go In sty tu tu w Bej ru cie,
w Sy rii. Nie któ re ze śród ziem no mor skich re ki -
nów, np. żar ła cze lu do ja dy, ma ją tyl ko zę by tną -
ce i nie ma ją in nej mo żli wo ści, jak tyl ko po łknąć
ofia rę w ca ło ści lub od ciąć ka wa łek, po nie waż
nie mo gą trzy mać ofia ry czy po ły kać jej po ka -
wał ku. Pan Mu el ler, naj bar dziej wia ry god ny
przy rod nik, opo wia da o zda rze niu na Mo rzu
Śród ziem nym w 1758 ro ku, kie dy że glarz zo stał
chwy co ny przez re ki na, któ ry miał go już w gar -
dle i któ ry na gle zo stał tra fio ny po ci skiem z bro -
ni pal nej, co spo wo do wa ło wy rzu ce nie z pasz -
czy ży we go że gla rza. On pod ró żo wał po tem
po Eu ro pie po ka zu jąc tę ogrom ną ry bę. Wiel ka
ry ba zła pa na nie da le ko Mia mi na Flo ry dzie wie -
le lat te mu, mia ła w żo łąd ku in ną ry bę wa żą cą
680kg. Ten wiel ki mor ski po twór był wy sta wia -
ny w ró żnych mia stach i oglą da ny przez ty sią ce
lu dzi. Je go zdję cie, uka zu ją ce jej wiel ką pasz -
czę, by ło dru ko wa ne w ga ze tach w ca łym kra ju.
To po ka zu je, że za rzut wo bec Jo na sza i wiel kiej
ry by nie wy trzy mu je kry ty ki. 

Dru gi za rzut – że czło wiek nie mo że żyć we
wnę trzu ry by przez trzy dni – jest opar ty na za -
prze cza niu re al no ści cu dów. Współ czu je my
tym, któ rzy nie po tra fią wie rzyć w cu da. Oni
tra cą wie le nie zbęd ne go po ko ju ser ca i umy słu.
Oczy wi ście stwo rze nie i utrzy ma nie wszech -
świa ta w je go zor ga ni zo wa nym roz miesz cze -
niu, je go ru chy, wza jem ne związ ki je go czę ści
itd., są zde cy do wa nie więk szy mi cu da mi, niż
ka żde in ne wspo mnia ne w Bi blii; a jed nak
wszy scy mu szą uznać ich re al ność. Dla cze go
za tem nie mo gą te go do ko nać mniej sze cu da?
Praw do po dob nie, kie dy cel po łknię cia Jo na sza
i za cho wa nia go ży wo przez trzy dni we wnę -
trzu mor skie go po two ra oraz je go uwol nie nia
stam tąd zo sta nie zro zu mia ny, sen sow ność te go
ce lu spra wi, że cud nie bę dzie wy wo ły wał
sprze ci wu. Je zus wy raź nie uczy (Mat.12:40), że
w tym ob ra zie Jo na sza jest do star czo ny pro ro -
czy typ Je go śmier ci oraz zmar twych wsta nia.
Ten typ po czę ści umo żli wił na sze mu Pa nu do -
wie dze nie się, że bę dzie ska za ny na śmierć,
a na stęp nie wzbu dzo ny trze cie go dnia, tak jak
czę ścio wo uzdol nił świę te go Paw ła do stwier -
dze nia, że Chry stus po wsta nie trze cie go dnia
we dług Pism (1 Kor. 15:4). Śmierć i zmar twych -
wsta nie Je zu sa są naj wa żniej szy mi fak ta mi Bi -
blii i po win ni śmy się spo dzie wać, że od nie sie nia
do nich znaj du ją się we wszyst kich sied miu kie -
run kach my śli bi blij nej – w jej dok try nach, prze -

pi sach, obiet ni cach, na po mnie niach, pro roc -
twach, hi sto riach i ty pach. Hi sto ria o Jo na szu
i wiel kiej ry bie jest jed nym z ty pów, któ ry uczy
o śmier ci i zmar twych wsta niu Je zu sa. Cho ciaż
bez te go ce lu, ta hi sto ria mo że wy da wać się
śmiesz na dla scep ty ków; to dla chrze ści ja ni na,
ja ko ty picz ne pro roc two o śmier ci i zmar twych -
wsta niu Chry stu sa, jest ona moc nym do wo dem,
że Bi blia jest Bo skim ob ja wie niem, po nie waż
ta kie pro roc two naj wy raź niej jest na tchnio ne
przez Bo ga. W ka żdym ra zie, szcze re roz wa że -
nie te go fak tu spra wia, że ta hi sto ria nie wy wo -
łu je już sprze ci wu nie do wiar ka. 

Dru ga trud ność pa na Dar ro wa zwią za -
na z Bi blią ma pod ło że w mo dli twie Jo zu ego
oraz od po wie dzi na nią, tak jak zo sta ły prze tłu -
ma czo ne w an giel skiej Wer sji Au to ry zo wa nej
(Joz. 10:12,13). On nie jest kry ty ko wa ny z po wo -
du trud no ści ze zro zu mie niem my śli prze ka za -
nej przez to tłu ma cze nie, po nie waż gdy się je
czy ta, ono wy raź nie uczy nie praw dy. Lecz to
bu dzi wąt pli wo ści co do po praw no ści tłu ma -
cze nia tych wer se tów i ja ko ba dacz he braj skie -
go, bez wa ha nia za rzu ca my wer sji A.V. błęd ne
tłu ma cze nie kil ku słów w tych wer se tach,
w wy ni ku cze go po wsta je zu peł nie błęd ne wra -
że nie co do te ma tu mo dli twy i od po wie dzi
na nią. Sło wa prze tłu ma czo ne „słoń ce”, „księ -
życ”, „stał nie ru cho mo” i „ca ły” po win ny być
prze tłu ma czo ne, „świa tło sło necz ne”, „świa tło
księ ży ca”, „nie by ło ak tyw ne” i „cał ko wi cie”.
Na stę pu ją ce sło wa są pro po no wa ne ja ko po -
praw ne tłu ma cze nie tych wer se tów: „Świa tło
słoń ca nie by ło ak tyw ne w Ga ba on, a świa tło
księ ży ca [nie by ło ak tyw ne] w do li nie Aja lon.
I świa tło sło necz ne nie by ło ak tyw ne, a świa tło
księ ży ca za trzy ma ło się [nie by ło ak tyw ne], do -
pó ki na ród nie po mścił się na swych wro gach.
Czyż nie jest to za pi sa ne w księ dze Spra wie dli -
we go? I świa tło sło necz ne za trzy ma ło się
w środ ku nie ba [po zo sta ło w at mos fe rze po -
nad chmu ra mi, z któ rych pa dał wiel ki grad]
i nie śpie szy ło się z wyj ściem [ze środ ka nie ba
nad po wierzch nię gó ry] przez ca ły dzień”. Po -
da li śmy za tem po praw ne tłu ma cze nie z kil ko -
ma ko men ta rza mi w na wia sach.

Na sza od po wiedź na trud ność pa na Dar ro wa
w tym wzglę dzie jest na stę pu ją ca: Jo zue pra gnął,
aby świa tło słoń ca nie świe ci ło na Ga ba on; po nie -
waż wie dział, że sa mo słoń ce ni gdy nie by ło ani
nie mo gło być na tej gó rze, lecz je go świa tło by -



ło i mo gło tam być. Jo zue pra gnął, by świa tło
księ ży ca nie świe ci ło na do li nę Aja lon; po nie waż
wie dział, że sam księ życ ni gdy nie był i nie mógł
być w do li nie, lecz, że je go świa tło by ło lub mo -
gło tam być. Z te go ja sno wy ni ka, co Jo zue miał
na my śli: pa da ją cy grad, mie sza ją cy szy ki i za bi -
ja ją cy Amo rej czy ków, był tak gę sty, że po wo do -
wał ciem ność pod czas dnia na ca łej gó rze,
a w no cy w ca łej do li nie, gdzie na stęp nie sta cjo -
no wa li Amo rej czy cy; Jo zue pra gnął, aby ten stan
trwał, po nie waż tym spo so bem wróg był po ko -
ny wa ny. I o to się mo dlił. W re zul ta cie te go, je go
mo dli twa by ła na stę pu ją ca: „Pa nie, spraw by gę -
sty grad na dal spa dał na Two ich i na szych wro -
gów, tak by za ciem nić gó rę w cią gu dnia i do li nę
w no cy oraz po ko nać Two ich i na szych wro -
gów”. In ny mi sło wy, je śli grad bę dzie pa dał tak
gę sto na Amo rej czy ków, aby od ciąć świa tło sło -
necz ne w cią gu dnia i świa tło księ ży ca w no cy,
pod czas dnia i no cy kie dy trwa ła wal ka, Amo rej -
czy cy bę dą z pew no ścią zu peł nie po ko na ni; o to
się mo dlił Jo zue i je go mo dli twa zo sta ła przy ję ta.
W po etyc kiej for mie, w któ rej ta mo dli twa zo sta -
ła wy ra żo na, on zwięź le okre ślił to wa rzy szą ce
zja wi ska, a nie po żą da ną przy czy nę i sku tek –
wiel ki grad i po ko na nie Amo rej czy ków. Kil ka
nie for tun nych prze kła dów, sko ry go wa nych po -
wy żej, da ło oka zję do po wszech ne go, błęd ne go
zro zu mie nia te go frag men tu. Po now nie zwró ci -
my uwa gę na ostat nią część wer se tu 13. Po win -
ni śmy ją czy tać: Za tem świa tło sło necz ne za trzy -
ma ło się w środ ku nie ba i nie śpie szy ło się z wyj -
ściem [nad gó rę Ga ba on] przez ca ły dzień. Zaj -
rzyj my do tłu ma czeń Youn ga i Ro ther ha ma.
W do dat ku do te go i do po wy ższe go wy ja śnie nia
co do świa tła słoń ca i księ ży ca do da je my uwa gę
na te mat he braj skie go sło wa dum, prze tłu ma -
czo ne go w wer sji A.V. „stał nie ru cho mo”, któ re
po pierw sze zna czy być ci cho, a po dru gie być
nie czyn nym. Jo zue chciał, by świa tło słoń ca (a nie
sa mo słoń ce) i świa tło księ ży ca (a nie sam księ -
życ), by ło nie ak tyw ne te go dnia na ty le, by
oświe cać gó rę Ga ba on i do li nę Aja lon, po nie waż
to to wa rzy szy ło gę stym ma som gra du spa da ją ce -
go na Amo rej czy ków, któ re go to gra du on pra -
gnął by na dal pa dał, aż do po ko na nia wro ga. On
nie pra gnął by słoń ce i księ życ za trzy ma ły się
w swym bie gu te go dnia, co wie lu lu dzi przy -
pusz cza, po dob nie jak pan Dar row, pod wpły -
wem oszu ka nia przez po wy żej wspo mnia ne
błęd ne tłu ma cze nie. Nie ma żad nej sprzecz no ści
po mię dzy na uką a Bi blią w kwe stii ciem ne go

dnia Jo zu ego. Lecz z dru giej stro ny, pan Dar row
i po dob ni mu my śli cie le, z po wo du błęd ne go
tłu ma cze nia, są oczysz cze ni od po tę pia nia ich;
i przez po wy ższe po praw ki w tłu ma cze niu, Bi -
blia i na uka uka zu ją się w peł nej zgod no ści
na tym punk cie. Ja ka szko da, że tłu ma cze po -
my li li się tak bar dzo! Cza sa mi Bi blia mu si być
chro nio na przed jej przy ja ciół mi – w tym wy pad -
ku, przed jej tłu ma cza mi, po nie waż Praw da czę -
sto zo sta je zra nio na w do mu swych przy ja ciół. 

BI BLIA I PO GAŃ SKA CHRO NO LO GIA 

Trze cią trud no ścią, ja ką pan Dar row miał
w związ ku z Bi blią, jest jej na uka o dłu go ści ist -
nie nia ro dzi ny ludz kiej na zie mi. Zgod nie
z chro no lo gią bi blij ną Adam zo stał stwo rzo ny
w ro ku 4129 przed Chr. lub oko ło 6139 lat te mu
(2010). Pan Dar row uwa żał, że ludz ka ro dzi -
na jest o wie le star sza, a na po twier dze nie swe -
go po glą du po wo łu je się na cy wi li za cje Chin,
Ba bi lo nii i Egip tu, któ re we dług licz nych ar che -
olo gów i hi sto ry ków się ga ją pra wie 6000 lat
przed Chr. Wie rzy my, że w tym wzglę dzie mo -
że my po dać pew ne su ge stie, któ re spro wa dzą
chro no lo gię tych na ro dów do zna czą cej zgod -
no ści z chro no lo gią Bi blii, na ile wią że się ona
z po by tem czło wie ka na zie mi. Spójrz my za -
tem do egip skie go za pi su. Egip to lo dzy od ko -
pa li wie le ge ne alo gicz nych i hi sto rycz nych ta -
blic po da ją cych li sty osób, któ re uwa ża się
za wład ców Egip tu. Te li sty, ku kon ster na cji
naj zdol niej szych egip to lo gów, bar dzo zna czą co
ró żnią się, co do ilo ści po da wa nych w nich
wład ców. Więk szość list wśród tych wład ców
za wie ra na zwy bo gów i pół bo gów.

TA BLI CA Z ABY DOS

Lecz jed na z tych ta blic i naj bar dziej rze tel -
na z nich wszyst kich – ta bli ca z Aby dos – nie
wspo mi na o bo gach i pół bo gach i po da je tyl ko
tych, któ rzy we dług przy pusz czeń Egip cjan,
by li ludz ki mi fa ra ona mi. Ta bli ca z Aby dos
w naj bar dziej nie zwy kły spo sób po twier dza ge -
ne alo gię bi blij ną po da ną w 5 i 6 roz dzia le 1 Księ -
gi Mo jże sza. Po rów nu jąc tę li stę z li sta mi z in -
nych ta blic, okry wa my, że one za sad ni czo zga -
dza ją się z pierw szy mi dzie się cio ma fa ra ona mi
po da ny mi na ta bli cy z Aby dos. Na stęp nie ob -
szer niej sze li sty po da ją licz ne imio na bo gów
i pół bo gów po mi nię tych na ta bli cy z Aby dos.
Bez po śred nio po nich, one po da ją na stęp nie
imio na, któ re wy stę pu ją od ra zu po pierw szych
dzie się ciu na ta bli cy z Aby dos.
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Imio na pierw szych dwu dzie stu fa ra onów
na tych ta bli cach (omi ja jąc tych bo gów i pół bo -
gów na po zo sta łych ta bli cach) są naj bar dziej in -
te re su ją ce; po nie waż one, na ile zga dza ją się
z ta bli cą z Aby dos, do kład nie od po wia da ją
dwu dzie stu oso bom przed sta wio nym w za pi sie
1 Mo jże szo wej, włą cza jąc No ego. Przy po mi na -
my, że Adam i je go pier wo rod ni po tom ko wie,
włą cza jąc Ka ina aż do Ja ba la, któ ry na pew no
zgi nął w po to pie, po nie waż był ostat nim wy -
mie nio nym po tom kiem Ka ina, two rzą do kład -
nie licz bę dzie sięć; na to miast Abel i Set oraz
póź niej si pier wo rod ni po tom ko wie, włą cza jąc
No ego, da ją rów nież licz bę dzie sięć. Ta bli ca
z Aby dos na da je tym dwu dzie stu oso bom egip -
skie imio na: naj pierw w po rząd ku od Ada ma
i Ka ina oraz póź niej szych pier wo rod nych po -
tom ków, a na stęp nie w po rząd ku od Abla i Se -
ta oraz na stęp nych pier wo rod nych po tom ków
aż do No ego.

FA RA ON I

Za tem Adam pod imie niem Me na jest na -
zwa ny Fa ra onem I. Noe pod imie niem Nor fu,
jest na zwa ny Fa ra onem XX. Bo go wie i pół bo go -
wie są wpro wa dze ni w in nych ta bli cach po Ja ba -
lu, wiel kim wnu ku Ka ina, któ ry w tych ta bli -
cach jest okre śla ny ja ko Ka kan. Jest to wła śnie bi -
blij ny czas i miej sce na ich po ja wie nie się; po nie -
waż ci bo go wie by li anio ła mi – „sy na mi Bo ży mi”
– któ rzy nie dłu go przez po to pem że ni li się z ko -
bie ta mi i z te go związ ku po wsta wa li ol brzy mi –
pół bo go wie (1 Moj. 6:2-4; Ju da 6,7). Szcze gó ły
na te mat tych anio łów i ich sy nów, ol brzy mów,
są po da ne w cza so pi śmie He rald „21, s.5,6. Fa ra -
onem XXI jest Ham, w he braj skim Cham, na -
zwa ny w tych ta bli cach Cha mu i Chu fu. Pa mię -
ta jąc, że po tom ko wie Ha ma, a nie Se ma czy Ja -
fe ta, osie dli li się w Egip cie, to Ham jest wła śnie
tym, ko go mo że my się spo dzie wać na li ście tak
zwa nych fa ra onów po Nor fu – No em. 

MU ZEUM BRY TYJ SKIE 

Na ta bli cy z Aby dos znaj du je się kil ka in -
nych in te re su ją cych szcze gó łów: żo ną Me ny
(Ada ma) jest Szesz (hebr. Isha), co zna czy ko bie -
ta. Fa ra on II jest na zwa ny Te ta -Khent, co zna czy
win ny, ja ko od nie sie nie do Ka ina, win ne go
krwi Abla. Frag ment ta bli cy dla Abla przed sta -
wia go ja ko nie sta wia ją ce go opo ru. Ta bli ca
z Aby dos zo sta ła spo rzą dzo na przez Se ti I, któ -
ry praw do po dob nie był tym Fa ra onem, któ re go
pre mie rem był Jó zef. Se ti I miał szyb o głę bo ko -

ści 60 stóp w li tej ska le. Na tej głę bo ko ści je go
ka mie nia rze wy ku li klat kę scho do wą, na któ rej
zo sta ła na stęp nie umiesz czo na ta bli ca z Aby -
dos. Do kład na jej ko pia znaj du je się w Mu zeum
Bry tyj skim. Ta ta bli ca jest wiel kim po twier dze -
niem chro no lo gii bi blij nej, je śli za cho wa my
w umy śle fakt, że po dob nie jak Bi blia, ona po -
da je dwie rów no cze sne li nie ge ne alo gicz ne,
pierw szą, a na stęp nie dru gą aż do ukoń cze nia.
To wy ma ga, aby śmy li czy li 1656 lat, a nie po -
nad 3300 lat, od Me ny (Ada ma) do Nor fu (No -
ego) i po to pu. Re du ku jąc naj dłu ższą egip ską
chro no lo gię dla te go okre su o po ło wę jej dłu go -
ści, co jest wy ma ga ne przez to roz wa ża nie, a na -
stęp nie po mi ja jąc chro no lo gię bo gów i pół bo -
gów – po nie waż one ta kże by ły rów no cze sne
z dwie ma wspo mnia ny mi ge ne alo gia mi, stwier -
dza my, że egip ska chro no lo gia po da na na ta bli -
cy z Aby dos i po rów na na z in ny mi ta bli ca mi
oraz z chro no lo gią bi blij ną, są w za sa dzie jed na -

ko we, co do cza su przed po to pem. Da lej mo że -
my do dać, że ba bi loń skie, chiń skie i in dyj skie
za pi sy, na pod sta wie, któ rych pew ni ar che olo -
dzy wy su wa ją twier dze nia o oso bach ży ją cych
6000 lat przed Chry stu sem, za wie ra ją ten sam
błąd li cze nia ko lej nych list ge ne alo gicz nych lub
dy na stii, któ re w isto cie rze czy by ły rów no cze -
sne, tak jak pew ni egip to lo dzy zro bi li z ta bli cą
z Aby dos i in ny mi ta bli ca mi. Fakt, że Bi blia
wpro wa dza dwie ge ne alo gie pro wa dzo ne od -
dziel nie, lecz nie wy ma ga, aby ich chro no lo gia
by ła po da na ja ko ko lej na, lecz ja ko rów no cze -
sna, do wo dzi, iż roz sąd ne jest, aby to sa mo
uczy nić z imio na mi na ta bli cach z Aby dos. Po -
wy ższe roz wa ża nia do wo dzą, że roz sąd nie mo -
że my zhar mo ni zo wać egip skie, ba bi loń skie,
chiń skie i in dyj skie chro no lo gie z chro no lo gią
bi blij ną, któ ra wy zna cza okres oko ło 6139 lat
na obec ność ro dzi ny ludz kiej na zie mi. Naj bar -
dziej rze tel na ta bli ca z po gań skiej sta ro żyt no ści
za sad ni czo po twier dza chro no lo gię bi blij ną. 

Przed za koń cze niem te go te ma tu bę dzie
wła ści we, gdy skie ru je my uwa gę na szych czy -
tel ni ków na fakt, że w rze czy wi sto ści nie ma
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żad nych za pi sków w egip skiej chro no lo gii
przed dy na stią XVIII, któ ra ist nia ła od koń ca
cza sów Jó ze fa aż do Mo jże sza. Egip to lo dzy mu -
sie li do my ślać się chro no lo gii przed tą dy na stią.
Po ni żej jest po ka za ne, jak naj więk si z nich ró -
żnią się w swych do my słach na te mat cza su ży -
cia Me ny, pierw sze go, tak zwa ne go fa ra ona,
któ ry tak na praw dę nie był fa ra onem – był ra -
czej Ada mem, lecz Egip cja nie uwa ża ją go za fa -
ra ona. Te przy pusz cze nia po cho dzą sprzed ro -
ku 1912, kie dy do ko na no po wy ższej iden ty fi ka -
cji pierw szych 20 imion na ta bli cy z Aby dos ra -
zem z 20 imio na mi z dwóch drzew ge ne alo gicz -
nych z 1 Mo jże szo wej 5 i 6. 

Ma riet te i Le nor mant ............... 5004 przed Chr.

Brugsch i Bud ge ........................ 4400 przed Chr.

Lep sius ........................................ 3892 przed Chr.

Bun sen (wcze śniej szy po gląd)... 3623 przed Chr.

Bun sen (póź niej szy po gląd) .... 3059 przed Chr.

Bre asted ...................................... 3400 przed Chr.

Ste wart Po ole ............................. 2717 przed Chr.

G. Wil kin son .............................. 2691 przed Chr.

G. Raw lin son ............................. 2350 przed Chr.

Chce my je dy nie do dać, że wiel cy ar che olo -
dzy i hi sto ry cy są bar dzo roz bie żni w swych
po glą dach na te mat sta ro żyt no ści Ba bi loń czy -
ków, Chiń czy ków i Hin du sów. Wy raź na chro -
no lo gia bi blij na z pew no ścią nie po win na być
od kła da na z po wo du ta kich roz bie żnych przy -
pusz czeń, któ re prze wa ża ją wśród naj zdol niej -
szych ar che olo gów i hi sto ry ków. Niech ci, któ -
rzy jej za prze cza ją, naj pierw przed sta wią to, co
jest pew ne, je śli ma my przy jąć ich teo rie.
W mię dzy cza sie zro bi my do brze, gdy nie bę -
dzie my zwa żać na nie, gdyż rze czy wi ście są one
przy pusz cze nia mi.

BS ‘11, 5-8

„Prze zwy cię ża nie zła”„Prze zwy cię ża nie zła”
„Nie daj się zwy cię żyć złu, ale zło do brem zwy cię żaj”. Rzy mian 12:21

Wiel kim za da niem sto ją cym przez lu dem Pa -
na obec nie i w prze szło ści jest roz wój cha -

rak te ru na po do bień stwo na sze go Pa na i Zba wi -
cie la. Ko ściół, gdy był tu taj na zie mi, mu siał do -
ko nać pew nych przy go to wań. Ci, któ rych cha -
rak te ry nie by ły bia łe i czy ste, nie nada wa li się ja -
ko Ob lu bie ni ca Chry stu sa. Po byt Ko ścio ła na zie -
mi świad czył o ich wzro ście w ła sce na po do -
bień stwo ich Pa na. W roz wo ju cha rak te ru pew -
ne kwe stie wy ma ga ją roz wa że nia i pra cy.

By ły pew ne de fek ty, któ re mu sia ły być usu -
nię te z ich cha rak te rów. By ły pew ne bra ki, któ -
re na le ża ło uzu peł nić. I by ły pew ne do bre ce -
chy, któ re oni już mie li w swych cha rak te rach
i któ re wy ma ga ły utrzy ma nia i roz wo ju. Trzy
kwe stie wy ma ga ją na szej uwa gi w związ ku
z roz wo jem cha rak te ru: 

(1) Usu nię cie de fek tów;

(2) Uzu peł nie nie bra ków;

(3) Roz wój do brych cech.

Rol nik ilu stru je to w przy go to wa niu ogro du.
On mo że mieć ka wa łek zie mi, któ ry jest pe łen
ka mie ni i w któ rym bra ku je wie lu nie zbęd nych
rze czy wy ma ga nych do wzro stu te go, co chce
upra wiać w swo im ogro dzie. Je go dzia ła nie bę -
dzie mia ło trzy kie run ki: on wy bie rze z zie mi ka -
mie nie, przez na wo że nie do star czy gle bie bra -
ku ją cych skład ni ków, a na stęp nie przez pra cę
w grun cie do pro wa dzi gle bę do mo żli wie naj -
lep sze go sta nu, aby zro dzi ła po żą da ny owoc.
Te sa me rze czy mo że my uczy nić w związ ku
z roz wo jem na szych cha rak te rów.

Po ko ny wa nie przez ogra ni cze nia jest pro -
ce sem pod da wa nia wad cia ła pod wpływ du -
cha Bo że go, aby ce chy no we go ser ca i umy słu
zy ski wa ły prze wa gę, a ce chy cia ła by ły stop -
nio wo pod po rząd ko wy wa ne, aż wa dy osta -
tecz nie zo sta ną usu nię te. 
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Je śli przy ję li śmy Chry stu sa ja ko na sze go
Zba wi cie la i chce my być współ pra cow ni ka mi
z Nim w Kró le stwie, to jest ab so lut nie nie zbęd -
ne, aby śmy na uczy li się prze zwy cię żać cia ło
przez wpływ du cha. Jest po pro stu nie mo żli -
we, aby śmy nada wa li się do sta no wi ska, w któ -
rym bę dzie my po ma gać in nym w prze zwy cię -
ża niu ich wad i bra ków, je śli naj pierw sa mi nie
na uczy my się prze zwy cię żać tych wad. Z te go
po wo du nasz Pan pra gnie, aby śmy naj pierw

na uczy li się wiel kiej lek cji pa no wa nia nad so -
bą, aby śmy mo gli być od po wied nio przy sto -
so wa ni do po ma ga nia in nym.

Do strze ga my, że są pew ne wa dy, któ re nas
tra pią i mo że my je po dzie lić na dwie ka te go rie:
(1) te, któ re ma ją złe skłon no ści, i (2) te, któ re są
prze sad nym do brem. Złe skłon no ści i prze sad -
ne do bro two rzą dwie kla sy wad. Mo że my wy -
mie nić pew ne „złe skłon no ści” – nie wia ra, roz -
pacz, py cha, nie po kój, sa mo lub stwo, kłó tli -
wość, smu tek, wro gość, strach, bez względ ność,
po ryw czość, nie wdzięcz ność, kry ty kanc two. 

„Prze sad nym do brem” jest „sa ma gło wa
bez ser ca” i „sa mo ser ce bez gło wy.” Na przy -
kład po czu cie spra wie dli wo ści, któ re wy mu -
sza nie roz sąd ne wy ma ga nia od in nych lub wy -
ma ga zbyt wie le od sie bie. In ną krań co wo ścią
jest bez za sad na mi łość lub ta ka sta now czość,
któ ra nie zna żad nej ule gło ści i nie wa żne, jak
wie le po wo dów prze ma wia prze ciw ko niej. 

Są pew ne rze czy, któ rych na le ży za nie chać.
To są wa dy, któ re za ko rze ni ły się w na szej zde -
pra wo wa nej na tu rze. Gdy by śmy by li do sko -
na li w na tu rze, wszyst kie ce chy na sze go umy -
słu by ły by zrów no wa żo ne, a gdy by na sze ser -
ca by ły do sko na łe, wszyst kie na sze mo ral ne
zdol no ści by ły by do sko na le zhar mo ni zo wa ne

ze so bą tak, by w od po wied nim cza sie sto sow -
na ce cha mo gła za dzia łać i wte dy nie by ło by
mo wy o po peł nia niu zła. Lecz pod prze kleń -
stwem nie ro dzi my się z do sko na le zrów no -
wa żo ny mi zdol no ścia mi; na sze in te lek ty są ra -
czej przy ćmio ne przez błę dy tkwią ce w na -
szych zdol no ściach, a przez to są wy pa czo ne;
na sze ser ca są prze wrot ne; oczy wi ście na sze
umy sły nie są pod wła ści wym kie row nic twem.
To wła śnie z po wo du tej de pra wa cji znaj du je -
my się w ta kim po ło że niu, że ist nie je po trze ba
ogra ni cza nia wad, aby śmy mo gli je po ko nać. 

Na sze wa dy są roz wi ja ne przez nie kon tro -
lo wa ne my śli i czy ny, jak rów nież przez sa mo -
wol ne my śli i czy ny. Je śli po zwo li my na szym
na tu ral nym, nie do sko na łym skłon no ściom
oraz wa dom na ogra ni cze nie na szej kon tro li,
tak że pod wpły wem im pul su po zwa la my so -
bie pra wie na wszyst ko, to prze ko na my się, że
ja ko wy nik dzia ła nia ta kich wpły wów, wa dy
bę dą wzra stać w si le. Wa da sta nie się jesz cze
sil niej sza, gdy do da my sa mo wo lę; ser ce sta nie
się jesz cze bar dziej prze wrot ne i bę dzie wy -
ma gać du żo więk szej pra cy, by na pra wić to złe
uspo so bie nie. 

Na sze wa dy są przy czy ną wie lu na szych
po ra żek. Gdy znaj dzie my się w wa run kach,
w któ rych na sze wa dy sta ją się wi docz ne, one
ujaw nia ją nasz upa dek i po wo du ją, że pro ces
po ko ny wa nia ich sta je się jesz cze trud niej szy
i w re zul ta cie te go za ofe ro wa ne utrzy ma nie
zba wie nia jest jesz cze bar dziej nie pew ne. Wa -
dy naj mą drzej mo żna po ko nać przez kul ty wo -
wa nie prze ciw nych im łask cha rak te ru, tak by -
śmy mo gli, przy ka żdej po sia da nej przez nas
wa dzie, ba dać jej prze ci wień stwo, a na stęp nie
po zwo lić, by Sło wo Pa na po zo sta wa ło w na -
szych ser cach i umy słach, aż przez Sło wo ta
ła ska zo sta nie roz wi nię ta, a wa da po wo li bę -
dzie wy pie ra na przez do brą ce chę, jej prze ci -
wień stwo, zaj mu jąc jej miej sce. Ist nie je jesz -
cze in na me to da prze zwy cię ża nia wad. Me to -
dą, o któ rej mó wi my, jest ogra ni cza nie – czy li
prze zwy cię ża nie wad przez ich ogra ni cza nie.
Co przez to ma my na my śli? Ma my czy nić uży -
tek z łask cha rak te ru, któ re bę dą zwal czać te
wa dy, któ re usi łu ją się ujaw niać i w ten spo sób
bę dą ogra ni czać ich wpływ i stop nio wo je eli -
mi no wać. Ta myśl jest po krew na z pod trzy -
my wa niem tych na szych łask, któ re są osła bio -
ne i wy ma ga ją roz wi ja nia przez wzmac nia nie

„Obierzcie sobie dziś,
komu byście służyli“

Jozue 24:15
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ich sil ny mi ła ska mi, któ re przy cho dzą im z po -
mo cą w cza sie utra pie nia i pró by oraz po zwa -
la ją prze zwy cię żyć wa dy, któ rych nie chce my
wspie rać – któ re chce my wy ru go wać. Mo że my
to czy nić nie tyl ko przez uży wa nie prze ciw -
nych łask, lecz przez do dat ko we ła ski, któ re
nie są ich prze ci wień stwem, a któ re mo gą zo -
stać we zwa ne nam na po moc ja ko sym bo licz -
ne kaj da ny i te oko wy uśmier cą wa dy, choć
tro chę wol niej niż przez za stę po wa nie ich
prze ciw ny mi ła ska mi. Wła śnie tę me to dę pra -
gnie my wy ja śnić w ta ki spo sób, któ ry po mo że
nam prak tycz nie za sto so wać ją w na szym ży -
ciu. Po daj my kil ka ilu stra cji, jak ta za sa da mo -
że być uży ta. Praw do po dob nie wszy scy za sta -
na wia li śmy się, jak wa gon ko le jo wy od pię ty
od po cią gu, mo że po ru szać się przez pe wien
dy stans dzię ki pę do wi nada ne mu mu
przed odłą cze niem. Póź niej zbli ża się do miej -
sca, w któ rym ha mul co wy chce, by się za trzy -
mał. On uru cha mia ha mul ce i dzię ki te mu
zmniej sza pręd kość wa go nu i po wo du je je go
za trzy ma nie. Tak jest z na mi, kie dy na sze wa -
dy na tu ral nie bie gną w ró żnych kie run kach,
je ste śmy spro wa dza ni na dro gi grze chu, lecz
je śli za sto su je my ha mul ce w po sta ci ró żnych
łask, ich po stęp bę dzie za ha mo wa ny, a wa dy
osta tecz nie zo sta ną prze zwy cię żo ne. 

Na stęp nie mo że my po dać ilu stra cję sa mo -
cho du zje żdża ją ce go z gó ry. Zdję cie sto py z pe -
da łu ga zu i na ci śnię cie ha mul ca oczy wi ście
spo wo du je za trzy ma nie sa mo cho du. Z na szy -
mi grzesz ny mi skłon no ścia mi sta cza my się
w dół i w mia rę jak się sta cza my, na bie ra my
roz pę du; lecz je śli za sto su je my ha mul ce z ró -
żnych łask na upa dłe uspo so bie nie, to krok
po kro ku one bę dą opa no wy wa ne, a my sta nie -
my się zwy cięz ca mi. Ogni sty wierz cho wiec
mo że być tro chę po wstrzy ma my przez cu gle
i wę dzi dło, za któ re jeź dziec po cią ga i po pusz -
cza, aż osta tecz nie koń zo sta nie opa no wa ny.
Po dob nie i my, dro dzy bra cia, prze ko na my się,
że za le ty, któ re nasz Nie biań ski Oj ciec przez
Swą ła skę już w nas roz wi nął, zdo bę dą kon tro -
lę nad ka żdą wa dą, gdy wła ści wie ich uży je my.

Ta sa ma za sa da znaj du je od zwier cie dle nie
w bok sie. Za wo do wi bok se rzy nie tyl ko wy -
mie rza ją cio sy, lecz ta kże od pie ra ją cio sy. Tak
i ła ski mo gą słu żyć do od pie ra nia cio sów, a cia -
ło mo że być uwa ża ne ja ko je den z bok se rów,
na to miast no we ser ce, umysł i wo la chrze ści ja -

ni na, ja ko dru gi bok ser. Chrze ści ja nin mo że
za cząć ak tyw ną wal kę, od pie ra jąc cio sy, któ re
mo gą po cho dzić ze stro ny cia ła. Ta za sa da po -
nad to mo gła by być zi lu stro wa na przez oso bę,
któ ra nie pa nu je nad so bą i nisz czy wszyst ko,
co znaj dzie się w jej za się gu. Ona pró bu je sta -
wiać fi zycz ny opór ze spo ło wi me dycz ne mu
we zwa ne mu, by za ra dzić tej sy tu acji. Ca łe jej
cia ło zo sta je wte dy przy mu so wo opa no wa ne. 

Od kry wa my, że na sze wa dy cza sa mi bun -
tu ją się, wy do sta jąc się spod kon tro li i ta sy tu -
acja wy ma ga we zwa nia przez nas do dzia ła nia
wie lu łask, aby opa no wa ły na sze rę ce, na sze
no gi oraz na sze cia ła i uży wa jąc wiel kiej si ły,
za ha mo wa ły je tak, by po zo sta ły w bez ru chu.
I przez stop nio we trwa nie w tym pro ce sie mo -
gą być prze zwy cię żo ne – po skro mio ne przez
ogra ni cza nie ich. 

Ostat ni przy kład tej za sa dy w prze zwy cię -
ża niu mo że my przy rów nać do więź nia, któ re -
go sto py są w łań cu chach, któ re go rę ce są po -
dob nie skrę po wa ne i trzy ma ne w miej scu,
gdzie nie mo gą się po ru szyć, a je go cia ło jest
unie ru cho mio ne, aby nie mo gło się po ru szać.
Jest to na sze, ja ko chrze ści jan z na szym Pa nem
Je zu sem Chry stu sem, pra gnie nie zy ska nia ta -
kiej do mi na cji nad „sta rym czło wie kiem”, aby
mieć cia ło pod zu peł ną kon tro lą no we go ser ca,
umy słu i wo li. Gdy to uczy ni my, pro ces, przez
któ ry te go do ko na my, bę dzie „prze zwy cię ża -
niem przez ogra ni cza nie.” 

Za sta nów my się, czy Pi smo Świę te da je
pod sta wy dzia ła nia tej za sa dy. Nasz wer set jest
cy ta tem za wie ra ją cym tę myśl: „Nie daj się
zwy cię żyć złu, lecz zło do brem zwy cię żaj”. Są
ró żne spo so by, przez któ re mo że my prze zwy -
cię żać zło. W tym wer se cie Apo stoł uka zu je
spo sób, ja ki miał na my śli. On za pew nia nas, że
od wet i duch ze msty mo że być prze zwy cię ża -
ny przez czy nie nie do bra. „Dla te go, je śli nie -
przy ja ciel twój łak nie, na karm go; je śli pra gnie,
na pój go; bo tak czy niąc, wę gle roz ża rzo ne

Rozłączenie Hamowanie
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zgar niesz na gło wę je go”. Za tem nasz wer set
wska zu je nam, że do broć mo że za pa no wać
nad ze mstą – jest to przy kład jed nej z łask prze -
zwy cię ża ją cych wa dę ze msty.

Nasz Pan po da je nam tę myśl w Mat. 5:44:
„Mi łuj cie nie przy ja ciół wa szych; bło go sław cie
tym, któ rzy was prze kli na ją; do brze czyń cie
tym, któ rzy was ma ją w nie na wi ści i mó dl cie
się za ty mi, któ rzy wam złość wy rzą dza ją
i prze śla du ją was”. On przy wo łu je na na sze
umy sły myśl, że mo dli twa bę dzie po moc -
na w prze zwy cię ża niu du cha ura zy, któ ry mo -
że być po bu dzo ny w związ ku z tym, co jest
czy nio ne prze ciw ko nam.

Po dob ną myśl znaj du je my w Rzym. 8:13:
„Je śli by ście du chem spra wy cia ła umar twi li,
żyć bę dzie cie.” Du chem jest no we ser ce,
umysł oraz wo la chrze ści ja ni na i ten duch roz -
wi nie w nas nie zbęd ne ła ski cha rak te ru. On
ta kże po bu dzi do dzia ła nia ró żne ła ski,
w związ ku z pa no wa niem nad wa da mi; on
za bi ja wa dy – wła śnie to Apo stoł Pa weł miał
na my śli w wy ra że niu „umar twia nie uczyn -
ków cia ła”. Apo stoł po da je nam tę
myśl w 1 Kor. 9:26,27 (KJV): „Ja dla -
te go bie gnę, bez żad nej nie pew no -
ści, wal czę nie jak ktoś, kto ude rza
po wie trze. Lecz ka rzę cia ło mo je
i utrzy mu ję je w pod dań stwie,
abym, gło sząc in nym, sam nie zo -
stał od rzu co ny”. Przez cia ło on ro -
zu mie tu taj nie tyl ko na tu ral ne
skłon no ści ludz kie go ser ca, któ re
są do bre i pra we, lecz rów nież te,
któ re są w upa dłym i zde ge ne ro -
wa nym cie le. Ja ko bok ser, wy mie -
rza w czło wie czeń stwo je den cios
po dru gim, aż zde gra do wa ne czło -
wie czeń stwo zo sta nie zu peł nie po -
ko na ne i po le gnie u je go stóp.

W Żyd. 12:3 (KJV) Apo stoł przy -
wo łu je na nasz umysł tę sa mą myśl.
Trak tu jąc o wdzięcz no ści i po mo cy
w po ko ny wa niu sła bo ści ser ca i znu -
że nia du cha, mó wi: „Po my śl cie
o Nim, któ ry zno sił ta ką wro gość
grzesz ni ków prze ciw ko so bie, aby -
ście w du szy nie sta li się znu że ni
i znie chę ce ni”. Bo jaźń jest wa dą, któ -
ra prze szka dza w na szym zwy cię -

ża niu i dla te go on zwra ca uwa gę na fakt, że
po win ni śmy do strzec, iż Pan nie po zwo lił, by
co kol wiek uczy ni ło Go bo jaź li wym, lecz On
trwał wśród trud no ści, przez któ re mu siał prze -
cho dzić, aż do osią gnię cia osta tecz ne go zwy -
cię stwa. „Mi łość do sko na ła precz wy rzu ca bo -
jaźń” (1 Ja na 4:18). Strach jest wa dą i Pan uka -
zu je nam ła skę cha rak te ru, któ ra go od rzu ci.
Do sko na ła mi łość wy pę dzi strach, stop nio wo
i zu peł nie.

Apo stoł Jan rów nież mó wi: „To jest zwy cię -
stwo, któ re zwy cię ży ło świat, wia ra na sza”
(1 Ja na 5:4). Zna jo mość Pań skie go Sło wa przy -
ję ta z uf no ścią do ser ca, po ko nu je w nas du cha
te go świa ta, tak że wszyst ko, co jest czę ścią
świa to we go du cha, zo sta nie po ko na ne przez
wia rę. Wy ka za li śmy, że ła ski ma ją pew ną moc
ogra ni cza ją cą na sze wa dy i stop nio wo bę dą je
nisz czyć, tak aby śmy przez te ogra ni cze nia,
osta tecz nie mo gli stać się zwy cięz ca mi przez
ła skę Pa na.

BS ‘11, 9-11

*   *   *

D O S K O N A Ł O Ś Ć  P R Z E Z  C I E R P I E N I E

Bóg nigdy nie zezwoliłby na ciemności,
Gdyby czuł, że możesz kroczyć w światłości.

Nie trzymałbyś mocno Jego ręki,
Gdybyś był na drodze prostej i w jasności.
Nie miałbyś też troski, aby kroczyć wiarą,

Gdybyś szedł za wzrokiem, w dobrej widoczności.

To prawda, że On dozwala na udręki,
Które znosić musi twe zmartwione serce,

Że ma wiele bolesnych koron cierniowych
Dla głowy twej umęczonej w poniewierce.

On wie dobrze, że abyś osiągnął niebo,
Musisz do niego iść przez cierpienie wielkie.

On zsyła te nieprzeniknione ciemności,
Piec doświadczeń rozgrzany do czerwoności.

Uwierz – to jedyna droga do społeczności 
Z Nim, aby znaleźć się w Jego nóg bliskości,

Bo zejść z właściwej drogi można łatwo,
Gdy życie rozkoszne, pełne słodkości.
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OGROM NY oce an, na któ rym oka za łe stat ki są
ni czym za baw ki, przy po mi na nam o „Bo skim

mi ło sier dziu, któ re jest sze ro kie ni czym mo rze”,
a ta kże o bez mia rze Bo skiej mo cy oraz zni ko mo ści
czło wie ka w po rów na niu z nią. Ludz kość mo że
wła ści wie czuć się za chę co na po stę pem do ko na -
nym w ostat nich wie kach. Po tę żne stat ki ze sta li,
o dłu go ści 250 me trów, prze wo żą ce ty sią ce pa sa -
że rów, za stą pi ły drew nia ne ło dzie sprzed 3000 lat.
Wy po sa żo ne w sil nik stat ki są rze czy wi ście le wia -
ta na mi głę bin. W oce anach ukry te są sta lo we ka -
ble, prze no szą ce in for ma cje na krań ce zie mi. To
jest nic w po rów na niu do świa to we go trans por tu
po wietrz ne go z ty sią ca mi sa mo lo tów prze wo żą cy -
mi mi lio ny pod ró żnych na ca łym świe cie. Te ma -
je sta tycz ne stat ki po wietrz ne i ste row ce są wy po -
sa żo ne w sys te my ko mu ni ka cji, ta kie jak ra dio, ra -
da ry, TV i kom pu te ry i mo gą być w sta łej łącz no -
ści ze so bą oraz ze świa tem. Są to tyl ko nie licz ne
z wie lu dróg po stę pu uży wa nych w na szych cza -
sach. Ci, któ rzy nie są pro wa dze ni przez Pań skie
Sło wo, na dy ma ją się w py sze i są skłon ni uwa żać,
że na si przod ko wie, nie tak daw no te mu, by li je -
dy nie mał pa mi. Lud Pań ski, pro wa dzo ny przez
Oj cow skie Sło wo i przez du cha zdro we go roz sąd -
ku, jest po wstrzy my wa ny przed ta ki mi złu dze -
nia mi. Oni ro zu mie ją, że nie wie lu wiel kich czy
mo żnych na szych cza sów mo że być po rów na nych
z wy bit ny mi ludź mi prze szło ści. Oni do strze ga ją,
że Bóg stoi za wspa nia łym roz wo jem w obec nym
cza sie; po nie waż ży je my w „dniu Je go przy go to -
wa nia” (Nah. 2:3) do Kró le stwa Me sja sza i ty siąc -
let nie go pa no wa nia. Oni uświa da mia ją so bie, że
Bóg stop nio wo pod no si za sło nę nie wie dzy i prze -
są dów; oraz że zgod nie z Je go obiet ni cą, w obec -
nym cza sie lu dzie spo glą da ją spo za mro ku.

CZAS KOŃ CA 

Jak do tąd, na sze bło go sła wień stwa przy cho -
dzą w naj bar dziej na tu ral ny spo sób, jak mo żna to
za uwa żyć przez dru ko wa ne sło wo, ra dio, te le wi -
zję, kom pu te ry, in ter net, łącz ność i ogól no świa -
to we sys te my lo ka li za cji oraz edu ka cję, któ re spra -
wia ją, że my śli cie le z ca łe go świa ta są w bli skich
kon tak tach ze so bą. W ja kiej kol wiek dzie dzi nie,
nie ma pra wie od kry cia, o któ rym w cią gu kil ku -
dzie się ciu mi nut nie by ło by wia do mo w świe cie.
Mi lion umy słów jest za an ga żo wa nych w ten sam

pro jekt, w re zul ta cie cze go, wciąż po wsta ją no we
ulep sze nia, wspa nial sze wy na laz ki – i wszyst kie te
pro ce du ry są po wta rza ne! Z pew no ścią je dy nym
wy ja śnie niem te go jest fakt, że Bóg wspie ra in te -
li gen cję po ja wia ją cą się obec nie na świe cie. Nad -
szedł Je go czas na ze sła nie bło go sła wieństw ludz -
ko ści, w miej sce prze kleń stwa od tak daw na pa nu -
ją ce go na świe cie. Okre śle nie „kró lo wie zie mi”,
w szer szym zna cze niu obej mu je rów nież po ten ta -
tów fi nan so wych i prze my sło wych oraz wo dzów
po li tycz nych. Mą drzy te go świa ta je dy nie czę ścio -
wo poj mu ją sy tu ację. Oni uświa da mia ją so bie bło -
go sła wień stwa i bo gac twa roz pły wa ją ce się
po świe cie przez ludz kie wy na laz ki i wzra sta ją
w luk su sie i wła dzy obok zło tych stru mie ni, któ ry -
mi się oto czy li. Oni „ra dzą spo łem”, we dług Psal -
mu 2:2. Po za tym, są z ni mi sto wa rzy sze ni wład cy
nad ludź mi – ko ściel ni do stoj ni cy i ksią żę ta. Oni
wspól nie ra dzą. Ich na stęp nym kro kiem bę dzie
wpro wa dze nie tych rad w czyn. 

PO RZĄ DEK DNIA 

W mi nio nych stu le ciach kró lo wie i rzą dy, by li
mniej lub bar dziej ogra ni cza ni przez lu dzi,
nad któ ry mi pa no wa li. A lu dzie mniej lub bar dziej
by li pro wa dze ni przez Bi blię i jej du cha wol no ści.
Jed nak no we wa run ki na szych cza sów zi gno ro -
wa ły licz ne re gu la cje i ogra ni cze nia prze szło ści.
No we wa run ki, si łą rze czy, prze wy ższa ją ogra ni -
cze nia prze szło ści. I lu dzie są po chło nię ci two rze -
niem no wych prze pi sów, aby po ra dzić so bie z tru -
sta mi i bo gac twem fi nan so wych po ten ta tów oraz
z wiel ką si łą po li tycz nych kró lów, re pre zen to wa -
ną we współ cze snym uzbro je niu i or ga ni za cjach.
Bi blia jest wiel ką twier dzą wol no ści. Dzię ki niej
ma sy ludz ko ści do wie dzia ły się, że kró lo wie i chło -
pi, bo ga ci i ubo dzy, mu szą wszy scy osta tecz nie
sta nąć przed Sę dziow skim Tro nem i zo stać osą -
dze ni przez to sa mo Pra wo. Ta sa ma Bi blia przed -
sta wia ogó ło wi lu dzi Bo ski Plan zbli ża ją ce go się Ju -
bi le uszu Re sty tu cji – usu nię cia prze kleń stwa
i wpro wa dze nia Bo skich bło go sła wieństw przez
Kró le stwo Me sja sza. Ona wska zu je, że Me sjań -
skie Kró le stwo jest bli sko i że ono bę dzie za in au -
gu ro wa ne w trak cie cza su wiel kie go uci sku, sym -
bo licz nie przed sta wia ne go przez świę te go Pio tra
ja ko po żo ga w od nie sie niu do spraw ko ściel nych,
a na stęp nie w od nie sie niu do spo łecz nych in te re -

BÓG SIĘ ŚMIE JE ZBÓG SIĘ ŚMIE JE Z LUDZ KIEJ PY CHY LUDZ KIEJ PY CHY 
„Ale ten, któ ry miesz ka w nie bie, śmie je się; Pan szy dzi z nich” - Psalm 2: 4.
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sów świa ta. Bi blia stoi na stra ży, a duch na dziei
i wol no ści, któ re go ona wsz cze pia, jest Bo skim
ogra ni cze niem, „łań cu cha mi” i „wię za mi” – „Scho -
dzą się kró lo wie ziem scy, a ksią żę ta ra dzą spo łem
prze ciw ko Pa nu, i prze ciw Po ma zań co wi Je go,
mó wiąc: po tar gaj my związ ki ich, a od rzuć my
od sie bie po wro zy ich” (Ps. 2:2,3). 

For ma, któ rą przy ję ła ta opo zy cja wo bec Bi blii
i jej du cha wol no ści, du cha No wej Dys pen sa cji,
by ła trud na do opi sa nia z wy prze dze niem. Jed -
na kże do strze ga my, pod prze wod nic twem No we -
go Te sta men tu, w któ rym to pro roc two mia ło bar -
dzo ogra ni czo ne wy peł nie nie w pierw szym ad -
wen cie, że po da ne tam wy peł nie nie da je nam
wska zów ki do więk sze go wy peł nie nia ma ją ce go
miej sce obec nie. Na masz czo ny Pa na to Chry stus
w chwa le – Je zus, ja ko Gło wa wraz ze zwy cię skim
Ko ścio łem, Je go Cia łem. To pro roc two zo sta ło wy -
peł nio ne w od nie sie niu do Je zu sa, kie dy Pi łat i He -
rod, re pre zen tu ją cy świa to wą wła dzę, na ra dza li
się z naj wy ższy mi ka pła na mi, uczo ny mi w pi śmie
i fa ry ze usza mi, re pre zen tu ją cy mi przy wód ców lu -
du Bo że go. Re li gij ni wład cy by li przy wód ca mi, si -
łą spraw czą, tej opo zy cji. To, co spo tka ło Sa me go
Mi strza, w spo so bie sprze ci wu ze stro ny
re li gij nych przy wód ców i za ich na -
mo wą, ze stro ny wład ców po li -
tycz nych, jest tym, cze go my
po win ni śmy się spo dzie wać
ja ko wy peł nie nie te go pro -
roc twa. Opo zy cja, któ ra
po wsta je, jest prze ciw
Pa nu oraz prze ciw tym,
któ rzy są Je go szcze gól -
ny mi przed sta wi cie la mi
i rzecz ni ka mi w świe cie.
Re li gij ne in te re sy chrze -
ści jań stwa, oba wia ją ce go
się Praw dy i knu ją ce go pla -
ny prze ciw ko niej, oska rża ją
Praw dę, tak jak Kaj fasz oska rżał
Je zu sa. On oświad czył, że ko rzyst -
niej jest, by je den czło wiek zgi nął, za -
miast miał by zgi nąć ca ły na ród (Ja na 11:50). Po nie -
waż Je zus „umarł dla do bra spra wy”, jak to by ło
po strze ga ne przez re li gij nych wład ców, tak i ostat -
ni, świę ci człon ko wie Cia ła Je zu sa, cier pie li po -
dob nie, dla rze ko me go do bra spra wy, ze stro ny
obec nych przy wód ców re li gij nych, an ty ty picz -
nych uczo nych w pi śmie i fa ry ze uszy.

WŁAD CY WY PRÓ BO WA NI

Kie dy Je zus zo stał ukrzy żo wa ny, Je go wro go -
wie przy pusz cza li, że Je go wpływ za nik nie, a ich
pla ny po wio dą się. Lecz Bóg śmiał się z nich, po nie -

waż oni w rze czy wi sto ści wy peł ni li Je go wo lę. Po -
nie waż, w har mo nii z Bo skim za rzą dze niem, by ło
nie zbęd ne, by Je zus cier piał. Po dob nie, by ło ko -
niecz ne że by ostat ni człon ko wie Ko ścio ła, Cia ła
Chry stu sa, cier pie li z Nim i we szli z Nim do chwa -
ły przez „prze mia nę” w zmar twych wsta niu. Wów -
czas rów nież, za miast po wo dze nia, wszyst kie pla -
ny wład ców za wio dły. W wy ni ku Bo skiej nie ła ski
do sta li się pod dzia ła nie uci sku, któ ry za koń czył
się zu peł nym znisz cze niem ży dow skie go pań stwa.
Obec nie, pod ko niec Wie ku Ewan ge lii, mo że my
spo dzie wać się te go sa me go. Za miast po krzy żo wa -
nia Bo skich za mia rów, one da lej bę dą wspie ra ne
przez ludz ką opo zy cję wo bec Bo skie go Pla nu. Ce -
le tych kró lów i wład ców zo sta ną w znacz nej mie -
rze do ko na ne (Ps. 2:1) z po wo du bun tu po gan, nie -
re li gij nych; oni są wzbu rze ni, wal cząc o wol ność
i bło go sła wień stwa ku swej wła snej si le i nie wie -
dząc o Bo skim za rzą dze niu wpro wa dze nia no we -
go Kró le stwa, któ re ma bło go sła wić wszyst kich –
1 Moj. 28:14; Gal. 3:16,29.

ŚWIAT NIE NAW RÓ CO NY 
Da lej jest po wie dzia ne, że tak zwa ny lud Bo ży,

chrze ści jań stwo, „prze my śla pró żne rze czy”. Oni
są zwie dze ni spo dzie wa jąc się, że bę dą

w sta nie na wró cić świat i wpro wa -
dzić go do Me sjań skie go Kró le -

stwa lub wie rząc, jak to czy nią
nie któ rzy, że Kró le stwo Me -

sja sza już przy szło i aż do -
tąd bez sku tecz nie usi łu je
za pa no wać nad świa tem.
Obec nie oni cze ka ją
na na peł nie nie mi sjo nar -
skie go skarb ca kil ko ma
mi lio na mi, któ re ma ją

spo wo do wać na wró ce nie
świa ta i za pew nić, aby Bo -

ska wo la by ła wy ko ny wa -
na na zie mi, tak jak w nie bie.

Ob raz Bo ga śmie ją ce go się z ża ło -
snej ludz kiej py chy, któ ra sa ma się

chlu bi, jest pe łen mo cy. Nie po wo dze nie,
któ re przy cho dzi za rów no na tych chrze ści jan,
któ rzy nie są praw dzi wym lu dem Bo żym, na tych,
któ rzy są Je go lu dem tyl ko z imie nia, któ rzy są
wy zna nio wym lu dem Bo ga oraz na świat, bę dzie
wiel ką lek cją upo ko rze nia, któ ra ni gdy nie bę dzie
za po mnia na. Ab sur dal ność ich po ło że nia spra wi -
ła by, że wszy scy śmia li by się, gdy by mo gli po zbyć
się swej py chy i uświa do mi li so bie, że bez Bo skiej
in ter wen cji, wo la Bo ża ni gdy nie mo gła by pa no -
wać na zie mi, tak jak w nie bie.

BS ‘11, 12-13
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Mel chi ze dek był rów no cze śnie ka pła nem Bo ga i kró -
lem Sa lem (po ko ju). Abra ham uznał go i zło żył mu
dzie się ci nę. Przez psal mi stę Bóg pro ro czo oświad -
czył, że Me sjasz bę dzie ka pła nem na wie ki we dług
po rząd ku Mel chi ze de ka – Ps. 110:4. 

Ży dzi prze oczy li to pro roc two i są dzi li, że
wszyst ko, co wią że ka płań stwo z pla nem Bo żym,
wy peł ni się w ka płań stwie Aaro no wym, któ re by ło
je dy nie ty picz ne. Ocze ki wa nie na Kró le stwo Me sja -
sza i chwa łę, za śle pi ło ich na Je go dzie ło, ja ko Ka pła -
na skła da ją ce go za dość uczy nie nie za grzech. 

Oni nie ro zu mie li, że Me sjasz ma się skła dać
z wie lu człon ków, Je zus jest Gło wą, a wy bra ny Ko -
ściół Cia łem Ka pła na Mel chi ze de ka. Chrze ści ja nie
są głę bo ko za in te re so wa ni Me sjań skim pa no wa niem,
a ta kże tym, że aby stać się człon ka mi kró lew skie go
ka płań stwa, na le ży uczest ni czyć z Je zu sem w ofia ro -
wa niu ziem skie go ży cia, do cze go na wo łu je Apo stoł
Pa weł w Rzym. 12:1.

Oświad cze nie, że Mel chi ze dek nie po sia dał mat -
ki ani oj ca oraz był bez po cząt ku dni ani koń ca lat,
do nie daw na sta no wi ło za gad kę dla ba da czy Bi blii.
Obec nie in ter pre ta cja te go jest za do wa la ją ca i pro sta:
Mel chi ze dek nie miał oj ca ani mat ki w swym ka -
płań stwie. Nie odzie dzi czył te go ka płań stwa. Nie
miał po cząt ku dni ani koń ca lat w od nie sie niu
do swe go urzę du, w tym zna cze niu, że nie ma żad -
nej wzmian ki o tym, kie dy roz po czę ło się je go ka -
płań stwo ani o tym, kto miał by być na stęp cą. Pod ty -
mi wzglę da mi Mel chi ze dek przed sta wiał Me sja sza
(Żyd. 7:1-4). 

Przy pusz cza się, że Mel chi ze dek był jed nym
z pa ster skich kró lów, któ rzy za wład nę li Egip tem
i zbu do wa li Wiel ką Pi ra mi dę ok. ro ku 2170
przed Chr., zaj mu ją cą ob szar oko ło pię ciu hek ta rów
i od wie ków zna ną ja ko je den z Sied miu Cu dów
świa ta. Astro no mo wie twier dzą, że wy mia ry pi ra -
mi dy za wie ra ją in for ma cje o dłu go ści ro ku, cię ża rze
zie mi, od le gło ści od słoń ca itp. We wnętrz ne ko ry ta -
rze przed sta wia ją hi sto rię ludz ko ści: ko ry tarz pro wa -
dzą cy w dół – dro gę grze chu i śmier ci; ko ry tarz pro -
wa dzą cy w gó rę – Wiek Za ko nu, Wiek Ewan ge lii,
chwa łę Ko ścio ła w Kró le stwie i re sty tu cję ludz ko ści.

Py ta nia do lek cji 25

1. * Kim był Mel chi ze dek? Zo bacz 1 Moj. 14:17-24;
Żyd. 7:1-7; Ps. 110:4; Żyd. 5:6,10; 6:20.

2. * Ja kie dwa urzę dy on pia sto wał? Ja kie go mia sta
był kró lem? Co ozna cza na zwa te go mia sta? Zob.
Słow nik Bi blij ny. Czy ta na zwa by ła kie dyś wy -
ko rzy sta na do in nej na zwy? Zob. 1 Moj. 14:18;
Ps. 76:2. Aka pit 1.

3. Ile ró żnych ro dza jów ka płań stwa jest wspo mnia -
nych w Bi blii? Czym one się ró żnią? Aka pit 2.

4. * Czy pa no wa nie wiel kie go Me sja sza bę dzie we -
dług po rząd ku ka płań stwa Aaro na czy Mel chi ze -
de ka?

5. Do ja kie go po ko le nia na le żał Je zus ja ko czło -
wiek? Obj. 5:5. Czy Je zus, ja ko czło wiek, mógł
być ka pła nem? Ja kie go dzie ła do ko na Je zus ja ko
Król? Ja ko Ka płan? Aka pit 3.

6. Kie dy Bi blia stwier dza, że Mel chi ze dek był bez
po cząt ku dni czy koń ca lat oraz bez mat ki i oj ca,
co to ozna cza? Aka pit 4.

7. *Przy pusz cza się, że ja kie go wiel kie go dzie ła do -
ko nał Mel chi ze dek, ja ko je den z pa ster skich kró -
lów? Kie dy?

8. Ja ki był cel zbu do wa nia Wiel kiej Pi ra mi dy? Gdzie
ona zo sta ła zbu do wa na? Zob. Przyjdź Kró le stwo
Two je, rozdz.X, Aka pit 5.

9. * Opo wiedz o kil ku rze czach, któ re uka zu je Wiel -
ka Pi ra mi da. Przyjdź Kró le stwo Two je, rozdz.X.

10. Jak cal pi ra mi dal ny ró żni się od ca la bry tyj skie go?
[1 000 ca li bry tyj skich rów na się 999 ca lom pi ra mi -
dal nym] (Jest to klucz do wy mia rów Pi ra mi dy).

Zau waż: Gwiazd ka (*) ozna cza, że py ta nie na da je się
dla dzie ci.

M E L C H I Z E D E K ,  K A P Ł A N  I  K R Ó L

Melchizedek

błogosławi

Abrahamowi
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Roz po czę cie no we go ro ku jest ni czym otwar cie no wej księ gi. To jest
od po wied ni czas na okre śle nie, co w tym ra chun ku po win no być po stro -
nie zy sków, a co po stro nie strat, w ce lu wpro wa dze nia w ży cie do brych
po sta no wień rzą dzą cych no wym ro kiem. Ci, któ rzy nie czy nią żad nych
po sta no wień, wy ka zu ją bar dzo zni ko my po stęp w bu do wie cha rak te ru.
Bied na, upa dła ludz ka na tu ra po trze bu je ka żdej po mo cy i wspar cia,
któ re mo że jej dać do brze ukie run ko wa na oso ba. My nie po pie ra my
po chop nych i cza sa mi nie roz sąd nych ślu bów, po sta no wień i zo bo wią -
zań, po dej mo wa nych bez myśl nie i czę sto ła ma nych. To, co ma my na my -
śli, to głę bo kie, ra cjo nal ne roz wa że nie spra wy, peł na de ter mi na cja po -
dą ża nia dro gą, któ rą roz wa żny osąd wska że ja ko wła ści wy spo sób po -
stę po wa nia. Ogól nie rzecz bio rąc, no wy rok jest cza sem przy go to wa nia
do no we go star tu w ży ciu.

Z dru giej stro ny, ko niec sta re go ro ku jest cza sem na do ko na nie bi lan -
su i okre śle nie zy sków i strat z ca łe go ro ku. In ny mi sło wy, jest to czas oce -
ny lub de cy zji. Jest to czas na od da nie ko rzy ści lub na gród dla tych, któ -
rzy do ko na li mą drych in we sty cji. Jest to czas na spo tka nie dy rek to rów
oraz wy bór człon ków za rzą du i sług na nad cho dzą cy rok. Tak, przy koń -
cu obec ne go Wie ku, je go spra wy przy śpie sza ją. Pan są dzi Swój lud (Ps.
50:4) i na gra dza Swych wier nych sług (Obj. 11:18); oraz przy go to wu je
świat na wpro wa dze nie Swe go pa no wa nia spra wie dli wo ści i po ko ju
na zie mi. 

Me sjań skie Kró le stwo

Wkrót ce Na dej dzie
Dla Zie mi Lep szy Dzień

„I rzekł Ten, któ ry sie dział na tro nie: Oto wszyst ko no we czy nię” Obj. 21:5


