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TE MA TEM te go ar ty ku łu jest roz wój pier wot -
ne go Ko ścio ła. Zo stał on głów nie za czerp nię -

ty z księ gi okre śla nej ja ko Dzie je Apo sto łów. Łu -
kasz jest au to rem tej księ gi, opi sy wa nej przez nie -
któ rych ja ko naj lep sza ze wszyst kich hi sto rii Ko -
ścio ła. Po nie waż za pis koń czy się przed śmier cią
Apo sto ła Paw ła, mo żna roz sąd nie przy pusz czać,
że księ ga zo sta ła ukoń czo na oko ło 63 ro ku Pań -
skie go. Pierw szy wer set na szej lek cji, w któ rym
Łu kasz mó wi o tym, co Je zus czy nił i uczył, na wią -
zu je do je go po przed nie go dzie ła, Ewan ge lii Łu ka -
sza. Jest to bez po śred nia su ge stia, że pi sarz miał
na my śli, iż je go obec ny trak tat jest zwią za ny
z kon ty nu acją dzie ła na -
sze go Pa na przez Je go
Świę te go Du cha, za po -
śred nic twem Je go Apo sto -
łów i na śla dow ców. Ten
punkt wi dze nia jest wspa -
nia łym spek trum lub per -
spek ty wą i łą czy dzie ło
na sze go Pa na roz po czę te
przy Jor da nie, a do koń -
czo ne na Kal wa rii i od tąd
kon ty nu owa ne przez Je go
Świę te go Du cha i za po -
śred nic twem Je go Ko ścio -
ła, aż do za bra nia Ko ścio ła,
któ ry jest Je go Cia łem,
i uwiel bie nia go w Kró le -
stwie, po czym na dej dą
bło go sła wień stwa Kró le stwa w ce lu pod nie sie nia
i bło go sła wie nia świa ta. Skrom ne po cząt ki te go
dzie ła, je go trud no ści i try um fy, ma ją jesz cze
przy nieść ob fi te plo ny, wy ra żo ne w oświad cze -
niu, że przed Je zu sem ka żde ko la no mu si się ugiąć
i ka żdy ję zyk wy zna chwa łę Bo gu, Oj cu. A ka -
żdy, kto się nie ugnie, nie wy zna i nie oka że po -
słu szeń stwa wo bec Me sjań skie go Kró le stwa, bę -
dzie osta tecz nie „wy tra co ny spo śród Je go lu du” –
we „wtó rej śmier ci”. 

„Świę ty Łu kasz, po eta i wię cej niż po eta, mó -
wi nam, jak snop świa tła chrze ści jań stwa roz bły -
skał z Je ru za lem do An tio chii – z An tio chii do Efe -
zu, Troi i Fi li pi – z Fi li pi do Aten i Ko ryn tu, aż
w koń cu roz pa lił się w ka żdym pa ła cu i pre to -
rium ce sa rzy w rzym skim im pe rium. Świa tło
świa ta z ma łej wio ski w Ju dei za ja śnia ło i roz świe -
tli ło ga li lej skie wzgó rza, a na stęp nie, jak się wy da -
je, zo sta ło po sła ne na Gol go tę po śród fa tal ne go
za ćmie nia. Księ ga Dzie jów po ka zu je nam, jak
w krót kim cza sie trzy dzie stu lat na no wo za pło nę -
ło z roz ża rzo nych wę giel ków i za świe ci ło
nad Egeą i nad Ad rią oraz na peł ni ło Azję, Gre cję

i Ita lię ta kim Świa tłem, ja -
kie ni gdy przed tem nie
świe ci ło nad zie mią ani
mo rzem.” – Far rar. 

Jest to pięk ny opis,
jed nak mu si my go nie co
zmo dy fi ko wać, by pa mię -
tać, że tam nie ja śnia ło
Słoń ce Spra wie dli wo ści,
gdyż ono świ ta do pie ro
te raz. Praw dzi we jest
oświad cze nie na sze go Pa -
na, mia no wi cie, że ka żdy
z Je go na śla dow ców był
świa tłem świe cą cym
od Nie go, któ re nie mo że
być wło żo ne pod ko rzec,
lecz wznie sio ne wy so ko,

aby mo gło roz pra szać ciem no ści. By ło to oświe ca -
nie dru gich, któ re przy no si ło ja sność ja ko bło go -
sła wień stwo. Sło wo Bo że jest świa tłem dla Je go
lu du, by pro wa dzić ich kro ki, a w mia rę, jak oni
są oświe ca ni, świat jest pro por cjo nal nie do te go
bło go sła wio ny. „Sło wo Two je jest po chod nią dla
mo ich nóg i świa tłem na mo jej ście żce” (Ps.
119:105, KJV). „I ma my moc niej szą mo wę pro -
roc ką, któ rej do brze czy ni cie, pil nu jąc ja ko świe -
cy w ciem nym miej scu sto ją cej, aż dzień za świ ta
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OO NN WW SS TT ĄĄ PP II ŁŁ DD OO NN II EE BB AA
DZIE JE APO STOL SKIE 1:1-14

I sta ło się, gdy ich bło go sła wił, że roz stał się z ni mi 
i zo stał wzię ty do nie ba – Ew. Łu ka sza 24:51.

„Sło wo Two je jest po chod nią dla mo ich 
nóg i świa tłem na mo jej ście żce”



i ju trzen ka wzej dzie w ser cach wa szych” (2 Pio -
tra 1:19, KJV).

ON UKA ZAŁ SIĘ ŻY WY

Hi sto ryk krót ko przy po mi na nam o czter dzie stu
dniach po mię dzy zmar twych wsta niem na sze go Pa -
na i Je go wnie bo wstą pie niem, że On uka zał się Swo -
im uczniom i udzie lił im pew nych in struk cji
w związ ku z Du chem Świę tym; że oni po win ni
ocze ki wać na je go ze sła nie, ja ko Oj cow ską pie częć
przy ję cia ich do człon ko stwa w Kró lew skim Ka -
płań stwie oraz słu że nia Praw dzie ja ko Je go am ba sa -
do rzy. Wszyst kie te in struk cje „od no si ły się do Kró -
le stwa Bo że go”. Ta prze wod nia myśl mu si być za -
cho wa na w umy śle. Kró le stwo Bo że zo sta ło obie ca -
ne – aby mo gło oba lić kró -
le stwo sza ta na oraz uwol -
nić ludz kość z nie wo li grze -
chu i śmier ci. Me sjasz miał
być Kró lem, a Izra eli ci, po -
tom stwo Abra ha ma, mie li
być Je go po moc ni ka mi
i współ dzie dzi ca mi w tym
Kró le stwie i w Je go dzie le.
Cie le sny Izra el oka zał się
nie god ny ła ski, ja ką Bóg
prze po wie dział przez pro -
ro ków, a ode bra ne im przy -
wi le je, mia ły być udzie lo ne
ostat kom z „praw dzi wych Izra eli tów” – Ży dom oraz
do sta tecz nej licz bie po gan do skom ple to wa nia przez
Bo ga za mie rzo nej i z gó ry prze wi dzia nej licz by.
Wła ści wie dla te go wszyst ko, co by ło mó wio ne i czy -
nio ne, wią za ło się z Kró le stwem.

Jak Świę ty Łu kasz w swej Ewan ge lii przed sta -
wia oso bo wość Je zu sa ja ko Ma gnes, któ ry przy cią -
ga na dzie je i utwier dza uf ność „praw dzi wych Izra -
eli tów”, tak w Dzie jach sto su je go, by wska zać
na na sze go Pa na ja ko cen tral ną po stać, Ma gnes.
Wi dzia ne ze sta no wi ska Zmar twy chw sta łe go,
Uwiel bio ne go, wiel ce wy wy ższo ne go, wy so ko po -
nad księ stwa i zwierzch no ści, przy cią ga ją ce zdol -
no ści oso bo wo ści Me sja sza, są na praw dę bar dzo
uwy dat nio ne. Cho ciaż ni gdy nie za po mni my o Je -
go ziem skim ży ciu i ofia rach, obec nie na sze ser ca
i umy sły pa trzą na Nie go, ja ko na Te go, któ ry
wiecz nie ży je, na Gło wę Ko ścio ła, Kró la Chwa ły,
ra du jąc się z uwiel bie nia Je go skom ple to wa nej
Ob lu bie ni cy oraz z te go, że we wła ści wym cza sie
obej mą pa no wa nie nad zie mią i ra zem roz pocz ną
wiel kie dzie ło Re sty tu cji. 

Za rów no obec nie, jak i za wsze, wa żne jest,
aby śmy za cho wa li w na szych umy słach myśl
o oso bi stym związ ku na sze go Pa na z ka żdym za -
ry sem Je go dzie ła. Je śli Je go prze sła niem do pier -

wot ne go Ko ścio ła by ło, by pa mię ta li o Je go sło -
wach: „A oto Ja je stem z wa mi po wszyst kie dni, aż
do koń ca Wie ku”, to myśl o oso bi stej obec no ści
Pa na te raz, w cza sie Żni wa, po win na być dla nas
jesz cze bar dziej su ge styw na. Je śli Pan miał nad zór
lub kon tro lę nad wszyst ki mi spra wa mi Swe go lu -
du przez ca ły Wiek Ewan ge lii, to czy myśl o Je go
dru giej obec no ści i jesz cze bar dziej za ży łym związ -
ku z ka żdym drob nym szcze gó łem te go, co jest
za pla no wa ne, nie po wo du je, że z ra do ścią sta je my
się bar dziej sta ran ni, bar dziej gor li wi? Na ile je ste -
śmy w sta nie tę myśl za cho wać ja sno w na szych
umy słach, w ta kim stop niu bę dzie my do brze
uspo so bie ni do wła ści we go bo ju i czy nie nia do bra

w pod no sze niu sztan da ru
Praw dy. Na przy kład, gdy
prze ciw nik na su wa nam
su ge stie w kie run ku nie -
za do wo le nia i nie chę ci ze
spo so bu prze bie gu spraw
od no szą cych się do lu du
Pań skie go, od po wiedz my
mu, że wie my, iż znaj du je
się w błę dzie, po nie waż
Sam Pan jest obec ny i nad -
zo ru je Swo je dzie ło. Je śli
w ja kimś cza sie spra wy
wy da ją się po su wać prze -

ciw nie do na szych na dziei czy ocze ki wań, nie
sądź my, że Pan za nie chał nad zo ru nad Swym
dzie łem i po zwa la prze ciw ni ko wi na zni we cze nie
go. Wprost prze ciw nie, ugrun tuj my na sze ser ca
na fak cie, że Pan jest zbyt mą dry, by błą dzić oraz
jest za rów no zdol ny, jak i chęt ny, by spra wić, aby
wszyst kie rze czy ra zem współ dzia ła ły dla na sze go
do bra oraz dla do bra wszyst kich po wo ła nych,
zgod nie z Je go za mie rze niem. Je śli je ste śmy ku sze -
ni, by wtrą cać się w spra wy, któ re Pan umie ścił
w rę kach in nej oso by, niech ta myśl po wstrzy ma
nas i do ra dzi nam, by śmy skie ro wa li bacz niej szą
uwa gę na to, co Mistrz po wie rzył na szej opie ce
i że „ka żdy słu ga swe mu Pa nu stoi al bo upa da”
oraz że do Nie go na le ży uzna nie lub dez apro ba ta.
Dla te go nie do nas na le ży się ga nie po wła dzę lub
pa no wa nie, czy też w ja kim kol wiek stop niu na -
rzu ca nie na szych po glą dów in nym, lecz ra czej wy -
ko ny wa nie na sze go dzia łu pra cy tak wier nie, jak
to mo żli we oraz po zo sta wie nie re zul ta tów Pa nu,
zda jąc so bie spra wę z Je go obec no ści i Je go opie -
ki, Je go mą dro ści i Je go mi ło ści.

CZE KA NIE NA OBIET NI CĘ
Duch Świę ty zo stał obie ca ny i ucznio wie mu -

sie li ocze ki wać na nie go, w ce lu uświa do mie nia
so bie i roz po czę cia no we go dzie ła, dzie ła roz wo ju
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20  —  SZTANDAR BIBLIJNY

Ko ścio ła Chrze ści jań skie go. To zo sta ło im zo bra zo -
wa ne ja ko chrzest i za nu rze nie w Du cha Świę te go
oraz prze ciw sta wio ne chrzto wi Ja na, czy li za nu -
rze niu w wo dzie. Ten chrzest Du cha Świę te go miał
przed sta wiać im fakt, że On umarł za grzech czło -
wie ka, zo stał przy ję ty przed obec ność Oj ca i przed -
sta wił Swo ją za słu gę na ko rzyść tych, któ rzy uwie -
rzy li w Nie go i przy ję li Go. To wi docz nie mia ło
sta no wić znak lub do wód, nie tyl ko te go, że ich
grze chy zo sta ły od pusz czo ne, lecz że ich po świę ce -
nie zo sta ło przy ję te i że oni zo sta li te raz przy ję ci
do Bo skiej ro dzi ny, spło dze ni przez Nie go ja ko
du cho wi sy no wie, któ rzy, je śli bę dą roz wi jać się
w har mo nii z ich przy mie rzem w Szko le Chry stu -
so wej, we wła ści wym cza sie zo sta ną na ro dze ni
z du cha w zmar twych wsta niu do Bo skiej na tu ry.

Pod czas prze by wa nia z Nim by li in stru owa ni
co do spraw od no szą cych się do Kró le stwa oraz
o ko niecz no ści ocze ki wa nia na chrzest du cha, oni
za da li Pa nu wa żne py ta nie: „Pa nie! Czy w tym
cza sie na pra wisz kró le stwo izra el skie?” (Dz.Ap.
1:6). Lecz On od po wie dział: „Nie wa sza rzecz jest
znać cza sy i chwi le, któ re Oj ciec w Swo jej mo cy
[wła dzy] po ło żył”.

Ucznio wie dość do brze ro zu mie li, że przy wró -
ce nie Izra ela do je go wpły wu i wła dzy, ja ko na ro -
du, mia ło to wa rzy szyć wiel kie mu try um fo wi na -
sze go Pa na w ob ję ciu pa no wa nia nad zie mią, lecz
oni w peł ni nie poj mo wa li, że ten Wiek Ewan ge -
lii, jak mia ło to miej sce, był cza sem, w któ rym prze -
bie gał wy bór kla sy Ob lu bie ni cy spo mię dzy ca łej
ludz ko ści. Oni uświa da mia li so bie, że Pan ich
opusz cza i by li za tro ska ni tą in for ma cją, lecz
w isto cie rze czy po wie dzia no im, że bę dą mo gli
zro zu mieć na stęp ny krok i że mu szą po stę po wać
przez wia rę, a nie wi dze nie. W in nym miej scu
znaj du je my in for ma cję, że nasz Pan po wie dział
Swo im na śla dow com, iż nie tyl ko ża den czło wiek
nie zna dnia ani go dzi ny wy zna cza ją cej po stęp
Bo skie go Pla nu w łącz no ści z otwar ciem no wej
dys pen sa cji, lecz ta kże anio ło wie w nie bie ani na -
wet nasz Pan Je zus; że Oj ciec trzy mał ca łą tę spra -
wę w Swych wła snych rę kach, w Swej wła snej
mo cy. To jest le piej zo bra zo wa ne w sym bo lach
Ob ja wie nia, gdzie Bo ski Plan jest przed sta wio ny
ja ko za pie czę to wa ny i udzie lo ny na sze mu Pa nu
po oka za niu przez Nie go wier no ści na Kal wa rii
oraz wstą pie niu do chwa ły (Obj. 5:5-9). Jed na kże
nic w tym stwier dze niu nie su ge ru je, że nasz Pan
i Je go ucznio wie oraz anio ło wie w nie bie ni gdy
nie mie li znać cza sów i okre sów. We wła ści wym
cza sie ka żdy za rys zo sta nie ob ja wio ny tym, dla
któ rych bę dzie on „po kar mem na czas słusz ny”,
tym, któ rym „da no wie dzieć ta jem ni cę Kró le stwa

Bo że go, ale tym, któ rzy są ob cy, wszyst ko po da je
się w po do bień stwach” (Mar. 4:11). 

Lecz choć wów czas dla Apo sto łów nie nad -
szedł jesz cze wła ści wy czas na zro zu mie nie szcze -
gó łów re sty tu cji Izra ela i ca łe go świa ta, in na wie -
dza i in na pra ca cze ka ła na nich, gdy tyl ko Oj ciec
wy ró żni ich przez wy la nie na nich Du cha Świę te -
go. Wów czas nie był od po wied ni czas na roz wa ża -
nie spraw na le żą cych do od le głej przy szło ści.
Dzie łem, któ rym od ra zu mie li się za jąć, by ło
świad cze nie o Je zu sie, opo wia da nie wszyst kie go,
co o Nim wie dzie li, aby in ni mo gli to po znać i być
bło go sła wie ni przez ich słu żbę. W od po wied nim
cza sie oni nie by li ogra ni cze ni do Je ru za lem i Ju dei,
lecz mo gli udać się do Sa ma rii oraz do naj dal szych
krań ców zie mi, po nie waż osta tecz nie to po słan nic -
two bę dzie dla do bra ka żde go czło wie ka. 

Sło wo prze tłu ma czo ne tu taj „świad ka mi”,
w ję zy ku grec kim brzmi mar ty res i od nie go po cho -
dzi an giel skie sło wo mar tyr (mę czen nik), ozna -
cza ją ce tych, któ rzy świad czą za ce nę cier pie nia
lub śmier ci. Apo sto łom mo gło się wy da wać dziw -
ne, że opo wia da nie do brych wie ści bę dzie ich
kosz to wać cier pie nie, a nam dzi siaj mo że się wy -
da wać jesz cze bar dziej dziw ne, że gło sze nie praw -
dzi wej Ewan ge lii o Chry stu sie spro wa dza ło cier -
pie nia i wy ma ga ło mę czeń stwa. Lecz jest to praw -
dą i Mistrz wy ja śnił te go przy czy nę, mó wiąc:
„ciem ność nie na wi dzi świa tło ści”. Świat w ogól no -
ści, włą cza jąc chrze ści jań stwo, jest mniej lub bar -
dziej zwie dzio ny przez prze ciw ni ka, a ka żdy kto
jest wier ny w opo wia da niu po słan nic twa Pa -
na w je go dłu go ści i sze ro ko ści, szyb ko spo tka się
z opo zy cją tam, gdzie naj mniej mógł by się te go
spo dzie wać. Do broć Bo ga, Je go mi łość oraz dłu -
gość i sze ro kość, wy so kość i głę bo kość Je go Pla nu
Zba wie nia, są tak ob ce dla nie oświe co ne go umy -
słu, że wzbu dza ją prze śla do wa nie, po nie waż
Praw da jest dziw niej sza niż fik cja. Lek cją z te go
dla nas jest, że to świad cze nie jesz cze się nie za -
koń czy ło i aby spo tkać się z Pań ską apro ba tą, ja ko
Je go przed sta wi cie le, w mniej szym lub więk szym
stop niu mu si my być mę czen ni ka mi. Praw do po -
dob nie, im bar dziej je ste śmy wier ni, tym wię cej bę -
dzie my mieć spo sob no ści cier pie nia i od po wied nio
do te go, więk sza bę dzie na sza na gro da w Kró le -
stwie, któ re Bóg ma za re zer wo wa ne dla tych, któ -
rzy w ten spo sób mi łu ją Go i Je mu słu żą. 

PRZYJ DZIE W PO DOB NY SPO SÓB

Roz ma wia jąc z ucznia mi, nasz Pan za czął się
wzno sić, a wkrót ce oto czył Go ob łok i ukrył
przed ich wzro kiem. Oni cze ka li, pa trząc w gó rę,
jak gdy by spo dzie wa li się, że Pan zstą pi z po wro -
tem, lecz za miast Nie go po ja wi li się dwaj anio ło -
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UFA MY, że wszy scy na si czy tel ni cy – wszy -
scy, któ rzy ja sno ro zu mie ją i oce nia ją okup

– wszy scy, któ rzy uświa da mia ją
so bie, że ży cie nie ska zi tel ne go
Ba ran ka Bo że go, czło wie ka Je zu -
sa Chry stu sa, by ło ZA STĘP -
STWEM za ży cie Ada ma i je go
ro du w za pła ce niu ka ry
za grzech (śmier ci), aby śmy
w Bo skim wła ści wym cza sie mo -
gli być uwol nie ni ze śmier ci
i otrzy mać ży cie wiecz ne przez
Te go, któ ry „ku pił nas Swą dro -
go cen ną krwią” (ży ciem); któ re -
go Oj ciec wzbu dził ze śmier ci
w Bo skiej na tu rze – bę dą bar dziej
gor li wi niż przed tem w oka za niu
swej wia ry w OKUP, ja ko pod -
sta wę wszyst kich na szych na -
dziei na zmar twych wsta nie i ży -
cie. Im bar dziej in ni od pa da ją od tej cen tral nej
praw dy i im bar dziej usi łu ją ją pod ko py wać
i uczyć, że czło wiek „upa da w gó rę” i nie po -
trze bu je oku pu, tym bar dziej wszy scy, któ rzy
ja sno do strze ga ją tę praw dę, po win ni „oka zy -
wać od tąd” swą wia rę w dro go cen ną krew
i zła ma ne cia ło na sze go Od ku pi cie la, przez po -
słu szeń stwo sło wom umie ra ją ce go Pa na: „To
czyń cie na pa miąt kę Mo ją”.

Za le ca my, o ile to mo żli we, aby ka żdy zgro -
ma dził się z ty mi, któ rzy oka zu ją tę sa mą dro go -
cen ną wia rę – z ty mi, któ rzy nie gar dzą Bo ską ła -
ską, przez trak to wa nie krwi Chry stu sa za rzecz
po spo li tą lub zwy kłą, lecz ro zu mie ją, że ona by -
ła oku po wą ce ną za ży cie świa ta, o czym Pi smo
Świę te wie lo krot nie świad czy. 

Niech nikt nie my śli, że po wi nien po wstrzy -
my wać się od Pa miąt ki z po wo du nie do sko na -

ło ści cia ła, po nie waż jest to wiel -
kim ka mie niem po tknię cia dla
wie lu osób. Tak dłu go, jak znaj -
du je my się w cie le, nie do sko na -
łość w sło wie, czy nie i my śli jest
mo żli wa – co wię cej, jest nie unik -
nio na. Apo stoł Pa weł mó wi, że
my nie mo że my czy nić te go, co
chcie li by śmy, dla te go po trze bu je -
my Bo skiej ła ski w ce lu prze ba -
cze nia na szych co dzien nych, mi -
mo wol nych prze stępstw. Wszy -
scy, któ rych grze chy zo sta ły prze -
ba czo ne i któ rzy zo sta li przy ję ci
do spo łecz no ści z Chry stu sem, są
za chę ca ni do przy bli ża nia się
do Bo ga w mo dli twie. To z po wo -

du na szych po trzeb Bóg otwo rzył tę dro gę
i uczy nił to za rzą dze nie dla nas. 

Dzię ki do star cze niu przez Bo ga oku pu w ce -
lu prze ba cze nia na szych grze chów, za któ re po -
ku to wa li śmy i za któ re pro si li śmy o prze ba cze -
nie w imie niu Je zu sa, mo że my nie trak to wać
już sie bie ja ko grzesz ni ków pod po tę pie niem,
lecz ja ko odzia nych w sza tę spra wie dli wo ści
Chry stu sa. Ta myśl jest ukry ta w wy ra że niu
Apo sto ła, w któ rym zwra ca się do nas ka żde go
dnia: „Pro szę was bra cia, przez mi ło sier dzie Bo -
że, aby ście przed sta wia li swo je cia ła ofia rą ży wą,
świę tą, god ną przy ję cia przez Bo ga, co jest wa -
szą roz sąd ną słu żbą” (Rzym. 12:1, KJV). 

Wszy scy chrze ści ja nie po win ni roz li czać się
z Pa nem. Je śli po peł nia ją prze wi nie nia, nie po -

wie i po wie dzie li: „Dla cze go sto icie, pa trząc w nie -
bo? Ten Je zus, któ ry w gó rę wzię ty jest od was
do nie ba, przyj dzie w po dob ny spo sób, jak wi -
dzie li ście Go idą ce go do nie ba” (Dz.Ap. 1:11, KJV).
Zda nie nie mó wi, że oni uj rzą Go przy cho dzą ce -
go, tak jak wi dzie li Go od cho dzą ce go, po nie waż
oni z pew no ścią nie ob ser wo wa li Je go po wro tu.
Oni umar li. I nie wcze śniej, aż On przy szedł po -
now nie, mo gło na stą pić ich obu dze nie, ich zmar -
twych wsta nie. Anio ło wie nie po wie dzie li też, że
kto kol wiek uj rzy Go przy cho dzą ce go. Oni je dy nie

oznaj mi li wiel ki fakt, że On przyj dzie oraz że Je go
przyj ście bę dzie po dob ne do Je go odej ścia. Do -
strze ga jąc to uwa żnie, py ta my sa mych sie bie, ja ki
bę dzie spo sób Je go dru gie go przyj ścia? Od po -
wiedź brzmi, że Je go odej ście by ło spo koj ne, ta -
jem ni cze, nie zna ne świa tu, wia do me tyl ko Je go
naj bar dziej bli skim i dro gim na śla dow com, i ta kie
bę dzie rów nież Je go dru gie przyj ście – nie z okrzy -
ka mi, gło sa mi i trą ba mi, lecz po ta jem nie, ci cho,
„ja ko zło dziej w no cy” (1 Tes. 5:2).

BS ‘11, 18-21
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win ni zwle kać z za ła twie niem spra wy, uzy sku -
jąc prze ba cze nie przez za słu gę Zba wi cie la. Ta -
kie ra chun ki z Pa nem po win ny być ure gu lo -
wa ne bez zwłocz nie, gdy się wy da rzy prze wi -
nie nie lub nie póź niej, niż w dniu je go wy stą -
pie nia. Oni nie po win ni po zwa lać na ich gro ma -
dze nie, po nie waż one bę dą na ra stać ni czym
ścia na po mię dzy wi no waj cą a Nie biań skim Oj -
cem. Ja ki kol wiek był by stan spraw w prze szło -
ści, okres Pa miąt ki, po nad wszyst kie in ne oka -
zje, jest cza sem upew nie nia się, że po mię dzy
Pa nem a na mi nie po zo sta je żad na chmu ra, któ -
ra ukry ła by nas przed Je go wzro kiem.

Ma jąc prze ba czo ne grze chy i sza tę spra -
wie dli wo ści oczysz czo ną ze wszel kich plam,
ob chodź my świę to – Pa miąt kę śmier ci na sze -
go Pa na. Przez uczest nic two na no wo uznaj -
my i po zwól my wpo ić w na sze umy sły wa -
żność za słu gi Je go ofia ry i śmier ci oraz jak ona
przed sta wia ła skę Bo żą dla nas, tak w przy -
szło ści bę dzie przed sta wiać tę sa mą ła skę roz -
cią ga ją cą się na ca ły świat przez Ty siąc let nie
Kró le stwo. 

OB CHODŹ MY ŚWIĘ TO 
Ufa my, że ob cho dze nie Pa miąt ki w tym ro ku

wy wrze głę bo kie wra że nie, bę dąc spo sob no ścią
do ob fi tych bło go sła wieństw dla wszyst kich z Pań -
skie go po świę co ne go lu du. „Ba ra nek nasz wiel -
ka noc ny za nas ofia ro wa ny jest Chry stus, a tak
ob chodź my świę to” (1 Kor. 5:7,8). W tym ro ku Pa -
miąt ka przy pa da 15 kwiet nia, po go dzi nie 6 wie -
czo rem. Ta da ta od po wia da dnio wi i go dzi nie,
gdy nasz Pan i Apo sto ło wie ob cho dzi li pierw szą
Pa miąt ko wą Wie cze rzę. Po dob nie jak wszyst kie
in ne Pań skie na ka zy dla Je go lu du, ob cho dze nie
Pa miąt ki nie jest da ne ja ko pra wo, któ re go po -
gwał ce niu czy za nie cha niu to wa rzy szy ka ra. Tak
jak wszyst kie in ne na ka zy, ona jest lek kim jarz -
mem, któ re za miast po cią gać za so bą ka rę, po win -
no być oce nia ne ja ko przy wi lej, a nasz Pan mó wi
tyl ko: „je śli Mnie mi łu je cie, przy ka za nia Mo je za -
cho wuj cie”. Za tem za chę ca my wszyst kich, któ rzy
zna ją i mi łu ją Pa na ja ko swe go Od ku pi cie la,
do upa mięt nia nia ce ny oku pu, któ rą On dał – je -
śli to mo żli we wraz z in ny mi lub w sa mot no ści, je -
śli nie ma cie przy wi le ju spo łecz no ści.

BS ‘11, 21

KO LO RA DO, z po wo du bez chmur ne go nie ba,
jest uwa ża ne za ide al ne miej sce do ob ser wa cji

obiek tów na du żej wy so ko ści. Skrót UFO zna czy
Nie zi den ty fi ko wa ny Obiekt La ta ją cy. W Ko lo ra -
do ma sie dzi bę or ga ni za cja MU FON (co zna czy

„Wza jem na Sieć UFO”), sku pia ją ca gru pę 800 ob -
ser wa to rów, a w tym 100 kon sul tan tów z ty tu łem
dok to ra fi lo zo fii, któ rzy rze ko mo szcze gól nie na -
da ją się do ta kich ob ser wa cji. Zgod ną opi nią tych
in spek to rów jest, że UFO ist nie je, lecz oni nie wie -
dzą, od ko go ani po co przy cho dzą. Ga ry Huf f man
jest by łym ba da czem z ra mie nia rzą du i mó wi, że
„tym, co pró bu je my okre ślić jest to, co oni tu taj
ro bią i ja kie wy ko nu ją za da nia”. Pod sta wo wą rze -
czą, któ rej bra ku je tym ba da czom jest to, że ma ją
bar dzo ma łą, je śli w ogó le ja ką kol wiek, wie dzę
w spra wach bi blij nych, któ re oni po mi ja ją ja ko
bez u ży tecz ne w ich pro ce sie ba daw czym.

Przy po mo cy astro bio lo gii, oni usi łu ją okre ślić,
czy ja kiś ro dzaj ży cia z ko smo su mo że do star czyć
od po wie dzi w tej kwe stii. Astro bio lo gia jest na -
uko wym po szu ki wa niem ży cia w ko smo sie i zro -
zu mie nie UFO jest nie zbęd ną czę ścią tej dzie dzi -

OB SER WA CJE UFO 

ZNO WU W DO NIE SIE NIACH IN FOR MA CYJ NYCH 

Ko lo ra do
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ny. Ofe ru je my nasz naj now szy trak tat, któ ry
przed sta wia bi blij ne wy ja śnie nie te go te ma tu: 

„ZJA WI SKA UFO”

*CZY WIESZ: Że od po nad 50 lat wie le ra zy po ja -
wia ły się tak zwa ne „la ta ją ce ta le rze” na ca łym
świe cie. Du żo lu dzi by ło ich świad ka mi i opi nia
pu blicz na jest co raz bar dziej prze ko na na o ich ist -
nie niu?

* Że te obiek ty są wi dy wa ne w ró żnych roz mia -
rach i kształ tach: w kształ cie dys ku, tu by, lej ka,
owa lu, ob rę czy, stru mie nia świa teł, świe cą cych
kul, ko lo ro wych świa teł itp.?

* Że po ba da niach do ko ny wa nych przez rzą dy
ró żnych kra jów, przez na ukow ców, słu żby woj -
sko we i in nych, nie któ re z tych do nie sień zo sta ły
wy ja śnio ne ja ko spo wo do wa ne me te ora mi, ba lo -
na mi me te oro lo gicz ny mi, lo tem pta ków, sa mo lo -
tów, od bi cia mi w at mos fe rze, mi sty fi ka cją itp., lecz
że in ne zja wi ska, o czym wia do mo ze zna nych,
rze tel nych źró deł, nie mo gą być wy tłu ma czo ne
w ten spo sób. Ta jem ni ca po zo sta je nie roz wią za na?

* Że wnio ski z tych nie wy ja śnio nych przy pad ków
miesz czą się w trzech ka te go riach: (1) ist nie je mo -
żli wość, że są one ta jem ni czą bro nią ziem skich na -
ro dów. (2) Są „stat ka mi ko smicz ny mi” z in nej pla -
ne ty lub (3) zja wi ska mi nad przy ro dzo ny mi?

* Że nie mo żli we jest, aby ja kiś na ród wy sta wił ta -
ką broń do obej rze nia przez wro ga, za nim bę dzie
go to wa do uży cia w wal ce. Że UFO wy da ją się
wska zy wać na in te li gent ne ste ro wa nie, któ re go
nie są w sta nie sko pio wać naj no wo cze śniej sze
z uży wa nych obec nie sa mo lo tów woj sko wych?

* Że astro no mo wie do no szą, iż na in nych pla ne -
tach na sze go sys te mu sło necz ne go nie ma ży cia,
za wy jąt kiem bar dzo ni skich form we ge ta cji, ta -
kich jak mech na Mar sie? Że ży cie ta kie, ja kie zna -
my, nie mo że ist nieć na tych pla ne tach; i że naj bli -
ższa nam gwiaz da, jest tak od le gła, że nie mo że my
wy kryć żad nych pla net, któ re krą ży ły by wo kół
niej, tak jak w na szym sys te mie sło necz nym?

* Że to pod da je wy ja śnie nie na sze go roz wa ża nia
pod ka te go rię (3) – że UFO jest zja wi skiem nad -
przy ro dzo nym.

* Że je śli bra ku je nam mą dro ści i zro zu mie nia, to
zwróć my się do Bo ga: (Jak. 1:5 – „Je śli ko muś z was
bra ku je mą dro ści, niech pro si Bo ga, któ ry ją szcze -
rze wszyst kim da je, bez wy mów ki, i bę dzie mu
da na”, Dan. 12:9,10, KJV)?

* Że w na tchnio nym Sło wie Bo żym pro rok Da -
niel (12:1) i Je zus (Łuk. 21:25,26) mó wią nam o cza -
sie wiel kie go uci sku, któ re mu bę dą to wa rzy szyć
zna ki i cu da. „Wte dy bę dą zna ki na słoń cu

i na księ ży cu i na gwiaz dach, a na zie mi ucisk na -
ro dów z roz pa czą, gdy za szu mi mo rze i wa ły”.
Ele men ty ludz kie go spo łe czeń stwa są nę ka ne
burz li wy mi fa la mi, ta ki mi jak na ra sta ją cy dług na -
ro do wy, in fla cja, wy so kie po dat ki, ban kruc two,
ko rup cja na wy ży nach wła dzy, nie zdol ność
do roz wią za nia pro ble mów świa ta oraz nie spo -
koj ne i anar chi stycz ne frak cje ata ku ją ce ba stio ny
obec ne go sys te mu spo łecz ne go. Że „lu dzie drę -
twieć bę dą przed stra chem (woj ny ato mo wej)
i ocze ki wa niem tych rze czy, któ re przyj dą
na wszy stek świat, al bo wiem mo ce nie bie skie po -
ru szą się”?

* Że te wy da rze nia mia ły się dziać w cza sie dru gie -
go przyj ścia Chry stu sa, jak Apo stoł (Łuk. 21:27)
pi sze o tym, co lu dzie wów czas uj rzą: „Sy na czło -
wie cze go przy cho dzą ce go w ob ło ku [cza su wiel -
kie go uci sku]” (Mat. 24:30)?

* Że za cza sów No ego, przed po to pem, aniel scy
„sy no wie Bo ży”, spo wo do wa li wiel kie za mie sza -
nie wśród ludz kiej ro dzi ny, któ re do pro wa dzi ło
do znisz cze nia wszyst kich w po to pie, za wy jąt -
kiem ośmiu osób?

* Że ci „anio ło wie, któ rzy nie za cho wa li pierw sze -
go sta nu swe go [pier wot nej eg zy sten cji], ale opu -
ści li miesz ka nie swo je [w du cho wej sfe rze, przez
za miesz ka nie na zie mi ja ko lu dzie]”. Oni spo wo -
do wa li wiel ką nie mo ral ność i nie po rzą dek, któ ry
był po gwał ce niem Bo skie go au to ry te tu (2 Pio tra
2:4; Ju dy 6). Że ten nie po rzą dek spo wo do wa ny
przez bun tow ni czych anio łów zo stał po wstrzy -
ma ny i oni nie mo gli już przy bie rać ludz kich po -
sta ci i żyć na zie mi. Nie mniej jed nak, pod wpły -
wem ich przy wód cy, sza ta na, oni na dal ma ją przy -
stęp przez umy sło wy wpływ i dro gą su ge stii usi -
łu ją kie ro wać nie roz wa żnych na ró żne ście żki
grze chu i błę du. Oni zwy kle dzia ła ją w no cy, bo ta -
ki jest ich spo sób dzia ła nia, przez wid ma, du chy
itp. W ciem nych po ko jach pod czas „se an sów spi -
ry ty stycz nych” („ko mo ry” z Mat. 24:26) lub przez
zja wy i wi zje, cho ciaż obec nie w tym wiel kim dniu
są du, w „cza sie uci sku”, oni uka zu ją się bar dziej
jaw nie, czę sto pod czas dnia? 

* Że te „zna ki i cu da kłam li we (zwod ni cze)” mia -
ły na dejść przy koń cu Wie ku Chrze ści jań skie go
(2 Tes. 2:8-12)?

* Że te kłam li we, zwo dzą ce du chy (1 Tym. 4:1),
na wy so ko ści (w du cho wej sfe rze) (Efez. 6:12),
znaj du ją się pod wpły wem „księ cia, któ ry ma wła -
dzę na po wie trzu” – sza ta na (Efez. 2:2). Oni sto su -
ją ró żne pod stę py wo bec ła two wier nych lu dzi, ta -
kie jak pod szy wa nie się pod umar łych lu dzi, któ -
rzy na dal ży ją, by pod trzy mać ory gi nal ne kłam -
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stwo sza ta na, że zmar li nie są rze czy wi ście umar -
li i nie świa do mi (1 Moj. 3:3,4; Kazn. 9:5,10). Oni
uka zu ją się w se an sach i prze śla du ją oraz po wo -
du ją opę ta nie ludz kich umy słów, pro wa dząc wie -
lu do cho rób psy chicz nych (Mar. 5:1-17); że oni
dzia ła ją przez me dia spi ry ty stycz ne, do ko nu ją wi -
zji i cu dów, drę czą w do mach itp.?

* Że z uwa gi na po ja wia nie się tych du cho wych
istot oraz wie le in nych do wo dów, nie po win ni -
śmy być zdzi wie ni czy za nie po ko je ni, je śli te złe
du chy ma ją więk szą wol ność w dniu ich są du. To
ma miej sce obec nie, przy koń cu Wie ku Ewan ge lii,
kie dy Pan ujaw nia Swo ją obec ność w nie po ko ją -
cych chmu rach cza su uci sku, wy ko nu jąc sąd
nad lu da mi i na ro da mi. Że to ma na ce lu osta tecz -
ną na pra wę ludz ko ści przez ka ra nie, tym sa mym
przy go to wu jąc ją do bło go sła wie nia w Chry stu so -
wym Kró le stwie spra wie dli wo ści na zie mi (Sof.
3:8,9)?

* Że te zwięk szo ne swo bo dy udzie lo ne obec nie
upa dłym anio łom mo gą wy tłu ma czyć ich więk -
szą zu chwa łość oraz ich za ska ku ją ce uka zy wa nie
się ja ko ku le ognia, stru mie nie świa tła oraz „la ta -
ją ce obiek ty” wi dzia ne na nie bie i na zie mi?

* Że lud Bo ży nie po wi nien oba wiać się ani być
zbyt nio za an ga żo wa ny w te „cu da na nie bie
i na zie mi” (Jo ela 2:30). Prze ciw nie, po win ni śmy
spo glą dać w gó rę i pod no sić na sze gło wy, wie -
dząc iż przy bli ża się na sze wy zwo le nie i nad cho -
dzi Kró le stwo Bo że (Łuk. 21:28,31), o któ re mo dli -
my się „Przyjdź Kró le stwo Two je, bądź wo la Two -
ja ja ko w nie bie, tak i na zie mi”?

* Że na ży cze nie mo że my wy słać bro szu rę „Spi ry -
tyzm – sta ro żyt ny i współ cze sny”, któ ra po da je
bi blij ne, fak tycz ne, roz sąd ne wy ja śnie nie zja wisk
zwią za nych z isto ta mi du cho wy mi oraz in nych
współ cze snych ta jem nic?

* * *

UŻY WA JĄC SŁO WA CHR ZE ŚCI JA NIN
w zwy kły spo sób, ja ko sto su ją ce go się do ró -

żnych re li gij nych grup, ka to li ków i pro te stan -
tów, od po wia da my Nie! Nie ta ka jest ich przy -
szła dro ga na szki co wa na w Bi blii. Nie za po mi na -
my, że ci, któ rzy po raz pierw szy zo sta li na zwa ni
chrze ści ja na mi w An tio chii, wszy scy
by li Ży da mi. Nie za po mi na my
też, że „wy so kie po wo ła nie”, by
stać się Du cho wy mi Izra eli ta mi,
nie biań ski mi „świę ty mi”, by ło
otwar te dla lu dzi ka żde go ro dza -
ju, na ro du i ję zy ka – i obej mo wa ło
Ży dów, jak rów nież in ne na ro dy. 

Jed nak czy ni my wy raź ny roz -
dział po mię dzy chrze ści ja na mi
za dni Apo sto łów oraz zna cze niem,
ja kie okre śle nie chrze ści ja nin ma
obec nie i w wie kach mi nio nych.
Nie zna my po wo du, dla któ re go
szla chet ny Żyd nie mógł by, z peł -
nym uzna niem dla sa me go sie bie oraz
peł nym po sza no wa niem dla ży dow skiej re li gii,
przy jąć za pro sze nia Ewan ge lii do sta nia się Du -
cho wym Izra eli tą. Du cho wi Izra eli ci są rze czy wi -
ście wier ny mi Ży da mi, któ rzy uzna ją wszyst kie

obiet ni ce Bo że uczy nio ne Abra ha mo wi i je go po -
tom stwu i któ rzy uzna ją Przy mie rze Pra wa do ko -
na ne z wy bra nym lu dem Bo ga przy Gó rze Sy naj
oraz uzna ją nie tyl ko ziem skie roz po rzą dze nia wy -
da ne przez Bo ga, lecz nie biań skie rze czy, wy ższe
rze czy, an ty ty py, du cho wą rze czy wi stość.

Ist nie ją po wa żne błę dy, któ re są
zwią za ne z chrze ści jań stwem i któ -
re czy nią tę na zwę oraz sys tem dok -
tryn przez nie go pre zen to wa nych,
od py cha ją cy mi dla Ży da oraz dla
in nych, dla wie lu my ślą cych lu dzi
za rów no we wnątrz, jak i po za ró -
żny mi sek ta mi tak zwa ne go chrze -
ści jań stwa. 

ŻY DZI WIE DZĄ, 
KIM JEST BÓG

Dłu go trwa łe wy cho wy wa nie Ży -
da w mo no te izmie, na je go szczę -
ście, jest je go pierw szą ko rzy ścią.
Żyd czy ta w Pię ciok się gu: „Słu cha -

jże Izra elu: Pan, Bóg nasz, Pan je den
jest”, „Nie bę dziesz miał bo gów in nych przede
Mną” (5 Moj. 6:4; 2 Moj. 20:3). Czy dziw ne jest, że
z tym sta now czym roz ka zem, cią gle roz brzmie -
wa ją cym w je go uszach, ja ko pierw szym i głów -

CZY

ŻY DZI MUS ZĄ STAĆ SIĘ

CHR ZE ŚCI JA NA MI? 

Bo choć jest wie le tak zwa nych
bo gów czy to w nie bie, czy

na zie mi (po nie waż jest wie le
bo gów i wie le pa nów), jed nak
dla nas jest je den Bóg, Oj ciec,
z któ re go są wszyst kie rze czy,
a my dla Nie go i je den Pan Je -
zus Chry stus, przez któ re go są
wszyst kie rze czy i przez któ re -

go ży je my.

1 Kor. 8:5,6 NKJV
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nym stwier dze niem De ka lo gu, Żyd od rzu ca dok -
try nę o Trój cy? Mó wie nie mu, że jest trzech Bo -
gów w jed nym Bo gu – czy, jak twier dzą nie któ rzy
– trzy oso by lub re pre zen ta cje jed ne go Bo ga lub,
jak to okre śla ją in ni, trzech Bo gów rów nych
w mo cy i chwa le w jed no ści ce lu, jest dla nie go ab -
sur dem. Po łą cze nie się z chrze ści jań stwem wy -
ma ga ło by od Ży da przy ję cia te go twier dze nia,
prze ciw ko cze mu bun tu je się je go zmysł mo ral ny
oraz zdro wy roz są dek. On od ra zu czu je się do -
tknię ty my ślą, któ ra sprze ci wia się je go ca łe mu
Pi smu Świę te mu, o ist nie niu wię cej niż jed ne go
Bo ga. Po tem in ni błą dzą cy przy bli ża ją się do Ży -
da z in ne go punk tu wi dze nia i mó wią: zga dza my
się z To bą, że jest tyl ko je den Bóg, lecz On uczy -
nił trzy ujaw nie nia Sa me go Sie bie, a Je zus był jed -
nym z nich. Żyd od po wia da: czy chce cie że bym
wie rzył, że Je zus był Bo giem Je ho wą i że kie dy On
umarł, wiel ki Wład ca wszech świa ta od dał du cha
na Kal wa rii? Ni gdy nie uwie rzę
w ta ki ab surd!

Try ni tarz od po wia da: Mu sisz
w to uwie rzyć, bo ina czej bę dziesz
po tę pio ny na wiecz ne mę ki – nic
in ne go nie mo że cię zba wić. Mu -
sisz wie rzyć, że Je ho wa Bóg po ja -
wił się w po sta ci czło wie ka i że
śmierć na Kal wa rii by ła nie zbęd -
na do zba wie nia czło wie ka. Mo -
żesz przy jąć je den z dwóch punk -
tów wi dze nia (po nie waż try ni ta -
rze są po dzie le ni): Ty mo żesz
twier dzić, że kie dy Je zus umarł
na krzy żu, umarł Bóg Je ho wa i by li śmy bez Bo -
ga aż do cza su, gdy zmar twych wstał trze cie go
dnia. Je ho wa nie umarł, lecz je dy nie odłą czył się
od cia ła, z któ rym był po łą czo ny przez 33 ½ ro -
ku. Ci try ni ta rze mó wią, że Je zus je dy nie uda -
wał, iż mo dli się do Bo ga Je ho wy, zwra ca jąc się
do Nie go, ja ko Swe go Oj ca – uda wał, ja ko część
po wszech ne go pla nu oszu stwa, że Bóg przez pe -
wien czas wy da wał się czło wie kiem, uda wał, że
ma ludz kie uczu cia i po trze by – od czu wał smu -
tek, pła kał, jadł, pił, spał – wszyst ko po to, by do -
ko nać oszu stwa. 

Cóż dziw ne go w tym, że Żyd od ma wia wia ry
w tak nie lo gicz ne, nie roz sąd ne i nie bi blij ne przed -
sta wie nie Bo ga Je ho wy? Uwa ża my, że to do brze
świad czy o Ży dzie, któ ry od rzu ca tak nie roz sąd -
ne po glą dy i przez wie ki trwa przy na ukach Pi -
sma Świę te go Sta re go Te sta men tu. My śli my, że
przy pro wa dze nie Ży da do tak błęd ne go po ję cia
praw dy, a przez to ogra ni cze nie i krę po wa nie je -
go roz sąd ku i prze ko nań, by ło by wy rzą dze niem
mu szko dy. 

ŻY DZI NIE PO WIN NI BYĆ 
„CHRY STIA NI ZO WA NI”

Te nie wła ści we na uki już wy rzą dzi ły nie obli -
czal ne szko dy w chrze ści jań stwie, po wo du jąc nie -
po trzeb ny za męt w my ślach i pro wa dząc wie lu
do agno sty cy zmu. Da le cy od po ma ga nia Ży dom
w po zna wa niu tak błęd nych wie rzeń, prze ciw -
nych za rów no Sta re mu jak i No we mu Te sta men -
to wi, po win ni śmy po ma gać chrze ści ja nom w wy -
do sta wa niu się z błę dów tych ciem nych wie ków,
do pro stych na uk Je zu sa, Apo sto łów i Pro ro ków.
Jak zro zu mia le Apo stoł przed sta wia tę spra wę,
mó wiąc że dla po gan „jest wie le bo gów i wie le pa -
nów, lecz my ma my tyl ko jed ne go Bo ga, z któ re -
go są wszyst kie rze czy; i jed ne go Pa na [Mistrz,
Rab bi] Je zu sa Chry stu sa, przez któ re go są wszyst -
kie rze czy” (1 Kor. 8:5,6). Po słu chaj my po praw ne -
go tłu ma cze nia Ew. Ja na 1:1-3,14: „Na po cząt ku

był Lo gos, a Lo gos był z Bo giem
i Lo gos był bo giem. On był na po -
cząt ku u Bo ga. Wszyst kie rze czy zo -
sta ły uczy nio ne przez Nie go, a bez
Nie go nie by ła do ko na na żad -
na rzecz, któ ra zo sta ła uczy nio na....
A Lo gos stał się cia łem i za miesz kał
mię dzy na mi, i wi dzie li śmy Je go
chwa łę, ja ko chwa łę jed no ro dzo ne -
go u Oj ca, peł ne go ła ski i praw dy”.

Jak pięk na i ja sna jest ta kwe stia,
gdy przyj mu je my to na tchnio ne
wy ja śnie nie po kre wień stwa po mię -
dzy Oj cem Je ho wą, Stwór cą
wszyst kich rze czy, któ ry jest bez

po cząt ku, „od wie ków aż na wie ki Tyś jest Bo -
giem” – i chwa leb nym Sy nem Bo ga, któ ry był Je -
go pierw szym stwo rze niem i przez któ re go On
spra wo wał Swą moc, stwa rza jąc anio łów i lu dzi.
Wer se ty, któ re za cy to wa li śmy, nie są sprzecz ne
z ogól ną my ślą Sta re go i No we go Te sta men tu.
W isto cie rze czy one wy ra ża ją sa mo sed no na uk
Bi blii. Pan Je zus sam oświad czył, że nie przy szedł,
by czy nić Swą wła sną wo lę, lecz wo lę Oj ca, któ ry
Go po słał (Ja na 5:30). On też oświad czył: „Oj ciec
Mój więk szy jest niż Ja” – więk szy niż wszy scy. On
po wie dział, że przy szedł od Bo ga, by po słusz nie
czy nić Je go wo lę oraz że przy szedł na pod sta wie
obiet ni cy, że po now nie zo sta nie wy wy ższo ny
do du cho we go po zio mu, po za koń cze niu dzie ła,
któ re Oj ciec dał Mu do wy ko na nia i do któ re go zo -
stał po bu dzo ny przez „ra dość wy sta wio ną
przed Nim” (Żyd. 12:2).

Fak tycz nie Pan oświad czył, że On i Oj ciec są
jed nym; lecz On po ka zał, że nie miał na my śli jed -
no ści oso by, lecz jed ność har mo nii, ce lu i cha rak -
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te ru – po nie waż On nie czy nił Swej wła snej wo li,
lecz wo lę Oj ca. On po ka zał to, mo dląc się w łącz -
no ści z tym o swo ich uczniów, „aby by li jed no, ja -
ko i My”, nie jed ną oso bą, lecz jed no ścią ser ca
w spo łecz no ści z Oj cem, uczest ni ka mi Je go Du cha
(Ja na 17:11). 

ZIEM SKIE I NIE BIAŃ SKIE OBIET NI CE 

Ani je den wer set Pi sma Świę te go od Księ gi Ro dza -
ju aż do Ob ja wie nia nie mó wi o Trój cy, ani na wet
nie da je do zro zu mie nia, że ma my trzech bo gów
w jed nej oso bie, rów nych w mo cy i chwa le. Po nie -
waż nie by ło żad ne go ory gi nal ne go tek stu mó wią -
ce go o tym, aż w VII wie ku sfa bry ko wa no ta ki wer -
set przez do da nie pew nych słów do 1 Ja -
na 5:7,8 (zob. Dia glott). Ucze ni bi bli ści wie dzą
o tym do dat ku oraz o tym, że ten do pi sek nie wy -
stę pu je w żad nym z wcze śniej szych niż VII wiek
ma nu skryp tów. Dla cze go oni nie in for mu ją lu dzi,
ja ka jest praw da? Po nie waż ta dok try na jest tak
za ko rze nio na we wszyst kich wy zna niach wia ry,
że oni oba wia ją się, iż po wie dze nie praw dy na ten
te mat mo gło by do pro wa dzić do bar dziej do kład nej
ana li zy ze stro ny nie któ rych osób. 

Od po wia da my, że ty sią ce lu dzi po pa da ją
w ciem ność i nie lo gicz ność po zo sta wio ną z ciem -
nych wie ków od no śnie czyść ca i wiecz nych mąk,
do wy zwo le nia z któ rych my dą ży my. Do strze -
ga my, że bar dziej my ślą cy z chrze ści jan po rzu ca -
ją wszel ką wia rę w Bo skie Sło wo z po wo du tych
ab sur dów, któ re w nich się wpa ja i w któ re wie rzą,
że są wa żną czę ścią Bi blii; pod czas gdy, wła ści wie
zro zu mia ne Pi smo Świę te nie uczy żad nej z tych
rze czy, lecz prze ciw nie, pre zen tu je naj bar dziej ro -
zum ne, roz sąd ne, lo gicz ne przed sta wie nie Bo skie -
go pla nu zba wie nia czło wie ka, ja kie go tyl ko mo -
żna so bie ży czyć. Ży dzi pa mię ta ją cy tat z Eze chie -
la 18:4,20, któ ry wy raź nie mó wi, że „du sza, któ ra
grze szy, ta umrze”, za miast być mę czo na na wie -
ki; oraz, że Bóg za ka zał Izra elo wi tor tu ro wa nia
dzie ci w ogniu (ku czci Mo lo cha), po tę pia jąc to
i na zy wa jąc obrzy dli wo ścią: „Cze go im nie roz ka -
za łem ani to wstą pi ło na ser ce Mo je” (3 Moj. 18:21;
20:2-5; Jer. 19:5; 32:34,35).

Oczy wi ście, nie po win ni śmy pró bo wać wpro -
wa dzać Ży da w ciem ność i brak lo gi ki, z któ rej sa -
mi dą ży my do wy zwo le nia i usi łu je my po ma gać
in nym w zrzu ca niu kaj dan błę du. Lecz gdy by śmy
usi ło wa li na wró cić Ży dów do tych nie do rzecz -
nych na uk, czy to mo że się po wieść? Czy pod czas
mi nio nych XVII stu le ci od cza su, gdy te błę dy zo -
sta ły przy ję te przez chrze ści jań stwo, te usi ło wa nia
po wio dły się? Je śli Ży dzi nie zo sta li po zy ska ni
przez Ewan ge lię, czy ste prze sła nie gło szo ne przez
Je zu sa i Apo sto łów, któ re dzi siaj jest nie do ce nia ne
przez chrze ści jań stwo, to o ile bar dziej do ty czy to
„or to dok syj nych” wy zna nio wych po glą dów? 

JE ZUS UCZC ZO NY JA KO WIEL KI ŻYD

Nie je den, lecz wie lu ży dow skich ra bi nów usi -
łu je za szcze pić Ży dom kon cep cję Je zu sa. Oni mó -
wią o Nim w wiel kich sło wach, ja ko o wiel kim na -
uczy cie lu, któ ry wy gła szał wiel kie praw dy, nie -
zro zu mia łe za Je go dni. Spo ty ka ją się z opo zy cją,
któ rą On wzbu dzał i któ ra do pro wa dzi ła do Je go
śmier ci. Dla cze go pro si się Ży dów, by przy ję li wię -
cej niż to? Dla cze go po dej mu je się sta ra nia, by
uwie rzy li w ab sur dy, prze ciw ne sło wom sa me go
Mi strza? Te nie do rzecz no ści i nie praw da ra zem
z prze śla do wa nia mi ze stro ny chrze ści jan, po wo -
du ją, że Ży dzi zu peł nie od rzu ca ją Je zu sa z Na za -
re tu. Z dru giej stro ny, praw dzi we przed sta wie nie
na uk Je zu sa, tak jak On je gło sił i jak czy ni li to Je -
go Apo sto ło wie, naj wy raź niej by ło by dla Ży da tak
sa mo nie szko dli we, jak dla Niem ca, Wło cha czy
An gli ka. Na przy kład, mo gli by śmy opo wie dzieć
mu praw dę w ten spo sób:

Wa sze Pi smo Świę te uczy, że wasz na ród ma
być uży ty przez Bo ga, ja ko Je go przed sta wi ciel
w udzie la niu Bo skiej ła ski wszyst kim na ro dom.
Zgo dzisz się z tym, że Mo jżesz nie był tym wiel kim
przy wód cą do re ali za cji te go ce lu, po nie waż umarł
nie do ko nu jąc te go. On sam wska zy wał na na dej -
ście więk sze go Pro ro ka i więk sze go Na uczy cie la
oraz Pra wo daw cy – na Po śred ni ka więk sze go
Przy mie rza. To więk sze Przy mie rze jest wspo -
mnia ne przez wa szych pro ro ków, ja ko „No we
Przy mie rze”, któ re Bóg uczy ni, „oto dni idą, mó wi
Pan” (Jer. 31:31-34). Pra wo te go No we go Przy mie -
rza bę dzie na pi sa ne na wa szych ser cach, za miast
na ka mien nych ta bli cach. Czy to nie zna czy, że
an ty typ Mo jże sza, Pro rok więk szy niż on, bę dzie
na praw dę wiel ki? Spójrz rów nież na wa sze go Pro -
ro ka – Kró la Da wi da i wa sze go mą dre go Kró la Sa -
lo mo na. Przy po mnij so bie pro roc twa mó wią ce, że
Me sjasz przyj dzie z tej li nii, lecz że bę dzie nie po -
rów ny wal nie więk szy niż Da wid czy Sa lo mon.
Skie ruj cie umysł Ży da na fakt, że Mel chi ze dek był
za rów no ka pła nem, jak i kró lem i że o nim Bóg po -
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wie dział: „Przy siągł Pan, a nie bę dzie te go ża ło wał,
mó wiąc: Tyś (Me sjasz) jest ka pła nem na wie ki we -
dług po rząd ku Mel chi ze de ko we go” – pa nu ją cym
ka pła nem.

Żyd nie bę dzie miał ja kiej kol wiek trud no ści
z iden ty fi ka cją Me sja sza w an ty ty pie – wiel kie go,
bar dziej chwa leb ne go Pro ro ka, Ka pła na i Kró la –
i za uwa ży, że wszyst kie z tych wiel kich ży dow -
skich po sta ci prze szło ści, zwia sto wa ły lub przed -
sta wia ły Me sja sza chwa ły. Je śli wte dy skie ru je cie
je go uwa gę na pro roc two Da nie la (12:1), bę dzie
go to wy po łą czyć to pro roc two z tym sa mym Me -
sja szem. Ży dzi chęt nie przy zna ją, że Me sjasz mu -
si być bar dzo wiel ki, by być na zwa ny „któ ry ja ko
Bóg” – po dob ny do Bo ga. Na stęp nie skie ruj cie ich
uwa gę na pro roc two Da nie la (7:13,14), w któ rym
Me sjasz jest przed sta wio ny ja ko otrzy mu ją cy Swe
Kró le stwo przy koń cu cza sów po gan. 

ŚMIERĆ JE ZU SA NIE BY ŁA 
PRZY PAD KO WA

Te wszyst kie rze czy ży dow ski umysł mo że po -
jąć – na praw dę po jąć – i ra do wać się z nich. To
świa dec two nie sie im no wą na dzie ję, no wą od -
wa gę. Dla te go, je śli nie od po wia da ją mu błę dy tak
zwa ne go chrze ści jań stwa, to na praw dę bar dzo
pro ste bę dzie wska za nie Ży do wi, że Je zus, ta kże
Żyd, wiel ki Na uczy ciel prze szło ści, któ ry umarł,
nie umarł przy pad ko wo, lecz
w wy ni ku Bo skie go za mie -
rze nia – i że Je go śmierć by ła
z gó ry po sta no wio na, ja ko
nie zbęd na dla prze ba cze nia
grze chu Ada mo we go i uwol -
nie nia ludz ko ści spod wy ro -
ku śmier ci. Dla Ży da czy ko -
go kol wiek in ne go z pew no -
ścią nie by ło by trud ne do -
strze że nie, że ta ofia ra, ja ko
an ty typ by ła za po wia da -
na przez ofia rę za grzech w ich Dniu Po jed na nia
i że bez po jed na nia za grzech na tę wiel ką ska lę,
Me sjasz nie mógł by bło go sła wić ca łe go ro du
grzesz ni ków. 

Na ród ży dow ski ma wy ostrzo ne po czu cie
spra wie dli wo ści i z ła two ścią mo że zro zu mieć,
że: (1) Bóg, po wy da niu wy ro ku śmier ci
na grzesz ni ka, nie mógł cof nąć swej de cy zji; (2)
oni mo gą ta kże roz po znać, że na uka Pra wa Mo -
jże szo we go, „oko za oko, ząb za ząb i ży cie za ży -
cie,” wska zy wa ła, że od ku pie nie grzesz ni ka wy -
ma ga ło ży cia czło wie ka za ży cie czło wie ka –
śmier ci Świę te go, ja ko ce ny od ku pie nia za oj ca
Ada ma i je go ród, któ ry stra cił pra wo do ży cia
z po wo du nie po słu szeń stwa Ada ma. 

CO MÓ WI PI SMO ŚWIĘ TE?

Bo ski Wy bra ny Lud znaj do wał się pod Bo skim
nad zo rem i opie ką przez po nad 3500 lat, tak by oni
za cho wa li od ręb ność od wszyst kich na ro dów zie -
mi i w ten spo sób są trwa łym cu dem po twier dza -
ją cym praw dzi wość świę tych obiet nic Bi blii (Ps.
89:4,5). To uczy nas by śmy wglą da li w Pi smo Świę -
te od no śnie ich przy szło ści. Ta sa ma Bi blia, któ ra
świad czy o ich so li dar no ści ja ko na ro du, in for mu -
je nas, że oni sta li się na ro dem przy koń cu te go
Wie ku Ewan ge lii, kie dy przy szedł „czas na zna -
czo ny”, aby Bóg wspo mniał na Sy jon. Apo stoł Pa -
weł wy raź nie wska zu je, że Bo ska ła ska mia ła po -
wró cić do cie le sne go Izra ela, gdy tyl ko „po wo ła -
nie” te go Wie ku Ewan ge lii do nie biań skiej kla sy
Kró le stwa zo sta nie za koń czo ne. „Aby dla mi ło -
sier dzia wam oka za ne go i oni mi ło sier dzia do stą -
pi li” – przez nie wiel kie gro no świę tych, Ży dów
i po gan, któ rzy pod czas Wie ku Ewan ge lii zo sta li
uto żsa mie ni z uwiel bio nym Me sja szem ja ko Je go
Ob lu bie ni ca i współ dzie dzi ce. Naj wy raź niej nie
by ło Bo skim za mia rem, by na ród Ży dow ski po łą -
czył się obec ny mi sys te ma mi chrze ści jań ski mi.
Rze czy wi ście, odłą cze nie od mas chrze ści jań stwa
ma dzia łać na ko rzyść Ży da w tym, że bę dzie le piej
przy go to wa ny do ziem skich bło go sła wieństw, któ -
re ma ją na dejść dla nie go (Rzym. 11:25-32). 

Bło go sła wień stwa no wej
dys pen sa cji, któ re w nie dłu -
gim cza sie ma ją zo stać wpro -
wa dzo ne, bę dą ziem ski mi
bło go sła wień stwa mi i Żyd
wie, że wszyst kie Bo skie
obiet ni ce za war te w Pra wie
Mo jże szo wym oraz pi smach
świę tych pro ro ków sta ro żyt -
no ści mó wią o ziem skich bło -
go sła wień stwach – a nie
o nie biań skich czy du cho -

wych ła skach. Żyd z cie le sne go Izra ela bę dzie bar -
dziej go to wy, by za re ago wać na no wy po rzą dek
rze czy, niż je go chrze ści jań scy czy po gań scy są sie -
dzi. Po nad to, zgod nie z Bi blią, ksią żę ta lub wład cy
wi dzia ni przez lu dzi w nad cho dzą cym ziem skim
Kró le stwie, bę dą po cho dze nia ży dow skie go: Abra -
ham, Iza ak i Ja kub oraz wszy scy pro ro cy wzbu -
dze ni z gro bu w peł ni ludz kiej do sko na ło ści, bę dą
„ksią żę ta mi po wszyst kiej zie mi” oraz przed sta wi -
cie la mi nie wi dzial ne go, du cho we go Kró le stwa Me -
sja sza (Ps. 45:17; Żyd. 11:1-40). Nie wąt pli wie, Żyd
bę dzie miał o wie le lep szy stan umy słu, by przy jąć
na uki i wy ma ga nia tych no wych ksią żąt. 

Od no śnie cza su, kie dy Me sjasz oka że chwa łę
Swo jej mo cy i roz pocz nie in ter wen cję w ludz kie
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spra wy na ko rzyść pra wych lu dzi, a prze ciw ko
złym, za uwa ża my pro roc two Je re mia sza (30:7-9)
ze Sta re go Te sta men tu mó wią ce, że tuż przed tym
na stą pi „ucisk Ja ku ba”, czas, w któ rym Ży dzi znaj -
dą się w szcze gól nym utra pie niu ze stro ny swych
wro gów. Wów czas Pan oka że Swą moc na ich ko -
rzyść, tak jak w daw nych cza sach, da jąc im cu -
dow ne wy zwo le nie, gdy Go uzna ją (Dan. 12:1).
Pro rok oświad cza, że w na stęp stwie te go oni uzna -
ją, do strze gą Pa na, „a pa trzeć bę dą na Mię, któ re -
go prze bi li” – nie zo ba czą chwa leb ne go Me sja sza
na tu ral nym wzro kiem, lecz roz po zna ją Go oczy -
ma zro zu mie nia (Zach. 12:10). 

W tym cza sie ła ski dla nich ze stro ny Me sja sza,
„Księ cia wiel kie go, któ ry się za sta wia za sy na mi lu -
du twe go” oni roz po zna ją, że nad szedł chwa leb ny
czas spo sob no ści i bło go sła wie nia, na któ ry tak
dłu go ocze ki wa li. Wów czas ogar nie ich wiel ki
smu tek, gdy w peł ni roz po zna ją ich na ro do wy
błąd w od rzu ce niu Je zu sa, lecz „Pan wy le je
na nich du cha ła ski i prze bła ga nia”, a ich płacz bę -
dzie je dy nie po cząt kiem ich bło go sła wie nia i cza -
su ra do ści. To pro roc two tak sa mo zde cy do wa nie

do wo dzi, że nie jest Bo skim za mia rem, by Ży dzi,
ja ko na ród, sta li się chrze ści ja na mi lub po łą czy li się
z chrze ści jań ski mi sys te ma mi obec ne go wie ku –
któ re tak bar dzo błęd nie przed sta wia ją te go Wiel -
kie go Na uczy cie la oraz wspa nia łe praw dy, któ -
rych na uczał On oraz Je go Apo sto ło wie. 

Po zo staw my Ży da na przy szłość je go Bo gu,
aby we wła ści wym cza sie mógł otrzy mać bło go sła -
wień stwo, któ re Bóg mu obie cał. Niech ogół chrze -
ści jań stwa brnie w swym za śle pie niu, któ re jest
rów nież prze po wie dzia ne w Pi śmie Świę tym, aż
do swe go znisz cze nia; lecz niech ci z lu du Bo że go,
któ rzy są uświę ce ni w Chry stu sie Je zu sie, niech
po stę pu ją ostro żnie, nie we dług cia ła, lecz we dług
du cha. Ja ko du cho wi Izra eli ci, niech się sta ra ją
o do sko na łe ludz kie lub nie biań skie da ry Kró le -
stwa Me sja sza – nie za zdrosz cząc Ży do wi je go
zna cze nia w ziem skiej fa zie Kró le stwa Me sja sza,
przez któ re wszyst kie ro dzi ny zie mi bę dą bło go -
sła wio ne (1 Moj. 22:17,18). 

BS ‘11, 24-27

PA NIE, NA UCZ NAS SIĘ MO DLIĆ 

Od tąd, gdy sta li śmy się dzieć mi Bo ży mi,
po win ni śmy co raz bar dziej sta rać się o osią -
gnię cie po do bień stwa cha rak te ru do Chry stu -
sa oraz po win ni śmy trwać w mo dli twach i nie
usta wać. Po win ni śmy ubie gać się o co raz
więk szą mia rę Du cha Pań skie go i po win ni -
śmy zwra cać uwa gę na to czy wy peł nia my
wa run ki, przez któ re mo że my uzy skać na peł -
nie nie Du chem. W tym zna cze niu po win ni -
śmy mo dlić się nie usta jąc, wie lo krot nie przed -
sta wia jąc na sze proś by, aż otrzy ma my to, cze -
go pra gnie my. Nie otrzy ma my peł ni na szych
pra gnień, aż do pie ro w zmar twych wsta niu.
Wów czas nie bę dzie my już mo dlić się o nie.
Wte dy bę dzie my w peł ni za do wo le ni. Mo dli -
twa zo sta nie za stą pio na przez wy sła wia nie.

MO DLI TWA NA SZE GO PA NA

W mo dli twie, któ rej nas na uczył nasz Pan
(Mat. 6:9-13), naj pierw od da je my cześć Bo gu,

uzna jąc Go ja ko na sze go Oj ca, uzna jąc Je go
wiel kość i wy ra ża jąc pra gnie nie, by Je go Imię
zo sta ło uświę co ne. Pa mię ta my o Kró le stwie,
któ re jest obie ca ne i mó wi my Bo gu o pra gnie -
niu na sze go ser ca, aby to Kró le stwo przy szło.
Mo dli my się, aby Je go wo la mo gła być w peł -
ni wy ko ny wa na na zie mi. To ozna cza, że my
od da li śmy na szą wła sną wo lę, że pra gnie my,
aby wo la Bo ga by ła w peł ni re ali zo wa na w na -
szych śmier tel nych cia łach.

W tej mo dli twie jest krót ka wzmian ka
o na szych co dzien nych, do cze snych po trze -
bach. „Chle ba na sze go po wsze dnie go daj nam
dzi siaj” – nie pro si my o owo ce i wa rzy wa,
przy sma ki itp. – lecz po pro stu o za spo ko je nie
na szych co dzien nych po trzeb. Nie pro si my
o nic wię cej – nie ży czy my so bie nic wię cej.
Na stęp nie mo dli my się, aby na sze prze wi nie -
nia mo gły być od pusz czo ne, tak jak my od -

(Kon ty nu acja ar ty ku łu ze Sztan da ru Bi blij ne go Sty czeń -Lu ty 2011)
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pusz cza my. Na koń cu na stę pu je proś ba
o chro nie nie nas przed zły mi wpły wa mi. To
wy ra ża na szą świa do mość fak tu, że przy cho -
dzą po ku sy od tych, z któ ry mi ma my kon takt
i od złych sił – złych mo cy w at mos fe rze – oraz
od na sze go wła sne go cia ła i że my po trze bu -
je my Bo skiej po mo cy i uwol nie nia od wpły wu
sza ta na. Jed na kże proś by w tej mo dli twie są
bar dzo krót kie.

SKROM NOŚĆ W MO DLI TWIE 

Wy da je się, że wie le osób ma błęd ne po ję -
cie o mo dli twie. Sły szy my, jak nie któ rzy mó -
wią Bo gu o spra wach, o któ rych On wie o wie -
le le piej niż oni. Na wet w na szych kon tak tach
z ludź mi, opo wia da nie oso bie le piej wy kształ -
co nej niż my, o tym, o czym ona wie du żo le -
piej niż my, za wsze jest nie wła ści we. O ile
nam wia do mo, Je zus i Apo sto ło wie ni gdy nie
po dej mo wa li się udzie la nia in struk cji Oj cu od -
no śnie Je go Pla nu. Kie dy ktoś usi łu je da wać
Pa nu in struk cje, to oszu ku je za rów no Pa na,
jak i tych, któ rzy słu cha ją; po nie waż Pan wie
i oni rów nież wie dzą, że ta ka mo dli twa nie
jest ad re so wa na do Bo ga, lecz do lu dzi. Po -
przed nio wspo mi na li śmy o no tat ce w bo stoń -
skiej ga ze cie, że przy pew nej oka zji „du chow -
ny wy gło sił naj pięk niej szą mo dli twę, ja ką kie -
dy kol wiek od mó wio no przed pu blicz no ścią
Bo sto nu”.

Nie wąt pli wie, gdy by śmy mie li wła ści we
po ję cie o mo dli twie – bi blij ne po ję cie – na sze
pu blicz ne mo dli twy by ły by bar dzo krót kie.
Pi smo Świę te jest je dy nym kry te rium, je dy -
nym prze wod ni kiem. Ono nie da je nam żad -
ne go opi su w ja kim kol wiek przy pad ku, gdzie
świę ci Pań scy za no si li by pu blicz nie dłu gie mo -
dli twy. Apo stoł Pa weł mó wi nam, że mo dle nie
się w nie zna nym ję zy ku ta kże jest bez war to -
ścio we, je śli ktoś z obec nych nie prze tłu ma czy
tej mo dli twy; a je śli ktoś mo dli się cha otycz nie,
tak że nie mo że być zro zu mia ny przez tych,
któ rzy słu cha ją, to tak, jak by mo dli twa by ła za -
no szo na w nie zna nym ję zy ku. „Ja kże ten, kto
jest nie wy kształ co ny, po wie ‘Amen” na two je
dzięk czy nie nie, je śli nie zro zu mie, co mó -
wisz?” (1 Kor. 14:1-16, KJV). Cho ciaż to wska -
zu je, że Pan ży czy so bie, aby śmy zwa ża li
na słu cha ją cych, to my nie ma my mo dlić się
do nich, lecz po win ni śmy kie ro wać my śli

wszyst kich słu cha czy do Bo ga, w oce nie Je go
do bro ci, Je go mą dro ści, mi ło ści i mi ło sier dzia. 

Po mi ja jąc myśl o na ucza niu in nych w tym
cza sie, po win ni śmy się sta rać, aby skie ro wać
my śli wszyst kich słu cha ją cych w na bo żny
spo sób do Bo ga, aby mo gli upo ko rzyć się
przed Nim. To, cze go chrze ści ja nie usi łu ją
cza sa mi do ko nać w mo dli twie, po win no być
czy nio ne pod czas ka za nia. We dług oświad -
cze nia Sło wa Bo że go, Bo gu nie upodo ba ło
się zba wić przez mo dli twę tych, któ rzy wie -
rzą, lecz przez ka za nie (Dz.Ap. 11:14; Rzym.
10:14; 1 Kor. 1:21). To nie ko niecz nie ozna cza
pu blicz ne mó wie nie, lecz za wie ra ta kże myśl
o bar dziej pry wat nym gło sze niu Praw dy,
a ta kże gło sze niu sło wem dru ko wa nym. My
ma my wy peł niać wska zów ki Sło wa Bo że go
na wszyst kie spo so by. 

Gdy wy po wia da my się na te mat pu blicz -
nej mo dli twy i o tym, że wła ści wa jest zwię -
złość w mo dli twie oraz o bi blij nych przy kła -
dach z tym zwią za nych, to nie su ge ru je my,
że ktoś po wi nien być ogra ni cza ny w je go pry -
wat nych mo dli twach. Ten, któ ry był do sko na -
ły, po zo sta wił nam przy kład pry wat nej mo dli -
twy. Nasz Pan cza sa mi mo dlił się przez ca łą
noc. Lecz uwa ża my, że w przy pad ku więk -
szo ści z nas, by ło by le piej nie czy nić w ten
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spo sób, po nie waż osła bi li by śmy na sze si ły
do słu żby na stęp ne go dnia. W na szej sła bo ści
i nie do sko na ło ści praw do po dob nie nie je ste -
śmy w sta nie zro zu mieć szcze gól nej po zy cji
na sze go Pa na. Nie ma my nic ta kie go, co mo -
gli by śmy mó wić Oj cu przez ca łą noc w mo dli -
twie, chy ba, że by ło by to po wta rza niem. Nasz
Mistrz po wie dział: „nie bądź cie wie lo mów ni”
– „Wie Oj ciec wasz, cze go po trze bu je cie, za -
nim pro si li by ście Go” (Mat. 6:7,8). Ra czej ma -
my pro sić o ta ki stan ser ca, w któ rym bę dzie -
my mo gli przyj mo wać wszyst ko, co kol wiek
Bóg uzna za sto sow ne nam ze słać, aby śmy
mo gli otrzy mać bło go sła wień stwo z ka żdej
z Je go opatrz no ści. 

Za tem pod su mo wu jąc tę kwe stię, na sze
pu blicz ne mo dli twy po win ny być głów nie
wzo ro wa ne na przy kła dzie, któ ry nasz Pan
po dał Swo im uczniom – po win ny być zwię -
złym wy ra że niem gor li we go pra gnie nia przyj -
ścia Kró le stwa Bo że go, uzna niem grze chu, po -
win ny za wie rać proś bę o Bo skie prze ba cze -
nie i po moc, o za spo ko je nie na szych po trzeb
oraz od da nie czci i uwiel bie nia. Uwa ża my, że
ta ki za kres po win ny mieć ta kże na sze pry wat -
ne mo dli twy, po nie waż one z re gu ły od no szą
się do nas sa mych. Jak kol wiek jest nad zwy czaj
sto sow ne, aby śmy w pry wat nej mo dli twie pa -
mię ta li o in nych, a w pu blicz nej mo dli twie
czy ni li to w ogól ny spo sób. Lecz naj wy raź niej
wska zów ką Pi sma Świę te go jest, że nie po -
win ni śmy dą żyć do wy ko rzy sta nia mo dli twy
ja ko środ ka do zdo by cia ziem skich ko rzy ści,
czy też mó wić Bo gu, co by śmy chcie li, al bo
mo dlić się, by śmy by li sły sza ni przez lu dzi,
lecz naj pierw po win ni śmy przed kła dać spra -
wy du cho we, o któ rych zo sta li śmy po ucze ni,
by się mo dlić.

NA DA JĄ CA SIĘ DO PRZY JĘ CIA, 
SKU TECZ NA MO DLI TWA

Kie dy Je zus po wie dział do Swych uczniów
(Łuk. 11:13): „Po nie waż te dy wy, bę dąc zły mi,
umie cie da ry do bre da wać dzie ciom wa szym,
ja koż da le ko wię cej Oj ciec wasz nie bie ski da
Du cha Świę te go tym, któ rzy Go o nie go pro -
szą”, On umie ścił przed ni mi chwa leb ny wzór
Oj ca Nie biań skie go. Póź niej ten wzór w du żej
mie rze zo stał za gu bio ny. Pod czas ciem nych
wie ków przed sta wia no Bo ga Mi ło ści ja ko po -

zba wio ne go mi ło ści i życz li wo ści oraz nie ma -
ją ce go praw dzi we go za in te re so wa nia więk -
szo ścią Swo ich stwo rzeń. Wy da wa ło się, że ci
nie licz ni, któ ry mi Bóg się in te re su je, to ci, któ -
rzy są nie ustę pli wi, okrut ni i nie na wist ni wo -
bec wszyst kich nie zga dza ją cych się z ich po -
glą dem.

Jak okrop nie nasz Bóg był oczer nia ny przez
tych, któ rzy twier dzi li, że są Je go szcze gól ny -
mi re pre zen tan ta mi. Ja kże ina czej był On opi -
sy wa ny przez Sy na, któ ry znał Bo ga tak do -
brze – po słu chaj my Go: „Bądź cie ta cy jak wasz
Oj ciec w nie bie, al bo wiem On do bro tli wy jest
prze ciw nie wdzięcz nym i złym”. Kie dy Apo -
sto ło wie za py ta li Je zu sa, czy ma ją po pro sić,
aby ogień z nie ba zstą pił na Sa ma ry tan, któ rzy
od mó wi li sprze da nia im chle ba, ja ka by ła od -
po wiedź Mi strza? „Nie wie cie, ja kie go je ste -
ście du cha. Al bo wiem Syn czło wie czy nie przy -
szedł za tra cać dusz ludz kich, ale za cho wać”
(Łuk. 9:55,56). On był ob ra zem Oj ca i nie przy -
szedł, by czy nić Swą wła sną wo lę.

Czło wiek znaj du je się w smut nym, upa -
dłym sta nie i po trze bu je przy wró ce nia do ob -
ra zu Bo ga, do po do bień stwa do Bo ga, do sta -

nu mi ło ści, mi ło sier -
dzia i sym pa tii, któ -
rych uoso bie niem jest
Bóg. Jed nak po mi mo
na sze go upa dłe go sta -
nu, ro dzi ce lu bią da -
wać swo im dzie ciom
do bre pre zen ty. Któ -
ry ro dzic po pro szo ny
przez dziec ko o ry bę,
dał by mu wę ża? Czy
po pro szo ny o chleb,
dał by mu ka mień?

A po nie waż otrzy ma li śmy te ce chy od Bo ga
i na dal w znacz nym stop niu je po sia da my,
na wet w na szym ska żo nym sta nie, to mo że my
wy ro bić so bie pe wien po gląd na to, jak On,
bę dąc Do sko na ły, Nie ogra ni czo ny, roz ko szu -
je się w udzie la niu Swo im dzie ciom do brych
da rów – „O ile wię cej Oj ciec wasz, któ ry jest
w nie bie, da rze czy do bre tym, któ rzy Go pro -
szą?” (Mat. 7:11). Je go naj lep szy mi da ra mi są
du cho we da ry. BS ‘11, 28-29

Ciąg dal szy na stą pi...
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Hi sto ria Hio ba, współ cze sne go Abra ha mo wi
i Mel chi ze de ko wi, cie szy się du żym za in te re so wa -
niem ba da czy Bi blii. In te re su ją nas nie tyl ko fak ty,
lecz ta kże ich ty picz ne zna cze nie, do wia du je my
się bo wiem, że do świad cze nia Hio ba przed sta wia -
ją upa dek i po now ne po wsta nie ludz ko ści.

Hiob był za mo żny, sza no wa ny i cie szył się po -
wo dze niem. Na gle spa dły na nie go nie szczę ścia.
Hu ra gan ude rzył w dom, w któ rym je go sy no wie
i cór ki ba wi li się na przy ję ciu uro dzi no wym.
Wszy scy zgi nę li. Po tem Hiob stra cił swe owce,
osły, wo ły, wiel błą dy i trzo dę. Wsku tek zmar twień
Hiob stra cił zdro wie i je go cia ło od gło wy aż
po sto py po kry ły wrzo dy. Na stęp nie stra cił przy -
ja ciół, któ rzy oświad czy li, że to wszyst ko ozna cza
cał ko wi te od rzu ce nie go przez Bo ga. Osta tecz nie
je go żo na zwró ci ła się prze ciw nie mu i po wie dzia -
ła: „Zło rzecz Bo gu i umrzyj!”. Bied ny Hiob pra gnął
te go sa me go i mo dlił się: „Obyś mię w gro bie ukrył
i uta ił, ażby się uci szył gniew Twój, abyś mi za mie -
rzył kres, kie dy chcesz wspo mnieć na mnie” (Hio -
ba 14:13)! To pro roc two wy peł nił Me sjasz. 

Utra ta zdro wia, wpły wu, przy ja ciół i bo gactw
by ła dla Hio ba war to ścio wą lek cją. Po dob nie
i bied na ludz kość uczy się, jak wa żne jest od czu -
wa nie po trze by Bo skiej opie ki. 

Pod Bo ską opatrz no ścią Hiob od zy skał swe po -
sia dło ści. Po now nie uro dzi ło mu sie ty le dzie ci, ile
miał wcze śniej, otrzy mał dwa ra zy wię cej wo łów,
owiec, wiel błą dów i osłów. Ba da cze Bi blii twier -
dzą, że zgod nie z Bi blią to sa mo osta tecz nie spo tka
ludz kość; że prze kleń stwo grze chu i śmier ci zo sta -
nie usu nię te – że w je go miej sce Bo skie bło go sła -
wień stwo bę dzie spły wać na ludz ką ro dzi nę przez
ty siąc lat, po now nie udzie la jąc ży cia wszyst kim,
któ rzy zstą pi li do sta nu śmier ci i po mna ża jąc ziem -
skie bło go sła wień stwa wię cej niż dwu krot nie. Ta
lek cja zo sta ła ta kże zi lu stro wa na w ży dow skim ro -
ku ju bi le uszo wym, pod czas któ re go uma rza no
wszyst kie dłu gi, a lu dzie po wra ca li do swych pier -
wot nych po sia dło ści (3 Moj. 25:13). To sym bo li zo -
wa ło okres, któ ry na zy wa ny jest „cza sem na pra -
wie nia wszyst kich rze czy” (Dz.Ap. 3:19-23).

Py ta nia do Lek cji 26

1. *Kim był Hiob?

2. *Ja kie in ne bi blij ne po sta cie ży ły w tym cza sie?
Aka pit 1.

3. *Opo wiedz o po sia dło ściach Hio ba. Jak du żo
sy nów, có rek, owiec itd. miał Hiob?

4. *Ja kie nie szczę ścia naj pierw spa dły na Hio ba?
Hio ba 1:13-19. Co zro bił Hiob?

5. Wy ja śnij, kto spo wo do wał nie szczę ścia Hio ba
i co by ło te go przy czy ną.

6. *Ja kie na stęp ne nie szczę ście zo sta ło do zwo lo -
ne? Hio ba 2:1-8.

7. *Czy Hiob zło rze czył Bo gu lub zgrze szył w tym
nie szczę ściu? Hio ba 2:9,10. 

8. *Kto przy szedł po cie szyć Hio ba i jak du żo po -
cie sze nia mu da li?

9. *Jak żo na po cie sza ła Hio ba? Hio ba 2:9. 

10. *Ja ka by ła mo dli twa Hio ba po wszyst kich je go
kło po tach? Hio ba 14:13; Aka pit 2.

11. *Co to jest sze ol? Gdzie on jest? 

12. *Ja kie lek cje mo żna wy cią gnąć z do świad czeń
Hio ba? Aka pit 3.

13. *Czy Hiob otrzy mał za pła tę za wszyst kie swe
cier pie nia? Ile owiec, wiel błą dów itd., miał
wcze śniej i ile zo sta ło mu przy wró co nych? Hio -
ba 42:10,12.

14. Ile sy nów i có rek Hiob miał wcze śniej? Ile miał
póź niej? Hio ba 42:13.

15. Czy Bóg wy peł nił, czy też nie, stwier dze nie
z Hio ba 42:10? Wy ja śnij.

16. Co ilu stru ją te do świad cze nia Hio ba?

17. *Jak Dz.Ap. 3:19-21 pa su ją do te go ob ra zu?

18. Jak przed sta wia to sa mo izra el ski Rok Ju bi le -
uszo wy? 3 Moj. 25:13.

19. *Ja kie lek cje mo że my wy cią gnąć z do świad -
czeń Hio ba?

NIESZCZĘŚCIA HIOBA
I RESTYTUCJA
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CHRY STUS W NAS (15)

Ż y j ą c y C h r y s t u s, cu dow nie zro dzo ny,

Po nu ry mi cho dził ście żka mi zie mi,

Pro mie nie jąc świa tłem, swo ją świę to ścią

W głąb no cy grze chu, wal cząc z ciem no ścią.

U m i e r a j ą c y C h r y s t u s, krew Je go cen na

To pie częć po ko ju z Bo giem bez cen na.

Wy peł nia du szę naj wspa nial szą mi ło ścią

I przy go to wa ną w gó rze wspól ną ra do ścią.

C h r y s t u s w y w y ż s z o n y, wszyst ko do ko na ne,

Świat od ku pio ny, zwy cię stwo od nie sio ne.

Z aniel skich za stę pów mnó stwem wspa nia łym

Zaś pie wa my ra do sną pieśń zba wie nia i chwa ły.

Ż y j ą c y C h r y s t u s po trzeb ny nam do ist nie nia,

M i ł u j ą c y du szom udzie la po si le nia,

U m i e r a j ą c y C h r y s t u s na szym od ku pie niem,

Z m a r t w y c h w s t a ł y C h r y s t u s dla nas wy zwo le niem.

Chry stus w nas to na sza wiel ka po trze ba,

Żyć z Bo giem z da la od grze chu a bli sko nie ba.

Chry stus, któ re go mi łość na sze ser ca na peł ni,

Pod bi je wo lę na szą, któ ra Je go wo lę speł ni.


