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WE WSZYST KICH czę ściach świa ta chrze-
ści ja nie czy nią wy sił ki, by do trzeć do Ży -

dów – by przy pro wa dzić ich do ró żnych de no -
mi na cji chrze ści jań stwa. Ko ściół an gli kań ski
utrzy mu je kosz tow ne mi sje do Ży dów nie tyl -
ko w Je ro zo li mie, lecz w ró żnych pro win cjach
Tur cji i Au strii oraz w in nych kra jach. Pre zbi te -
ria nie i bap ty ści ta kże są ak tyw ni w wy sił kach
„zba wie nia Bo skie go sta ro daw ne go lu du, lu du
Przy mie rza”. Ży dzi ży wią ura zę do tych „mi sji”
i nie za wsze za cho wu ją się wo bec nich roz sąd -
nie. Oni przy zna ją, że ju da izm po wi nien być
opar ty na roz sąd ku. Lo gicz nie pa trząc, Żyd nie
ma wię cej po wo dów, by uska rżać się na ta kie
mi sje, niż in ni nie wie rzą cy. Nie wie rzą cy ogól nie
przyj mu ją lo gicz ny po-
gląd i mó wią: Ka żdy,
kto chce wie rzyć w ró -
żne licz ne teo rie przed-
sta wia ne w imie niu Je-
zu sa, niech wie rzy, po-
nie waż nikt nie jest
zmu sza ny do uczest nic -
twa w „mi sjach”; nikt
też nie po wi nien ob ra -
żać się na mi sjo na rzy
ani na tych, któ rzy
uczest ni czą w mi sjach.
Uświa da mia jąc so bie si -
łę te go ar gu men tu, nie któ rzy Ży dzi prze pra -
sza ją, mó wiąc: My nie sprze ci wia my się gło sze-
niu o Je zu sie bar dziej, niż prze ciw ma ho me ta -
ni zmo wi czy ja kiejś in nej re li gii. My sprze ci -
wia my się, mó wią, uży wa niu po kręt nych me -
tod, ta kich jak wa bie nie ży dow skich dzie ci cu-
kier ka mi, a Ży dów nie ma ją cych pra cy odzie żą
itp. Na szą od po wie dzią jest, że Ży dzi po win ni
być w sta nie za pew nić ty le sa mo je dze nia i sło -
dy czy, co in ni dla swo ich dzie ci, a ży dow scy
pra co daw cy po win ni być w sta nie za pro po no -
wać mło dym lu dziom ta kie sa me wa run ki, co
pra co daw cy chrze ści jań scy. Oso bli wo ścią ży-
dow skiej opo zy cji wo bec chrze ści jań skich mi-
sjo na rzy jest to, że ona po cho dzi od nie wie rzą -
cych Ży dów, któ rzy nie ma ją żad nej wła snej

re li gii i dla te go, w rze czy wi sto ści, w ogó le nie są
Ży da mi, nie wie rzą w Bi blię ani Abra ha ma, Mo -
jże sza ani Pro ro ków, ja ko Bo skich rzecz ni ków.
Oni sta no wią naj bar dziej gwał tow ną opo zy cję
wo bec „mi sji”. Ci Ży dzi są na ogół so cja li sta mi.
Ja kiś czas te mu oni do pro wa dzi li do za mie szek
w To ron to w swej opo zy cji wo bec nie któ rych
pre zbi te rian oraz Ży dów na wró co nych na pre -
zbi te ria nizm. Nie wy ka zu ją ta kiej lo gi ki, ja kiej
mo gli by śmy się spo dzie wać. Do wio dło te go
na sze wła sne, nie daw ne do świad cze nie
z Wied nia. So cja li stycz ni, nie wie rzą cy Ży dzi,
któ rzy po rzu ci li swą wła sną ży dow ską re li gię,
przy by li na na sze spo tka nie i przez ich nie-
spra wie dli we, nie grzecz ne za cho wa nie, prze-

szko dzi li nam w prze -
mó wie niu do kil ku set
praw dzi wych Ży dów,
któ rzy by li zbyt nie spo-
koj ni, by nas wy słu -
chać. Oni sprze ci wi li
się je dy nie dla te go, że
ktoś roz po wszech nił
fał szy wą in for ma cję, iż
ja pró bu ję na wra cać
Ży dów. Nie przy dat -
ność ta kich lu dzi do ja -
kiej kol wiek for my so-
cja li zmu jest oczy wi sta.

Nikt nie mo że być do brym lub praw dzi wym
so cja li stą i w tym sa mym cza sie prze ja wiać nie-
chęć do te go, by je go są siad miał tę sa mą wol-
ność co on, w od nie sie niu do re li gij nych czy
też in nych kwe stii. 

Cho ciaż więk szość pa sto rów w tych de no -
mi na cjach sta ła się wy ższy mi kry ty ka mi, nie-
wie rzą cy mi i wca le nie wie rzą w pie kło, ja ko
miej sce mąk, jed nak pro wa dzą „mi sje” tak sa mo
jak wów czas, gdy wie rzy li w te na uki. Dla te go
je śli Ży dzi zro zu mie li by od po wied nio tę myśl, to
bar dzo oce ni li by mi sjo na rzy za ich wy sił ki wy-
ba wie nia ich od wiecz nych mąk. Ży dzi po win -
ni być na ucza ni przez swo ich ra bi nów i po win -
ni umieć od po wie dzieć na te ar gu men ty przez
wy ka za nie, że „ka rą za grzech jest śmierć”
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ŻY DZI NIE PO WIN NI BYĆ NA WRA CA NI
Ar ty kuł na pi sa ny przez Pa sto ra C.T. Rus sel la w 1910 ro ku.

Wielu chrześcijan ma błędne wyobrażenia o
planie Boga względem jego wybranych



(Rzym. 6:23) i że na dzie ja na ży cie po za gro bem
jest na dzie ją zmar twych wsta nia oraz że ta na-
dzie ja zmar twych wsta nia jest uza le żnio -
na od Kró le stwa Me sja sza, któ re jesz cze nie zo-
sta ło usta no wio ne, lecz na któ re oni cze ka ją.
Nie ste ty, ży dow scy ra bi ni prak tycz nie ca łą uwa -
gę po świę ca ją na czy ta nie w sy na go dze mo-
dlitw, któ re lu dzie rów nie do brze mo gli by czy-
tać sa mi oraz na za bi ja nie by dła, co mo że być le-
piej do ko na ne przez na sze wiel kie za kła dy ubo -
ju, któ re ro bią to ma so wo, a na stęp nie zo sta -
wia ją dla ra bi nów, by ozna ko wa li to ja ko „ko-
szer ne”. Sło wo Bo że wy po wie dzia ne przez Pro-
ro ka sto su je się za rów no do Ży dów jak
i do chrze ści jan – „Mój lud gi nie z po wo du bra -
ku zna jo mo ści”; „Po ślę głód na zie mię, nie głód
chle ba ani pra gnie nie wo dy, ale słu cha nia (zro-
zu mie nia) Sło wa Pań skie go” (Amo sa 8:11). 

PA STOR RUS SELL ŹLE ZRO ZU MIA NY 
Mój wła sny po gląd na sto sun ki po mię dzy

Ży da mi a chrze ści ja na mi jest tak ró żny od te go,
co by ło przed sta wia ne przez osiem na ście stu le -
ci, że nie mo gę się dzi wić, iż
Ży dzi są nie chęt ni w zro zu -
mie niu go. Bę dąc da le ki
od dą że nia, by przy pro wa -
dzić Ży dów do któ rejś z de -
no mi na cji chrze ści jań skich,
ka to lic kich czy pro te stanc -
kich, ra dził bym im, by trzy-
ma li się z da le ka od wszyst -
kich de no mi na cji. Sta ram się
wska zy wać Ży dom, że oni
ma ją swe wła sne Bo skie obiet-
ni ce, któ re są od dziel ne i ró -
żne od tych dla chrze ści jan.
Wszyst kie obiet ni ce Bo ga dla
Ży dów są ziem skie. Wszy scy
Izra eli ci ma ją po wró cić ze sta -
nu śmier ci pod pa no wa niem
chwa leb ne go Kró le stwa Me-
sja sza, któ re stop nio wo bę dzie usu wać grzech 
i śmierć ze świa ta i uczy ni go po dob nym
do Ogro du Eden – bę dzie to ogól no świa to wy
przy wró co ny Raj. Gdy by Żyd chciał otrzy mać
za szczyt ne miej sce w ła sce wraz z wiel kim Od-
no wi cie lem, z wiel kim Me sja szem, to po wi nien
zwra cać uwa gę na swo je po stę po wa nie i do sto -
so wać je do Sło wa Bo że go, wy ra żo ne go za po -
śred nic twem Mo jże sza i Pro ro ków. Do ja kie go
stop nia on roz wi ja mi łość do spra wie dli wo ści,
praw dy oraz uczci wość, szla chet ność umy słu 

i ser ca, szczo drość – tak pro por cjo nal nie bę-
dzie le piej do sto so wa ny i przy go to wa ny
do chwa leb ne go, do bre go cza su, któ ry nad cho-
dzi. O ty le, o ile za nie dbu je Pra wo Mo jże szo we
i Pro ro ków oraz prak ty ko wa nie sa mo kon tro li
itp., w ta kim stop niu bę dzie się de gra do wał
i wej dzie w przy szłe ży cie w mniej ko rzyst -
nych wa run kach. 

Bo ska obiet ni ca mó wi, że kie dy ziem skie
Kró le stwo Me sja sza bę dzie usta no wio ne pod ca -
łym nie bem, Abra ham, Iza ak i Pro ro cy oraz
wszy scy Ży dzi, któ rzy oka żą się wier ni Bo gu,
otrzy ma ją wy so kie sta no wi ska wpły wu i wła dzy
na ca łym świe cie – oni bę dą ksią żę ta mi, czy li
wład ca mi na ca łej zie mi. W na tu ral ny spo sób
Ży dzi bę dą naj le piej przy go to wa ni do przy ję cia
tych zmar twych wsta łych przed sta wi cie li sta ro -
żyt ne go na ro du Izra ela w cza sie, gdy nie biań -
skie, du cho we i nie wi dzial ne Kró le stwo, Je zus
i Ko ściół, obej mie po wszech ne pa no wa nie.
Oczy wi ście Ży dzi ja ko pierw si zgro ma dzą się
wo kół tych przy wód ców swe go wła sne go na ro -

du. Tym, któ rzy przez prak-
ty ko wa nie na uczy li się mi ło -
wać praw dę i spra wie dli wość
oraz roz wi ja li sa mo kon tro lę,
ła twiej bę dzie osią gnąć zgod-
ność z pra wa mi i za rzą dze nia -
mi tej chwa leb nej epo ki.
Pod pa no wa niem Kró le stwa
Me sja sza, sąd bę dzie wy ko -
ny wa ny we dług pio nu,
a spra wie dli wość we dług wa -
gi – Izaj. 28:17. To bę dzie
ozna czać cię żką pró bę dla
tych, któ rzy mi łu ją nie spra -
wie dli wość i nie praw dę, lecz
osta tecz nie to bę dzie ozna cza -
ło pa no wa nie pra wa i spra -
wie dli wo ści na ca łym świe cie,
wraz z nie zli czo ny mi spo sob -

no ścia mi i bło go sła wień stwa mi oraz po mo cą.
Cho ciaż te bło go sła wień stwa na dej dą naj pierw
dla Ży dów, one nie za trzy ma ją się u nich, lecz
przez nich bę dą roz prze strze niać się na wszyst -
kie ro dzi ny zie mi. Wszy scy, któ rzy mi łu ją praw -
dę i spra wie dli wość, zo sta ną po cią gnię ci przez
ten no wy rząd i po łą czą się w tym z Ży da mi,
a Pi smo Świę te oświad cza, że Abra ham sta nie się
„oj cem wie lu na ro dów”. 

Żyd, któ ry prze sta je być Ży dem, prze sta je
spo glą dać we wła ści wym kie run ku na bło go sła -
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wień stwa obie ca ne mu przez Bo ga. To jest praw -
dą nie za le żnie od te go, czy on sta je się pre zbi -
te ria ni nem, epi sko pa lia ni nem, ka to li kiem czy
nie wie rzą cym – nie wier nym. Ży dow skie Pra wo
i obiet ni ce sta no wią dla Ży dów wła ści wą mo ty -
wa cję do ży cia. Żyd ma w swo im pra wie i w pro -
roc twach wszyst ko, co za chę ca go do sta ran ne -
go, uczci we go i pra we go ży cia – wła śnie ty le, ile
mógł by zna leźć, gdy by wie rzył w No wy Te sta -
ment. Rze czy wi ście, je ste śmy skłon ni my śleć,
że cho ciaż ży dow skie na ucza nie mo żna by ło by
wiel ce ulep szyć, nie mniej jed nak Ży dzi, ja ko ca-
łość, są praw do po dob nie
tak sa mo mo ral nym na ro -
dem, jak in ne na ro dy.
W wię zie niach, aresz tach
i za kła dach pe ni ten cjar -
nych znaj du je się praw do -
po dob nie ty le Ży dów, ile
pre zbi te rian, epi sko pa lian
czy ka to li ków. Czy to nie
sta no wi ar gu men tu wska-
zu ją ce go, że No wy Te sta -
ment i wia ra w Je zu sa nie
są po trzeb ne dla Ży da
do spo wo do wa nia je go po-
stę pu mo ral ne go?

CHR ZE ŚCI JAŃ STWO
BŁĘD NIE 

RO ZU MIA NE

Świat błęd nie poj mu je chrze ści jań stwo; czy -
ni tak więk szość chrze ści jan. Po wszech ne błęd -
ne prze ko na nie jest ta kie, że Ko ściół Chry stu sa
na świe cie jest in sty tu cją re for ma tor ską – udzie-
la ją cą świa tu wła ści wych mo ral nych ide ałów
i po ma ga ją cą mu trzy mać się z da la od pi jań -
stwa i wszyst kich ro dza jów roz wią zło ści, bru tal -
no ści oraz bez bo żno ści. Rze czy wi ście, świat mie-
rzy chrze ści jań stwo przez pry zmat je go suk ce su
w zwal cza niu tych ro dza jów zła i wie lu chrze ści-
jan ma te sa me błęd ne po glą dy. Ta ki po gląd jest
zu peł nie nie wła ści wy. Kie dy Bóg zaj mie się grze-
cha mi świa ta – roz wią zło ścią, pi jań stwem i fał -
szy wy mi dok try na mi, bę dzie po stę po wał we-
dług zu peł nie ró żnych me tod od tych, do prze -
pro wa dze nia któ rych upo wa żnił Ko ściół. On
usta no wi Swo je Kró le stwo. Bóg uży je Swo jej
Mą dro ści i Mo cy do ujarz mie nia grze chu i wszel -
kiej nie spra wie dli wo ści. Zwal czy ró żne for my
grze chu i to nie tak bez sku tecz nie, jak obec nie
czy nią to nie któ rzy w Je go imie niu. Kie dy na dej-
dzie Bo ski czas, kie dy Kró le stwo Me sja sza zo-

sta nie usta no wio ne, wśród lu dzi bę dzie prze ja -
wia na tak wiel ka moc, któ ra sku tecz nie usu nie ze
świa ta grzech i grzesz ni ków, aż ka żde ko la no
ugnie się i ka żdy ję zyk od da Je mu chwa łę, aż
zna jo mość Pa na na peł ni ca łą zie mię, ni czym wo -
dy za kry wa ją głę bi ny, a Bo ska wo la bę dzie wy-
ko ny wa na na zie mi tak do kład nie, jak jest wy ko-
ny wa na w nie bie.

Wiel ki Od ku pi ciel, bę dąc da le ki od na ucza -
nia, że Ko ściół w obec nym cza sie ma pod bić
świat, wy raź nie po wie dział, że Je go na śla dow -
cy bę dą cier pieć prze śla do wa nie, a w cza sie Je -

go dru gie go przyj ścia bę-
dzie tak, że „nie znaj dzie
wia ry na zie mi”. Za miast
twier dze nia czy su ge ro -
wa nia, że w cza sie Je go
przyj ścia świat zo sta nie
na wró co ny, wszyst kie na -
uki Mi strza wska zu ją nam,
że w tym cza sie „źli lu dzie
i zwo dzi cie le po stą pią
w gor sze, jak zwo dzą cy
tak i zwie dze ni” (2 Tym.
3:13). Je dy nie w dru go -
rzęd nym i bier nym zna-
cze niu Ko ściół ma wal czyć
prze ciw ko złu i grze cho wi.
Wal ka z grze chem w sa lo -
nach czy pu blicz nie nie
jest mi sją Ko ścio ła. To jest

spra wą świa ta; on ma brać w tym udział. Świat
uczest ni czy w tym. Czy mam po wie dzieć, że
Ko ściół od gry wa naj wa żniej szą ro lę w ca łej
wal ce prze ciw ko prze mo cy i pi jań stwu? Od-
po wia dam, że to jest błąd. To świat do ko nu je
ca łej tej wal ki. Ko ściół rze czy wi ście wy ka zu je
głę bo kie za in te re so wa nie i sym pa tię dla ka ż-
de go do bre go dzie ła w do mu i po za nim – dla
wszyst kie go, co zmie rza w kie run ku pod nie -
sie nia czło wie ka. Lecz mi sja Ko ścio ła jest zu peł-
nie in na. Na ile to do ty czy nie mo ral no ści, za da-
niem Ko ścio ła jest wznie sie nie je go świa tła i po -
zwo le nie, by ono świe ci ło; za tem do bre uczyn -
ki bę dą na ga ną dla grze chów świa ta, bez wy po-
wie dze nia ani jed ne go sło wa na ten te mat. Naj-
wy raź niej wła śnie to Pan Je zus miał na my śli,
gdy po wie dział: „tak nie chaj świe ci świa tłość
wa sza przed ludź mi, aby uczyn ki wa sze do bre
wi dzie li, a chwa li li Oj ca wa sze go, któ ry jest
w nie bie” (Mat. 5:16). Ko ściół jest in stru owa -
ny, by bo jo wał do bry bój, lecz nie ze świa tem
ani z je go grze cha mi czy nie mo ral no ścią. Ko-

Kazania Jezusa skierowane były
do Żydów
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ściół otrzy mał po le ce nie, by za cho wać swą wła-
sną sza tę nie spla mio ną, bia łą, „bez ska zy czy
zmarszcz ki”. On jest po ucza ny, by przy go to -
wać się na przyj ście Ob lu bień ca oraz ma łżeń -
stwo, któ re póź niej na stą pi. Ko ściół ni gdzie
nie jest in stru owa ny, że ma przy go to wać
świat. On nie był by w sta nie przy go to wać
świa ta, gdy by otrzy mał ta kie po le ce nie, chy ba,
że Bo ska moc udzie li ła by mu po mo cy. Po dob -
nie Ży dzi nie otrzy ma li po le ce nia na wró ce nia
świa ta i oni nie usi łu ją te go do ko nać. Ich pra -
ca jest w nich sa mych – w roz wi ja niu cha rak -
te ru, któ ry bę dzie nada wał się do przy ję cia
przez Bo ga i któ ry On mo że użyć we wła ści -
wym dla Nie go cza sie, w po łą cze niu z bło go -
sła wie niem świa ta. 

KTÓ RY KO ŚCIÓŁ 
MA MY NA MY ŚLI? 

Ktoś mo że za py tać mnie, o ja kim Ko ście le
ja mó wię? Któ re mu Ko ścio ło wi da no te raz czas
– nie na pró bę na wró ce nia świa ta, lecz na wy -
sił ki bu do wa nia Ko ścio ła
w owo cach i ła skach Bo-
że go Świę te go Du cha?
Któ ry ko ściół nie jest za-
an ga żo wa ny w re for my
mo ral ne? Od po wia dam,
Praw dzi wy Ko ściół –
szcze gól ny Ko ściół wspo-
mnia ny w No wym Te sta -
men cie – nie licz nych
świę tych, po wo ła nych czy
odłą czo nych od świa ta
oraz od ręb nych i ró żnych
od wszyst kich de no mi na -
cji. „Chrze ści jań stwo” po-
da je nam swo je ofi cjal ne
licz by ja ko czte ry sta mi lio -
nów, a licz ba Ży dów wy-
no si dwa na ście mi lio nów.
Kto bę dzie się spie rał, że oce nia ne w ten sze ro -
ki, ogól ny spo sób, dwa na ście mi lio nów Ży dów
nie wy prze dza chrze ści jań stwa in te lek tu al nie
i mo ral nie? 

Lecz to chrze ści jań stwo w ogó le nie jest Ko-
ścio łem Chry stu sa. Ta na zwa jest nie wła ści wa.
Ona ozna cza Kró le stwo Chry stu sa; na to miast
Kró le stwo Chry stu sa, Me sjań skie Kró le stwo,
jesz cze nie na sta ło, lecz wciąż jest wy cze ki wa ne
przez Ży dów i przez praw dzi wy Ko ściół – świę -
te „Ma lucz kie Stad ko” No we go Te sta men tu. Za-
rów no Ży dzi, jak i chrze ści ja nie na dal mo dlą się

„Przyjdź Kró le stwo Two je, bądź wo la Two ja”;
jed ni i dru dzy wciąż uzna ją, że Kró le stwo Me-
sja sza jest pra gnie niem i na dzie ją świa ta – i ocze -
ku ją na nie. 

Praw dzi wy Ko ściół nie jest ani pre zbi te riań -
ski, ani me to dy stycz ny czy lu te rań ski, nie jest
rzym ski, grec ki or to dok syj ny czy epi sko pal ny,
nie jest bap ty stycz ny i nie jest ko ścio łem
uczniów. Praw dzi wy Ko ściół w ogó le nie jest
or ga ni za cją ludz ką. On skła da się ze świę tych lu -
dzi, któ rych Bóg gro ma dzi ja ko Swych wła snych
wy bra nych ze wszyst kich na ro dów, lu dzi, ro-
dza jów, ję zy ków i ze wszyst kich de no mi na cji
oraz spo za de no mi na cji. On jest zło żo ny za rów -
no z Ży dów, jak i z chrze ści jan. Ten praw dzi wy
Ko ściół jest wiel kim Me sja szem, sto czter dzie ści
czte ry ty sią ce – po dwa na ście ty się cy ze wszyst-
kich dwu na stu po ko leń Izra ela, wspo mnia nych
w Ob ja wie niu 7:4-8. To oni są wzmian ko wa ni
przez Pa na mó wią ce go: „Zgro madź cie mi świę-
tych Mo ich, któ rzy ze Mną uczy ni li przy mie rze

przez ofia rę” – sa mo ofia rę
– przez zu peł ne pod da nie
się wo li Bo żej w my śli, sło-
wie i czy nie (Ps. 50:5, KJV).
Ta kla sa, ja ko ca łość, jest
Me sja szem, du cho wym
po tom stwem Abra ha ma,
tak jak Ży dzi są je go na tu -
ral nym po tom stwem. Od-
no sząc się do Ży dów, Bóg
po wie dział do Abra ha ma:
„Po tom stwo two je bę dzie
ja ko pia sek, któ ry jest
na brze gu mor skim”. Ma -
jąc na my śli po tom stwo
me sjań skie, Bóg po wie -
dział: „Roz mno żę po tom -
stwo two je ja ko gwiaz dy
nie bie skie” (1 Moj. 22:17).

To du cho we po tom stwo Abra ha ma, sto czter-
dzie ści czte ry ty sią ce, zbio ro wy Me sjasz, mu si
być naj pierw roz wi nię te i uwiel bio ne, mu si
zmar twych wstać, za nim świat bę dzie mógł być
bło go sła wio ny.

Bło go sła wień stwo dla świa ta mo że przyjść
je dy nie za po śred nic twem wy zna czo ne go
przez Bo ga, na tu ral ne go po tom stwa Abra ha -
ma – wie rzą cych Ży dów. Gdy by wszy scy Ży dzi
sta li się pre zbi te ria na mi i bap ty sta mi, nie by ło -
by żad ne go lu du go to we go do wy peł nie nia te -
go wiel kie go dzie ła, któ re we dług de kla ra cji

„Niech Go chwa lą nie bio sa i zie mia, mo -
rza i wszyst ko co się w nich po ru sza”

Psalm 69:35



Bo skie go Sło wa bę dzie do ko na ne przez po-
tom stwo Abra ha ma. Czy to nie czy ni ja sny mi
mo ich po wo dów do nie naw ra ca nia Ży dów
do pre zbi te rian, bap ty stów, ka to li ków itp.?
Czy to nie wy ja śnia mo ich po wo dów do na kła -
nia nia Ży dów, by umy sło wo, mo ral nie i fi zycz -
nie przy go to wa li się do wiel kie go dzie ła, któ -
re Bóg ma dla nich do wy ko na nia? Mam na-
dzie ję, że tak. 

Je śli cho dzi o du cho we po tom stwo Abra ha -
ma ze wszyst kich na ro dów – to pierw sza spo-
sob ność uczest ni cze nia w nim zo sta ła udzie lo -
na Ży dom i je stem prze ko na ny, że w tym me-
sjań skim gro nie, w któ rym wszy scy są świę ci,
wię cej bę dzie Ży dów niż przed sta wi cie li ja kiej -
kol wiek in nej na ro do wo ści. Wiel ka Gło wa te go
gro na, czy li Wódz, był świę tym Ży dem. Naj-
bar dziej wy bit ni człon ko wie, Je go na śla dow cy,
by li świę ty mi Ży da mi, a ty sią ce świę tych Ży -
dów zo sta ły zgro ma dzo ne póź niej, jak jest na-
pi sa ne – z ka żde go z dwu na stu po ko leń. Po-
nad to Bóg gro ma dzi świę tych ze wszyst kich in-
nych na ro dów, po ko leń i ję zy ków, aby skom-
ple to wać cał ko wi tą licz bę wy bra nych, sto czter-
dzie ści czte ry ty sią ce. Z te go, co wie my na te mat
Ży dów, po gan i chrze ści jan, sto sun ko wo nie-
wie lu da je do wo dy świę to ści – sto sun ko wo nie-
wie lu uzna je się za świę tych – zu peł nie po świę-
co nych, od da nych słu żbie dla Bo ga. Z te go, co
wie my o nie wiel kiej licz bie świę tych obec nie,
mo gli by śmy się dzi wić czy tak wie lu, jak sto
czter dzie ści czte ry ty sią ce, mo gło być ze bra nych
w cią gu osiem na stu stu le ci; lecz ma my wiel ką
uf ność w Mą drość na sze go wiel kie go Stwór cy
i świa dec two Je go Sło wa – że kom ple to wa nie
peł ne go ze sta wu wy bra nych jest obec nie
na ukoń cze niu – dla te go Kró le stwo nie dłu go
zo sta nie usta no wio ne. 

NIE BIAŃ SKIE PER SPEK TY WY KON TRA
ZIEM SKIE 

Po nie waż tyl ko świę ci, któ rzy po dą ża ją wą -
ską dro gą ma ją Bo ską obiet ni cę zmia ny na tu ry
z ludz kiej na du cho wą – po nie waż tyl ko oni bę -
dą po dob ni do anio łów, stąd wie le z obec nych
na uk re li gij nych chrze ści jań stwa jest błęd nych.
Ma sy rzym skich ka to li ków, pre zbi te rian, bap-
ty stów są cał ko wi cie wpro wa dzo ne w błąd,
przy pusz cza jąc że ma ją ja kąś szan sę lub per-
spek ty wę „pój ścia do nie ba”. Ta wiel ka prze-
mia na w zmar twych wsta niu dla świę tych,
z ziem skiej do nie biań skiej na tu ry, na stą pi
w jed nej chwi li, „w mgnie niu oka” (1 Kor. 15:52).

Wszy scy, któ rzy nie są zwią za ni z nie bem, po-
win ni osta tecz nie wie dzieć, że ich na dzie je są
w zu peł no ści ziem skie – są to te sa me bło go sła -
wień stwa, któ re są obie ca ne dla Ży dów, tyl ko że
te bło go sła wień stwa na dej dą „dla Ży da naj-
pierw” (Rzym. 1:16; 2:10). 

W prze ci wień stwie do te go, Ży dzi wie dzą,
że Pra wo Mo jże szo we i Pro ro cy nie uczą nic
o nie biań skim i du cho wym sta nie, lecz zu peł -
nie od no szą się do bło go sła wieństw, któ re na-
dej dą dla zie mi pod pa no wa niem Me sja sza;
wte dy pu sty nia za kwit nie ni czym ró ża, a step
roz we se li się; wów czas zie mia wy da swój
wzrost, a wie dza o Bo gu na peł ni zie mię; wte dy
ka żde ko la no skło ni się i ka żdy ję zyk wy zna
chwa łę Pa nu; wów czas lu dzie wy bu du ją do -
my i za miesz ka ją w nich oraz bę dą się cie szyć
z dzie ła swych rąk – bo bło go sła wień stwo Pa -
na bę dzie z ni mi. A wszy scy czy nią cy zło, wszy-
scy sprze ci wia ją cy się Bo skim za rzą dze niom,
zo sta ną usu nię ci we wtó rej śmier ci, bez mo żli -
wo ści na pra wy, bez żad nej na dziei na zmar -
twych wsta nie (Izaj. 35:1; Ezech. 34:27; Abak.
2:14; Izaj. 65:20,21). Po now nie pro szę mo ich
ży dow skich przy ja ciół, by za sta no wi li się, czy
ja usi łu ję „na wra cać” ko go kol wiek z nich na ka -
to li cyzm, pre zbi te ria nizm, czy do ja kiejś in nej
ziem skiej or ga ni za cji, kie dy wy raź nie oświad-
czam, że ich wła sne ocze ki wa nia pod ka żdym
wzglę dem są o wie le bar dziej po praw ne niż
lu dzi z ró żnych chrze ści jań skich de no mi na cji?
W tym ko men ta rzu nie oka zu je my bra ku sza-
cun ku dla ko go kol wiek. Wie lu z nich jest wiel-
ko dusz nych i szla chet nych w swych wy sił kach
do ko ny wa nia ziem skich re form i ży czy my im
po wo dze nia. Jed nak ku ich i na szej nie ko rzy ści,
nie do strze ga ją nie sto sow no ści okre śla nia sie-
bie ja ko Ko ściół Me sja sza; na zy wa ni mo ra li sta -
mi lub ja kąś in ną praw dzi wą i słusz ną na zwą,
za słu gu ją na ser decz ną za chę tę do dzia ła nia
w kie run ku pod nie sie nia spo łe czeń stwa. Nie-
zbyt szyb ko przyj dzie dzień, kie dy na zwa Ko-
ściół Me sja sza bę dzie od no sić się tyl ko do świę -
tych z ka żde go na ro du. Ży dzi uzna ją wiel kie -
go Me sja sza w Bo skim wła ści wym cza sie –
uzna ją Go wszyst kie na ro dy – „Po żą da nie
wszyst kich na ro dów przyj dzie” (Agg. 2:7). Lecz
to na stą pi po skom ple to wa niu, po tym, gdy
ostat ni świę ty zo sta nie wy pró bo wa ny, oka że
się god ny i zo sta nie uwiel bio ny (Rzym.
11:11,12,26-32; Gal. 3:29).

BS ' 11,50-54 .

70  —  SZTANDAR BIBLIJNY



JED NYM z naj bar dziej sza no wa nych ży dow-
skich po etów i fi lo zo fów był Chri sto phe Mar-

tin Wie land. Na po le on do ło żył sta rań, że by
spo tkać się z nim, kie dy był w Niem czech. Met-
ten rich -Win ne burg, au striac ki kon sul w Pa ry -
żu, we wrze śniu 1806 wy słał list do hra bie go
Stan dio na, au striac kie go mi ni stra spraw za gra -
nicz nych, stwier dza jąc: „Wszy scy Ży dzi pa trzą
na Na po le ona ja ko na swe go Me sja sza”. 

Na po le on był je dy nym przy wód cą rzą do -
wym, któ ry dał Ży dom rów ność wte dy, gdy
więk szość na ro dów prze trzy my wa ła ich w nie -
wo li. On zniósł rów nież spe cjal ne po dat ki na-
ło żo ne na Ży dów w Niem czech i przy znał im,
po raz pierw szy, rów ność oby wa tel ską i po li -
tycz ną. Kie dy we Fran cji po ja wi ła się sil na opo -
zy cja, Na po le on trwał w pod trzy my wa niu rów-
no ści Ży dów. Gdy Na po le on do szedł do wła -
dzy, uwol nił Ży dów, ale nie z po wo dów po li -
tycz nych, po nie waż we Fran cji ży ło nie wie le
wię cej niż 40 000 Ży dów, miesz ka ją cych w ró -
żnych pro win cjach. Al za cja by ła pro win cją,
w któ rej miesz ka ła po ło wa po pu la cji fran cu -
skich Ży dów i w któ rej by li oni naj bar dziej
prze śla do wa ni. W Pa ry żu ży ło oko ło 1 000 Ży -
dów. By li wy łą cze ni z dzia łal no ści han dlo wej,
ze sta no wisk rzą do wych oraz z na by wa nia po-
sia dło ści. Głów nym orę dow ni kiem no we go
pra wa, da to wa ne go na 8 kwiet nia 1802, któ re
zaj mo wa ło się or ga ni za cją ró żnych wy znań,
był Je an -Etien ne Por ta lis, mi ni ster re li gii. Po-
wie dział on: „Ży dzi po win ni wy zna wać swą
re li gię ja ko rów ni, po dob nie jak wszyst kie in ne
re li gie, ma jąc po zwo le nie na sze go pra wa”.
Cho ciaż wzbu dzi ło to ogrom ny sprze ciw ze
stro ny an ty se mi tów, je den z przy wód ców spo-
łecz no ści ży dow skiej, Iza ak Cert -Berr, przed-
sta wił mi ni stro wi Por ta li so wi spe cjal ny plan,
któ ry za pew nił by in te gra cję Ży dów ze spo łe -
czeń stwem fran cu skim. Plan przy wie zio no Na-
po le ono wi, gdy obo zo wał w Bo ulo gne w 1805
ro ku. Za twier dził go i po in stru ował mi ni stra

Por ta li sa, że by wpro wa dził go tak szyb ko, jak to
mo żli we. O ile to do ty czy Ży dów, pra wie nie
mo żna wąt pić, że na po le oń skie pra wa re gu lu -
ją ce ży cie spo łecz no ści fran cu sko -ży dow skich,
by ły punk tem zwrot nym w roz wo ju ich współ-
cze sne go, wol ne go spo łe czeń stwa. Cert Berr
przy czy nił się do znie sie nia po dat ku wy ma ga -
ne go od ka żde go Ży da chcą ce go spę dzić dzień
w Stras bur gu. W 1806 ro ku, po kam pa nii w Au -
ster litz, Na po le on zde cy do wa nie po pie rał po-
wszech ną wol ność dla Ży dów. Mi mo wszyst ko,
fran cu ska ga ze ta Mer cu re de Fran ce, opu bli ko -
wa ła na pa stli wy an ty se mic ki ar ty kuł stwier-
dza ją cy, że Ży dzi mo gą mieć wol ność we Fran-
cji, pod wa run kiem, że wszy scy zo sta ną na-
wró ce ni i sta ną się ka to li ka mi. Sil nej opo zy cji
wo bec pla nu Na po le ona za mie rza ją ce go uczy-
nić z fran cu skich Ży dów rów nych oby wa te li,
prze wo dzi li Molé, Beu gnot, Se gur i Re gnier.
Na po le on po wie dział wów czas: „To nie jest
spo sób na roz wią za nie ży dow skiej kwe stii. Ni -
gdy nie za ak cep tu ję żad nych pro po zy cji, któ re
zmu szą Ży dów do opusz cze nia Fran cji, po nie -
waż dla mnie Ży dzi są ta cy sa mi, jak ka żdy in -
ny oby wa tel w na szym kra ju. Wy pę dze nie ich
z kra ju jest sła bo ścią, lecz za sy mi lo wa nie ich
ozna cza si łę”. 

De kret wy da ny 30 ma ja 1806 ro ku, wy ma gał
ze bra nia spe cjal ne go ze spo łu ży dow skich przy-
wód ców i ra bi nów ze wszyst kich de par ta men -
tów Fran cji, w ce lu prze dys ku to wa nia wszyst-
kich nie roz strzy gnię tych spraw, włą cza jąc od-
po wie dzi na py ta nia zwią za ne z oska rże nia mi
wy su wa ny mi prze ciw Ży dom przez an ty se mi -
tów. 23 lip ca 1806, kie dy wszy scy ci przed sta -
wi cie le spo tka li się w Pa ry żu, Na po le on
oświad czył: „Mo im ży cze niem jest uczy nić Ży -
dów rów ny mi oby wa te la mi we Fran cji i po go -
dzić ich re li gię z ich od po wie dzial no ścią, gdy
sta ną się Fran cu za mi oraz od po wie dzieć
na wszyst kie oska rże nia wy su wa ne prze ciw ko
nim. Chcę, że by wszy scy lu dzie miesz ka ją cy
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we Fran cji by li rów ny mi
oby wa te la mi i ko rzy sta li
z na szych praw”. Stu je-
de na stu przed sta wi cie li
ży dow skiej spo łecz no ści,
re pre zen tu ją cych wszyst-
kie de par ta men ty Fran cji
i pół noc nych Włoch, ze-
bra ło się w ra tu szu. Na po-
le on po pro sił o od po -
wiedź na oska rże nia prze-
ciw ko Ży dom, tak aby
mógł ja sno zro zu mieć ich
po zy cję. Spo tka nie tak
wie lu Ży dów z ró żnych
czę ści Fran cji ozna cza ło
wzno wie nie dzia łal no ści
„San he dry nu”, któ ry rzą-
dził Izra elem przed cza sa -
mi Je zu sa Chry stu sa. 

MO NAR CHO WIE
ŚWIA TA SPR ZE CI-

WIA JĄ SIĘ UWOL NIE-
NIU ŻY DÓW 

San he dryn był zna czą -
cą si łą w Izra elu aż do 70 ro ku n.e., kie dy rzym-
ski ge ne rał Ty tus znisz czył Je ro zo li mę. San he -
dryn za stą pił mo nar chię w Izra elu w tam tych
cza sach i miał upo wa żnie nie do rzą dze nia kra-
jem. Oni in ter pre to wa li pra wo i peł ni li ro lę sę-
dziów w wa żnych przy pad kach. Po raz pierw-
szy od roz wią za nia San he dry nu w Izra elu, on
zo stał po now nie zwo ła ny przez wiel kie go wy-
zwo li cie la „Na po le ona”. Po now ne zwo ła nie
San he dry nu skło ni ło do hi sto rycz ne go po rów -
na nia po mię dzy Na po le onem a sta ro żyt ny mi
bo ha te ra mi, wśród któ rych był „wiel ki Cy rus”.
Cy rus, król Per sji, był ini cja to rem pierw sze go
po wro tu Izra ela. Car Ro sji, Alek san der, gwał-
tow nie sprze ci wiał się uwol nie niu Ży dów i za -
chę cał or to dok syj ny ko ściół w Mo skwie
do ostrych pro te stów. On na zwał Na po le ona
„An ty chry stem i wro giem Bo ga”, po nie waż
uwol nił Ży dów. Pro te sto wa ła rów nież Au stria.
Pru ski ko ściół lu te rań ski był nie zwy kle wro go
na sta wio ny do de cy zji Na po le ona, a re ak cja
Włoch ta kże by ła nie ko rzyst na, lecz nie tak
gwał tow na. Naj bar dziej ja do wi ty atak na San -
he dryn przy szedł ze stro ny „Świę te go Sy no -
du” Mo skwy, któ ry wy dał otwar ty ma ni fest
prze ciw San he dry no wi. Pro kla ma cja da to wa -
na na gru dzień 1806 stwier dza: „Aby spo wo -

do wać upo ko rze nie ko-
ścio ła, on (Na po le on) zwo-
łał do Pa ry ża ży dow ską
sy na go gę, przy wró cił god-
ność ra bi nom i za ło żył no -
wy San he dryn”. Na po le -
on był za nie po ko jo ny ty -
mi pro te sta mi, w któ re
włą czy ły się rów nież nie-
któ re wy bit ne oso bi sto ści
we Fran cji. Dla te go
po kam pa nii w Pru sach
i krót ko po zwy cię stwie
w Je nie, 29 li sto pa da 1806,
prze mó wił w Po zna niu,
gdzie przed sta wił wy ni ki
ob rad San he dry nu, z któ -
rych był bar dzo za do wo -
lo ny. San he dryn ze brał się
po now nie 31 stycz nia 1807
ro ku, na dwa mie sią ce,
aby do sto so wać pra wo,
któ re zrów na ło by ży dow -
ską re li gię z in ny mi. Spe-
cjal ny de kret z 1806 ro ku

uwol nił Ży dów z ich izo la cji. Ju da izm ofi cjal nie
stał się trze cią re li gią we Fran cji, a wpro wa dzo -
na przez Na po le ona me to da, w któ rej ra bi ni
słu żą na ro do wi, obo wią zu je na dal, sta no wiąc
pod sta wę w kon tak tach rzą du z ży dow skim
spo łe czeń stwem. Wu jek Na po le ona, kar dy nał
Fesh, był rów nież za an ga żo wa ny w te pro te sty.
On po wie dział do Na po le ona: „Pan chce na dej-
ścia koń ca świa ta, przez pań skie Pra wa, któ re
da ją Ży dom ta ką rów ność, ja ką ma ją ka to li cy.
Czy pan wie, że Pi smo Świę te prze po wia da, że
ko niec świa ta na stą pi wte dy, gdy Ży dzi zo sta -
ną uzna ni, ja ko je den na ród?” Na wet mar sza -
łek Kel ler mann, wspie ra ny przez pa na Molé,
zor ga ni zo wał opo zy cję wo bec na po le oń skich
praw w sto sun ku do Ży dów i usil nie za bie gał
o za ka za nie Ży dom zaj mo wa nia się han dlem.
Ce sarz od po wie dział for mal nie i sta now czo:
„Po win ni śmy sprzy jać Ży dom, któ rzy wśród
nas są je dy nie bar dzo nie licz ną mniej szo ścią.
We wschod nich okrę gach ma my wie lu bar dzo
uczci wych i pra co wi tych Ży dów”. W wy ni ku
ogrom ne go kry ty cy zmu, z któ rym spo tkał się
Na po le on ze stro ny tak sław nych oso bi sto ści
jak Cha te au briand, kar dy nał Fesh, mar sza łek
Kel ler mann, car Alek san der oraz licz ni in ni, po-
czuł się zmu szo ny do wpro wa dze nia De kre tu

Wiel ki San he dryn był Naj wy ższą Ra dą na ro du
ży dow skie go i nie zbie rał się od osiem na stu
wie ków. Na po le on za pla no wał zgro ma dze nie
głów nych oso bi sto ści ży dow skich z ca łej Eu ro -
py, aby umo żli wić im roz wią za nie pro ble mów
ich do ty czą cych. Zwo ła ny na mo cy de kre tu z 23
sierp nia 1806, wiel ki San he dryn ob ra do wał
od 9 lu te go do 9 mar ca 1807 ro ku. Pod czas ich
ostat nie go spo tka nia, Na po le on zo stał ogło szo -
ny ja ko współ cze sny „Cy rus”. Na po le on był
ser decz nie i jed no myśl nie wy chwa la ny.
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Ogra ni cza ją ce go. 17 mar ca 1808 ro ku ten De-
kret ogra ni czył udzie lo ną Ży dom wol ność. Je -
go za mia rem by ło zmniej sze nie kry ty ki do roz -
sąd ne go po zio mu, a na stęp nie, po pew nym
cza sie, stop nio we usu wa nie re stryk cji. 11 kwiet-
nia 1808 Na po le on przy jął na au dien cji szcze-
gól nych lu dzi – pa na Fur ta do i Mau ri ce Le vy-
’ego z Nan cy, któ rzy chcie li wy ra zić uczu cia
swych współ bra ci wo bec De kre tu Ogra ni cza -
ją ce go. Za raz po ich wy słu cha niu, roz ka zał od-
wo ła nie De kre tu w 13 okrę gach, włą cza jąc Le
Mi di, okręg po łu dnio wo za chod ni oraz Les Vos-
ges. W czerw cu te go sa me go ro ku w Li vo ur ne
oraz w ni ższych Pi re ne jach ta kże na ka za no
usu nię cie De kre tu Ogra ni cza ją ce go. Za tem
w cią gu trzech mie się cy obo wią zy wa nia te go
de kre tu, wię cej niż po ło wa okrę gów mo gła
przy wró cić wol ność obej mu ją cą ich ży dow -
skich oby wa te li. Ostat nią przy sta nią De kre tu
by ła Al za cja. Ta pro win cja ja ko ostat nia usu-
nę ła re stryk cje. Tak więc do 1811 ro ku wszyst-
kie re stryk cje zo sta ły usu nię te i nic w po li tycz -
nej ani oby wa tel skiej dzia łal no ści nie od ró -
żnia ło Ży dów od nie -Ży dów we Fran cji. 

OPO ZY CJA WO BEC RE FORM

Ist nie je praw dzi wa aneg do ta, któ ra do wo -
dzi życz li wo ści Na po le ona wo bec swo ich gro-
gnar dów (sta rej gwar dii). Pe wien mło dy żoł-
nierz ar mii słu żył z wy jąt ko wą od wa gą. Po-
cho dził z Al za cji. Ce sarz zde cy do wał, że ude-

ko ru je go me da lem przed od dzia łem swo ich
żoł nie rzy. Ce sarz po wie dział: „Da wi dzie Blo -
om, jest pan dziel nym żoł nie rzem. Pań skie
miej sce w sta rej gwar dii jest pew ne”. Na stęp -
nie zdjął swój wła sny srebr ny me dal, któ ry
dum nie no sił i przy piął go do mun du ru żoł-
nie rza. Da wid Blo om od po wie dział: „Pa nie, ja
po cho dzę z Al za cji i nie mo gę przy jąć te go od-
zna cze nia, do kąd mo ja ro dzi na bę dzie po ni -
ża na przez fran cu skie pra wa ogra ni cza ją ce jej
rów ność i wol ność”. Na po le on był wy raź nie
zmie sza ny i po dob no po wie dział: „Oni zno wu
mnie okła ma li, ja na tych miast sko ry gu ję te
krzyw dzą ce ogra ni cze nia”. W re zul ta cie ści-
słej współ pra cy po mię dzy urzęd ni ka mi ad mi -
ni stra cyj ny mi a lo kal ny mi ra bi na mi i przy -
wód ca mi, Ży dzi mo gli opu ścić get ta, w któ -
rych by li umiesz cze ni i ja ko wol ni mo gli
uczest ni czyć w ży ciu Fran cji. Ży dzi mo gli
wstę po wać do uni wer sy te tów, wy ko ny wać
do wol ne za wo dy i mo gli pra co wać dla ró ż-
nych rzą do wych agen cji. Od tąd ni cze go im
nie za ka zy wa no. Ce sar ski Al ma nach z 1811
ro ku od no to wał, że ży dow ska re li gia jest obec-
nie jed ną z trzech re li gii ak cep to wa nych przez
fran cu ski rząd. Wy sił ki Na po le ona w ce lu
uwol nie nia Ży dów by ły sku tecz ne nie tyl ko
we Fran cji, lecz ta kże we wszyst kich in nych
kra jach za rzą dza nych przez Fran cję. No wy
Ko deks Cy wil ny stwo rzo ny przez Na po le ona
za pew niał wol ność, bra ter stwo i rów ność
wszyst kim lu dziom nie za le żnie od ich re li gii
czy po zy cji spo łecz nej. W 1811 ro ku, dzię ki
wy sił kom Na po le ona, Por tu ga lia udzie li ła Ży -
dom peł nej wol no ści i po zwo li ła na otwar cie
ich sy na gog, któ re od po nad 200 lat by ły za-
mknię te. Okres rzą dów Na po le ona przy niósł
Ży dom we Fran cji, Ho lan dii, Niem czech
i Wło szech, pierw sze ozna ki no wo cze sno ści.
Przy niósł rów ność wo bec pra wa, za koń czył
cie mię żą ce po dat ki i eg ze kwo wa nie ogra ni -
czeń ze wzglę du na za miesz ka nie oraz dał im
mo żli wość uczest nic twa w ży ciu pu blicz nym
i po li tycz nym ja ko wol nym lu dziom. W tych
czę ściach Hisz pa nii, do któ rych nie się ga ła
fran cu ska wła dza, na dal dzia ła ła in kwi zy cja.
Mo nar cho wie ery po st na po le oń skiej z trud -
no ścią uczy li się cze go kol wiek i z trud no ścią
za po mi na li po przed nie po glą dy.

BS '11, 54-56
Cesarz Napoleon
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WIEL KA an ty ty picz na wal ka Ar ma ged do nu,
któ ra na wet te raz za pie ra nam dech w pier -

siach, szyb ko za stą pi obec ny fi nan so wy wstrząs
w spo łe czeń stwie świa ta. Ten ar ty kuł na wią zu je
do pierw szej z wiel kich walk w do li nie Me gid do,
zna nej z licz nych nie bez piecz nych i osła bia ją cych
kon flik tów i dla te go bę dą cej pod sta wą Bo skiej
prze po wied ni od no szą cej się do „Cza su uci sku, ja-
kie go nie by ło od kąd ist nie ją na ro dy”, któ ry po-
prze dzi i przy go tu je dro gę dla chwa leb nych, ty siąc-
let nich rzą dów Me sja sza (1 Kor. 15:24-26; Obj. 20:6). 

Izra eli ci do pusz cza ją cy się bał wo chwal stwa,
zgod nie z Bo skim przy mie rzem za war tym z ni mi,
mie li być ka ra ni przez do zwo le -
nie, by ich wro go wie zwy cię ża li
nad ni mi, co by ło po wo dem ich
wiel kich udręk. Ich wro go wie
sta li się sil ni i aro ganc cy. Ka na -
nej ski ge ne rał Sy sa ra przez la ta
upo ka rzał Izra eli tów z pół noc -
nej Pa le sty ny, a na stęp nie wy-
ru szył z wiel ką ar mią, z za mia -
rem od nie sie nia zwy cię stwa
na po łu dniu. Si ła je go ar mii jest
po ka za na w stwier dze niu, że
ona po sia da ła dzie więć set że la -
znych ry dwa nów. 

Za nim Sy sa ra do tarł do po łu -
dnio wej czę ści do li ny Me gid do,
przy by li do nie go po słań cy in-
for mu jąc go, że Ba rak, przy wód -
ca Izra eli tów, wy ko rzy stał je go
nie obec ność i ta kże wpro wa dził
na po łu dnie swo ją ar mię dzie się ciu ty się cy Izra eli-
tów. Pod Bo skim prze wod nic twem Ba rak uczy nił
gó rę Ta bor ba zą dla swej ar mii. 

KON STER NA CJA W AR MII
Ge ne rał Sy sa ra, pa trząc z po gar dą na sła bo

uzbro jo nych Izra eli tów, wy ru szył na przód ze swą
ar mią po obu stro nach rze ki Cy son w kie run ku
Gó ry Ta bor. Wów czas po now nie na de szło sło wo
Pań skie do ge ne ra ła Ba ra ka, po le ca jąc mu wy ru -
sze nie na prze ciw ar mii Ka na nej czy ków. Izra eli ci
od nie śli wiel kie zwy cię stwo, jak opi su je to na sza
lek cja. Ar mia Sy sa ry sta ła się ner wo wa i zdez o -
rien to wa na, dla te go roz pro szy ła się. Nad żoł nie -
rza mi roz pę ta ła się wiel ka bu rza i na stą pi ło obe-
rwa nie chmu ry, co spo wo do wa ło wez bra nie rze -

ki oraz grzę za wi sko w ni ższych do li nach, czy niąc
ry dwa ny Sy sa ry bez u ży tecz ny mi. Część je go ucie-
ka ją cych żoł nie rzy zo sta ła wy bi ta przez Izra eli -
tów, a ty sią ce po zo sta łych zo sta ło po rwa nych
przez wzbu rzo ne wo dy rze ki do mo rza. Ta in ter -
wen cja Bo ga na ko rzyść Swe go lu du Izra ela
w sym bo licz nym ję zy ku jest na zwa na wal ką
„gwiazd z nie ba” z ar mią Sy sa ry. W po dob ny spo-
sób, pod czas zbli ża ją ce go się wiel kie go świa to we -
go Ar ma ged do nu, to nie ludz ka moc bę dzie zwy-
cię żać, lecz wro gie za stę py spo wo du ją kom plet ny
za męt w obec nym po rząd ku rze czy, tak że „rę ka
ka żde go czło wie ka bę dzie prze ciw je go bra tu

i prze ciw są sia do wi” (Ezech.
38:21; Zach. 8:10; 14:13, KJV). To
za lew praw dy i wzbie ra ją ce wo -
dy wie dzy spo wo du ją tę wiel ką
ludz ką ka ta stro fę, któ rą Pan ob-
ró ci na bło go sła wień stwo dla
świa ta. 

MOC WIER NEJ KO BIE TY

Cho ciaż Pan za zwy czaj ma
upodo ba nie w uży wa niu
do Swe go dzie ła mę żczyzn nie
tyl ko ja ko ty picz nych po sta ci,
lecz ta kże ja ko gło si cie li Ewan-
ge lii, nie mniej jed nak Pi smo
Świę te po da je nam przy kła dy
szla chet nych ko biet, któ re z po -
wo du nie wła ści we go za cho wa -
nia i wy kro czeń mę żczyzn, zo-
sta ły uży te i po bu dzo ne do wy -
bit nej pu blicz nej słu żby przez

Bo ską opatrz ność. God ne uwa gi miej sce wśród ta-
kich ko biet zaj mu je w Bi blii De bo ra. Ona do strze -
ga ła, jak lek ce wa że nie Bo skie go Pra wa spo wo do -
wa ło pod po rząd ko wa nie jej na ro du wro gom.
Uświa da mia ła so bie, że to roz sze rza się po ca łej
zie mi Izra ela i że tym, co na le ża ło zro bić, by ło skie-
ro wa nie lu du z po wro tem na wła ści wą dro gę
do Bo ga. Ka na nej czy cy, któ rych Izra eli ci mie li mo -
żli wość zwy cię żyć, lecz z po wo du nie po słu szeń -
stwa nie zdo ła li ich po skro mić, te raz sta ra li się roz-
sze rzyć swo ją wła dzę nad Izra elem. 

Pod bój Izra ela był do zwo lo ny przez Bo ga. Po-
cząt ko we sta dium ich od stęp stwa by ło wte dy, gdy
oni za nie dby wa li Bo ską in struk cję w tym, że po-
win ni żyć w odłą cze niu od wszyst kich in nych na-

Pierwsza Walka Armageddonu 
Księga Sędziów 4:4-24; 5:1-22

„Wołają sprawiedliwi, a PAN ich wysłuchuje i ze wszystkich trudności ich wybawia ich” – Psalm 34:18.

Barak przed Deborą
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ro dów. Za miast te go że ni li się z Ka na nej ka mi,
przyj mo wa li po gań ską re li gię i mie li udział
w okrop nych grze chach tej re li gii. Z ko lei Ka na -
nej ki przy cią ga ły swych mę żów i dzie ci do czcze -
nia po gań skich bo żków. Naj wy raź niej wie lu
z Izra eli tów, któ rzy nie ode szli w stro nę bał wo -
chwal stwa, pra wie utra ci ło swą zna jo mość i oce nę
praw dzi we go Bo ga. 

Na wet obec nie wśród lu du Bo że go na ca łym
świe cie wy stę pu ją trud no ści. Od ra za chrze ści jan
z po wo du ra żą cych wy zna nio wych błę dów prze-
szło ści (wiecz ne mę ki, świa do mość umar łych, nie-
śmier tel ność du szy) od da la wie lu lu dzi od Bi blii
w po wo du wie rze nia, że Bi blia i te wy zna nia uczą
tych sa mych dok tryn. Jest to wy-
tłu ma cze nie pu stych ła wek
w ko ście le i nie chę ci do re li gii,
łą cze nia się z ewo lu cją i spi ry ty -
zmem ta kim, jak ofe ro wa ny
w ksią żce o Har rym Pot te rze.
Tym, cze go lu dzie po trze bu ją,
jest wła ści wa in for ma cja od no -
szą ca się do praw dzi we go Bo ga
Mi ło ści i Je go praw dzi we go Pla -
nu, przed sta wio ne go w Bi blii
(ksią żka Bo ski Plan Wie ków).

Wy da je się, że w czar nej go-
dzi nie cie mię że nia Izra ela, ksią-
żę tom po ko leń bra ko wa ło pa-
trio ty zmu, jak rów nież wia ry
w Bo ga. Ka żde po ko le nie by ło
od dziel nym sta nem i nie by ło
żad nej spój no ści po mię dzy ni mi
– za pla no wa ne przez Bo ga wię -
zy jed no ści, praw dzi wa re li gia,
roz luź ni ły się. Mniej wię cej w tym cza sie Pan, szu-
ka jąc prze wo du, przez któ ry mógł by ze słać ła skę
na Swój lud, zna lazł ten prze wód w ko bie cie – De-
bo rze. Ona uświa da mia ła so bie tę sy tu ację praw-
do po dob nie by strzej niż in ni, dla te go że by ła bar-
dziej od da na Bo gu i Je go słu żbie. Opu ści ła swój
dom na pół no cy i za ję ła cen tral ne miej sce w gór -
skich re gio nach Efra ima. Stam tąd wy sy ła ła za chę -
ca ją ce, po bu dza ją ce prze sła nia do przy wód ców
ró żnych po ko leń. By ła po wa ża na. Jej ra dy by ły
do ce nia ne. W tym zna cze niu ona są dzi ła – na po -
mi na ła, pro wa dzi ła, wspo ma ga ła – Izra ela. 

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

De bo ra jest na zwa na pro ro ki nią. To mo gło
ozna czać pu blicz ne go na uczy cie la al bo oso bę,
przez któ rą Pan po sy łał szcze gól ne prze sła nia. Kil -
ka szcze gó łów zwią za nych z tą hi sto rią wska zu je
na dru gie ze zna czeń. Z pew no ścią Pan uży wał jej

i to dla te go, że by ła ocho czym i po świę co nym słu -
gą Je go spra wy, Je go lu du. Ja ka lek cja pły nie stąd
dla ca łe go lu du Bo że go? – aby być uży tym w Pań -
skiej słu żbie i do ko ny wać rze czy dla Nie go i Je go
spra wy, nie zbęd ne jest zu peł ne po świę ce nie ser ca! 

W sto sow nym cza sie, kie dy ar mia Sy sa ry
z dzie wię ciu set ry dwa na mi po su wa ła się na po -
łu dnie do Me gid do, De bo ra po sła ła sło wo do Ba -
ra ka, przy wód cy jej po ko le nia, po ko le nia Ne fta -
li. Ona na kła nia ła go, że te raz jest czas, by zro bić
coś dla wy zwo le nia lu du Bo że go i że on po wi nien
bez zwłocz nie udać się do wal ki ra zem z dzie się -
cio ma ty sią ca mi Izra eli tów. Ba rak od mó wił, chy -
ba że De bo ra bę dzie mu to wa rzy szyć. De bo ra

zgo dzi ła się, ostrze ga jąc go jed-
nak, że tym sa mym po dzie li
z nią za szczy ty i że utra ci część
swe go bło go sła wień stwa z po -
wo du bra ku od wa gi. Za tem kie -
dy ar mia Ba ra ka ru szy ła w kie -
run ku Gó ry Ta bor, ona by ła do-
wo dzo na przez ge ne ra ła Ba ra -
ka, lecz to ko bie ta by ła praw-
dzi wym rzecz ni kiem, czy li
przed sta wi cie lem Bo ga w kie -
ro wa niu spra wa mi wal ki, któ ra
przy nio sła Izra elo wi za po wia -
da ne zwy cię stwo. 

CZY WOJ NA BY ŁA 
USPRA WIE DLI WIO NA? –

JA EL

Ry dwa ny ge ne ra ła Sy sa ry
ugrzę zły w bło cie; je go ar mia zo-
sta ła po ko na na, on ucie kał pie-
szo z in ny mi tyl ko po to że by

do się gli go zwy cięz cy. Wcho dząc do rze ko mo go-
ścin ne go na mio tu, ukrył się tam i usnął. Je go go-
spo dy ni wy ko rzy sta ła oka zję i prze bi ła je go skroń
gwoź dziem z na mio tu. Nie któ rzy po tę pia ją ten
czyn ja ko po gwał ce nie go ścin no ści, lecz in ni bro-
nią go na pod sta wie zwy cza ju Ara bów w Pa le sty -
nie, że ka żdy mę żczy zna, któ ry wtar gnie do na -
mio tu ko bie ty, jest go dzien śmier ci. Jed nak pa mię-
taj my, że Ja el nie by ła chrze ści jan ką, nie zo sta ła
spło dzo na z Du cha Świę te go, nie by ła na ucza -
na w Szko le Chry stu so wej i dla te go, co kol wiek
mo żna by ło by o niej po wie dzieć, nie mia ło by to
żad ne go od nie sie nia do chrze ści jan, któ rzy znaj-
du ją się pod Pra wem Du cha Chry stu so we go – Pra-
wem Mi ło ści.

Po win ni śmy rów nież pa mię tać, że nikt z Ży -
dów nie zaj mo wał ta kie go miej sca w po kre wień -
stwie z Bo giem i Je go Bo ski mi za mie rze nia mi, ja -
kie zaj mu ją praw dzi wi chrze ści ja nie. Ich wal ka

Fresk przedstawiający 
rydwan Sysary
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w cie le przed sta wia na szą, ja ko chrze ści jan, wal kę
prze ciw ko sła bo ściom i żą dzom na sze go cia ła. Pa-
mię taj my ta kże, że śmierć Sy sa ry i je go ar mii, nie
po grą ży ła ich w pie kle wiecz nych mąk, lecz by ła
je dy nie spo so bem przej ścia,
przez któ ry zo sta li „zgro ma dze -
ni ze swy mi oj ca mi” – „za snę li
ze swy mi oj ca mi”. Oni nie wie-
dzie li już nic po tym fak cie i nie
bę dą wie dzieć nic o przy szło ści,
aż do cza su ich wzbu dze nia. To
wzbu dze nie Bóg ła ska wie za pla-
no wał wte dy, gdy Me sjasz obej-
mie już świat w po sia da nie
i usta no wi Swo je Kró le stwo, któ -
re oba li kró le stwo sza ta na oraz pa no wa nie grze-
chu i śmier ci, co obec nie jest w trak cie wy peł nia -
nia (Ja na 5:28; 29 ARV). 

Sy sa ra i je go ar mia po wsta ną, po dob nie jak
resz ta ludz ko ści, w wy ni ku oku po we go dzie ła Je-
zu sa, do ko na ne go na Kal wa rii. Oni wsta ną z gro -
bu, aby ła ska Bo ża mo gła być im świad czo na i aby
mo gli otrzy mać spo sob ność, przez po słu szeń stwo
pra wom Kró le stwa, przy go to wa nia sa mych sie bie
do ży cia wiecz ne go na po zio mie ludz kiej do sko -

na ło ści w ziem skim Ra ju. Gdy za cho wa my tę
myśl, to nie ma więk sze go zna cze nia, czy śmierć
przy cho dzi na ko goś przez woj nę, epi de mię czy
cho ro bę. Tyl ko ci, któ rzy usły sze li o Chry stu sie,

któ rzy przy ję li Go i zo sta li spło-
dze ni z Du cha Świę te go pod czas
po wo ła nia Wie ku Ewan ge lii ja -
ko No we Stwo rze nia, a na stęp -
nie zo sta li na ro dze ni z Du cha
w du cho wym sta nie, już po-
myśl nie prze szli swą pró bę i są
wpro wa dza ni na swe nie biań -
skie sta no wi ska; po zo sta łe z klas
wy bra nych, któ re ukoń czy ły
swój roz wój, ocze ku ją na wpro -

wa dze nie ich do ziem skiej fa zy Kró le stwa. Pró ba
wszyst kich ze świa ta na le ży do przy szło ści,
do Wie ku Ty siąc le cia; po nie waż wia ra i zna jo mość
są pod sta wo wy mi za ry sa mi pró by do wiecz ne go
ży cia lub wiecz nej śmier ci.

Ty siąc lat! przy szła ziem ska chwa ła!
Ten wspa nia ły Dzień, od daw na prze po wia da ny; 

Ten świe tla ny po ra nek chwa ły Sy jo nu,
Przez sta ro żyt nych pro ro ków prze wi dy wa ny

BS '11, 57-59

Jael wbijająca gwóźdź

PSALM 107 jest Psal mem pro ro czym, przed-
sta wia ją cym w znacz nym stop niu do świad -

cze nia lu du Bo że go przez ca ły Wiek Ewan ge lii.
On mo że byś sto so wa ny in dy wi du al nie, a ta kże
w spo sób ogól no świa to wy, mię dzy na ro do wy.
Przy czy ną wszyst kich pro ble mów na świe cie jest
grzech. Mo gą po ja wiać się ró żne wy sił ki usu nię -
cia tej trud no ści, lecz Bóg w Swej mą dro ści opra-
co wał tyl ko je den plan. On do zwa la, aby grzech
po wo do wał na wał ni ce i trud no ści w ży ciu po to,
aby ludz kość by ła przez nie go mio ta na i tym sa -
mym na uczy ła się oce niać Zba wi cie la, któ re go
Bóg do star czył, aby był Wiel kim Wy zwo li cie lem
Ko ścio ła i świa ta. Wszyst ko to zo sta ło za pla no -
wa ne w roz sąd ny spo sób i Chry stus we wła ści -
wym cza sie otrzy ma peł ne pra wo uspo ko je nia
wszyst kich burz i za pro wa dze nia po rząd ku. Jed-
nak to mu si po cze kać na wy zna czo ny przez Bo -
ga czas. Pod czas obec ne go Wie ku by ła wy bie ra -
na kla sa Ko ścio ła, a na wał ni ce i trud no ści ży cio -

we by ły dla nich cen ne w roz wo ju ich wia ry, na-
dziei i cier pli wo ści, przy go to wu jąc ich do za szczy -
tów, przy wi le jów i spo sob no ści Kró le stwa.

Bu rze na świe cie, zgod nie z Pi smem Świę tym,
ró żnią się i wy stę pu ją w ró żnych cza sach, od po -
wied nio do sta nu ludz ko ści – grzech i sa mo lub -
stwo wznie ca ją bu rzę przy ka żdej mo żli wej oka-
zji. W prze szło ści by ło wie le burz – woj ny, na jaz -
dy, nie po ko je itp. – wszyst kie by ły po wo do wa ne
za wist ny mi, sa mo lub ny mi po bud ka mi lub wiel ką
nie spra wie dli wo ścią ze stro ny in nych. Wiel kie
na ro dy za zdro ści ły so bie na wza jem wzro stu bo-
gac twa i drę czy ły słab sze na ro dy. Gniew, złość,
nie na wiść, spo ry oraz uczyn ki cia ła i dia bła są
prak ty ko wa ne. Po za sia niu sa mo lub stwa, ludz-
kość do świad cza obec nie wiel kie go sztor mu
na spo łecz nym mo rzu. Ten wiel ki sztorm nie osią-
gnął jesz cze swe go apo geum. Uwa ża my, że on
bę dzie du żo więk szy, za nim Pan wy stą pi i po -
wie: „Uspo kój cie się!”. On do zwo lił na ten okrop -

„Ob ra ca bu rzę w ci szę, tak że milk ną fa le. I ra du ją się, że uci chły, a tak pro wa dzi ich 
do por tu po żą da ne go.... Kto jest mą dry, bę dzie ob ser wo wał te rze czy i zro zu mie ła ska wość PA NA”

(Psalm 107:29,30,43, KJV). 

NAD CHO DZĄ CA BUR ZA I JEJ WSPA NIA ŁY RE ZUL TAT
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ny sztorm, po nie waż wie co zro bić, by ob ró cił się
na do bro dla ludz ko ści.

Na szą po win no ścią, ja ko lu du Bo że go, jest
sprzy ja nie praw dzie i spra wie dli wo ści oraz ży -
cie zgod ne z ni mi. Lecz my po win ni śmy rów nież
wie dzieć o tym, co przy cho dzi na świat – po nad -
to po win ni śmy znać re zul tat te go, znać Bo ską
Praw dę na ten te mat. Pan już udzie lił nam we-
wnętrz ne go po ko ju, któ re go żad na ze wnętrz -
na bu rza nie mo że wzru szyć. My ufa my w obiet -
ni ce, któ re On nam dał. Zda je my so bie spra wę, ja -
ki jest obec ny stan i ra du je my się, że Ko ściół zo-
stał uwiel bio ny. Ja kże trwa ły po kój i ra dość jest
obec nie ich udzia łem po za za sło ną! Świa do mość
te go, na wet te raz, spro wa dza na na sze ser ca wiel -
ki od po czy nek du szy, wiel ki spo kój! Pa mię ta my,
że Bóg jest zdol ny spra wić, aby wszyst kie rze czy
współ dzia ła ły dla na sze go do bra oraz że On obie-
cał, iż to uczy ni; dla te go mo że my być bło go sła -
wie ni przez do świad cze nia przy cho dzą ce na nas
w tych burz li wych cza sach i utra pie niach ży cia. 

Pan ma szcze gól ny spo sób spro wa dza nia po ko ju
na Swój lud – za zwy czaj nie przez współ dzia ła nie
z ludź mi ze świa ta. Ży cio we bu rze mo gą na nas
przy cho dzić tak, jak przed tem, na sza dro ga mo -
że być tak sa mo cier ni sta jak wcze śniej, lecz Pan
ogła sza nam po kój! My sły szy my Je go Głos, Sło -
wo Bo że! Przez zna jo mość, któ rą On nam da je,
przez Je go dro go cen ne obiet ni ce, Bóg za pew nia

nas o Swo jej Mą dro ści, Mi ło ści, Swo jej Mo cy oraz
o Je go mi łu ją cych za mia rach dla Swe go lu du. To
da je nam po kój i od po czy nek ser ca wśród ze-
wnętrz nych utra pień i kło po tów. Bóg po wia do -
mił nas ta kże o Swym wiel kim Pla nie dla ogó łu
świa ta. On in for mu je nas o tym, ja kie zna cze nie
ma ją obec ne wa run ki oraz o wspa nia łym re zul -
ta cie wiel kie go uci sku wzma ga ją ce go się na ca łym
świe cie. 

Ostat ni Wiel ki Dzień

Ży je my w „osta tecz nych dniach” wspo mnia -
nych przez Apo sto ła Paw ła. On mó wi: „W osta -
tecz ne dni na sta ną cza sy trud ne. Po nie waż bę dą
lu dzie... chci wi, cheł pli wi, pysz ni... zdraj cy, po pę-
dli wi, za ro zu mia li, roz ko sze ra czej mi łu ją cy niż
mi łu ją cy Bo ga... od ta kich się od wróć” (2 Tym.
3:1-5, KJV). Nasz Pan wie lo krot nie wspo mi nał
o „dniu osta tecz nym” i oświad czył, że pew ne rze-
czy wy da rzą się w tym dniu. Ro zu mie my, że On
od no si się do wiel kie go Siód me go Dnia, ty siąc -
let nie go Dnia Swe go Kró le stwa. Na przy kład, mó-
wiąc oso bi ście do Swo ich uczniów, Pan zwró cił
się do nich sło wa mi Swe go Oj ca, Je ho wy: „A Ja
Go wzbu dzę w osta tecz ny dzień”. 

Pi smo Świę te mó wi o tym ostat nim Dniu, ja -
ko koń cu obec nej dys pen sa cji, koń cu obec ne go
pa no wa nia zła. Nasz Pan na wią zał do ostat nich
dni te go Wie ku, kie dy po wie dział: „Jak by ło
za dni No ego, tak bę dzie i za dni Sy na Czło wie -
cze go”. Ca łe Pi smo Świę te, od no sząc się do te go
Dnia, wy da je się wska zy wać na wiel kie za mie -
sza nie, któ re w tym cza sie na stą pi. Pro rok Da niel
mó wi o obec nej dys pen sa cji ja ko „cza sie uci sku,
ja kie go nie by ło, od kąd ist nie ją na ro dy”. Oświad-
czył, że to mia ło być „w cza sie koń ca”. Nasz Pan
mó wi o nim tak: „Bo wte dy na sta nie wiel ki ucisk,
ja kie go nie by ło od po cząt ku świa ta do te go cza -
su, ani po tem nie bę dzie. A gdy by te dni nie by -
ły skró co ne, nie by ło by za cho wa ne żad ne cia ło;
lecz przez Wy bra nych te dni zo sta ną skró co ne”
(Mat. 24:21-25, KJV). Świę ty Pa weł mó wi nam, że
ogień te go Dnia bę dzie do świad czał, ja kie go ro-
dza ju jest pra ca ka żde go czło wie ka. Apo stoł Piotr
w su ge styw ny spo sób opi su je to w swo im dru gim
Li ście. Ten Dzień uci sku oraz chwa ła, ja ka po tem
na stą pi, jest te ma tem Pism wszyst kich świę tych
Pro ro ków. 

Utra pie nia te go Dnia nie ma ją te go sa me go
cha rak te ru. Pan Je zus mó wi nam, że nie któ rzy
z Je go na śla dow ców zo sta ną uzna ni za god nych,
by ujść przed trud no ścia mi przy cho dzą cy mi
na świat, któ re we dług słów Apo sto ła Pio tra, obej -
mą ca łą zie mię. W ogniu te go Dnia oka że się, że

„Po kój Mój da ję wam... nie chże się nie
trwo ży ser ce wa sze ani się lę ka” – Ja na 14:27
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nie któ re z dzie ci Bo żych bu do wa ły swój dom
z drew na, sia na i sło my, choć bu do wa ły go
na praw dzi wym Fun da men cie, na Chry stu sie.
Ca ła ich nad bu do wa spło nie, lecz oni sa mi „bę dą
za cho wa ni tak, jak przez ogień”, jak mó wi nam
Apo stoł Pa weł. Oka że się, że in ni z lu du Pań skie -
go bu do wa li na praw dzi wym Fun da men cie „zło -
to, sre bro i dro go cen ne ka mie nie”; i ich pra ca się
ostoi. Oni bę dą mieć nad bu do wę Praw dy i lo jal -
no ści wo bec Pa na, zbu do wa ną na fun da men cie,
któ ry nie spło nie. Ich bu dow la prze trwa
w „ogniu” te go wiel kie go Dnia. 

Gdy Apo stoł Pa weł we wszyst kich swo ich Li-
stach zwra ca się do świę tych w Chry stu sie Je zu -
sie, to ro zu mie my, że te sło wa (1 Kor. 3:11-15) od-
no szą się tyl ko do tych, któ rzy w owym cza sie
wy zna wa li zu peł ne po świę ce nie dla Pa na, do Ko -
ścio ła Chry stu sa. Wszy scy praw dzi wi świę ci mu-
sie li cier pieć, po nie waż, jak ostrze gał Świę ty Pa -
weł, „przez wie le uci sków mu si my wejść do Kró -
le stwa Bo że go” (Dz.Ap. 14:22). „Do te go po wo ła -
ni je ste ście” za pew nia nas Apo stoł Piotr (1 Pio tra
2:21, KJV). Lecz te wszyst kie rze czy wy pra co wa -
ły w nich nie zmier nie wiel ką i wiecz ną chwa łę,
gdy wier nie wy trwa li do koń ca w swym bie gu. 

Głów ne Sys te my Ko ściel ne 

Jak już by ło wspo mnia ne, znaj du je my obec-
nie bar dzo licz ną kla sę chrze ści jan uwa ża ją cych
się za praw dzi wych chrze ści jan i oni wy da ją mi-
lio ny, by wiel bić Bo ga we dług błęd nych po glą -
dów tych re li gij nych sys te mów. Oka za łe gma chy
ko ściel ne są bu do wa ne i po świę ca ne Bo gu. Oni
cheł pią się wiel ki mi chó ra mi, do no śny mi or ga -
na mi, ze spo ła mi roc ko wy mi i ośrod ka mi prze ka -
zu. Oni za pew nia ją ba zę do spo ży wa nia po sił -
ków, spor to wą, sztu ki te atral ne itp. Te ko ścio ły są
wspie ra ne przez lu dzi, któ rzy są sza no wa ni
pod wie lo ma wzglę da mi.

Z jed ne go punk tu wi dze nia wy da je się, że lu-
dzie, któ rzy co ro ku wy da ją tak du żo pie nię dzy
na ce le ko ściel ne, mu szą być bar dzo re li gij ni i bar -
dzo pra gną czy nić wo lę Bo żą. Czy ta my o tym, jak
wie le mi lio nów do la rów mia sto No wy Jork wy da -
je rok rocz nie na swych du chow nych, ko ścio ły itd.
Lecz do wia du je my się, że we wszyst kich tych ko-
ścio łach jest bar dzo du żo for ma li zmu. Ci, któ rzy
śpie wa ją pie śni, są w tym ce lu wy naj mo wa ni
i mó wią, że nie ma ją szcze gól ne go za in te re so wa -
nia re li gią, lecz je dy nie wy ko nu ją to dla ko rzy ści
fi nan so wej. Nie wie lu du chow nych przy zna, że
ich słu żba ma bar dzo po dob ny cha rak ter, lecz nie-
któ rzy uwa ża ją, że więk szość du chow nych słu ży
w po dob ny spo sób. Czy Pan uzna je i przyj mu je

ta ką słu żbę? (Amo sa 5:20-23; Izaj. 1:13-15). Nie
do nas na le ży są dze nie serc, lecz ze wsząd do strze-
ga my po ryw czość, cheł pli wość, py chę. 

Nie wie my, jak Apo stoł Pa weł mógł by le piej
opi sać obec ne wa run ki, na wet gdy by żył te raz. Je -
śli co kol wiek się mó wi tym gor li wym dzia ła czom
ko ściel nym dzi siej szych cza sów o świa to wo ści,
py sze i błę dach ko ścio łów, po gar dli wie krę cą gło-
wa mi, na wet je śli nie któ rzy z nich przy zna ją, że
wie lu rze czy nie po chwa la ją. Oka zu je się, że kon-
cer ty, pod wie czor ki, przed sta wie nia itp. w ko -
ścio łach są po trzeb ne do zbie ra nia pie nię dzy; bo
uwa ża się, że gdy by nie by ło tych atrak cji, do ko -
ścio ła nie przy szedł by nikt z wy jąt kiem ka zno -
dzie jów i peł nią cych ko ściel ne urzę dy oraz tych,
któ rzy uczest ni czą w wy ko ny wa niu obo wiąz -
ków, za któ re są opła ca ni. Je den z ta kich urzęd ni-
ków ko ściel nych po wie dział: „Czę ste cho dze nie
do ko ścio ła jest mo im obo wiąz kiem, lecz wy co -
fam się z te go urzę du, jak tyl ko bę dę mógł”. Peł-
niąc na ło żo ny na nie go obo wią zek Star sze go, za-
mie rzał zwol nić się z te go urzę du, gdy tyl ko
nada rzy się spo sob ność. 

ciąg dal szy na stą pi...

BS '11, 59-61

NOWOCZESNY BUDYNEK KOŚCIOŁA

OR GA NI ZA CJA KO ŚCIO ŁA

Ko ściół nie po trze bu je żad nej or ga ni za cji,
prócz te go, co zo sta ło za le co ne przez na sze go
Pa na i Apo sto łów w cza sie Pięć dzie siąt ni cy
i Ży dow skie go Żni wa i zo sta ło pod trzy ma ne
przez „wier ne go i roz trop ne go słu gę” w To -
mie VI Wy kła dów Pi sma Świę te go. Dla no wej
gru py wier nych nie zbęd ne jest je dy nie uzna-
nie Chry stu sa ja ko Gło wy, uzna nie Je go Sło wa
i Je go praw oraz po słu szeń stwo im. Nie jest
po trzeb ne pro wa dze nie list człon kow skich ani
roz dzie la nie ty tu łów czy też zda wa nie ust nych
lub pi sem nych eg za mi nów, by uczest ni czyć
w ich spo tka niach.
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JA KUB stał się pa triar chą, oj cem dwu na stu sy nów,
z któ rych naj młod szy mi by li Jó zef i Ben ja min.

Dzie się ciu star szych pa sło sta da. Jó zef udał się
do nich ja ko wy słan nik oj ca, by do wie dzieć się, czy
do brze się im wie dzie oraz za nieść im pro wiant. Bra-
cia kie ro wa ni za zdro ścią, nie na wi dzi li Jó ze fa i sprze -
da li go ja ko nie wol ni ka do Egip tu, wzię li je go pięk -
ny, ko lo ro wy płaszcz, po pla mi li go krwią ko zioł ka
oraz zie mią i przy nie śli do oj ca. Ja kub roz po znał go
ja ko płaszcz Jó ze fa i za ła ma ny gorz ko pła kał: „Zstą-
pię za sy nem mo im do gro bu [sze olu]” (1 Moj. 37:35).
Sze ol jest he braj skim sło wem ozna cza ją cym grób. 

Jest to pierw sze uży cie sło wa sze ol w Bi blii.
Jest to je dy ne sło wo, któ re w Sta rym Te sta men cie,
w po wszech nym tłu ma cze niu, jest prze tłu ma czo -
ne na pie kło. Wszy scy ucze ni przy zna ją obec nie,
że w rze czy wi sto ści ozna cza ono grób,
stan śmier ci. Ja kub nie my ślał o swym
uko cha nym sy nu ja ko zstę pu ją cym
do sze olu wiecz nych mąk, nie my ślał
też o przy łą cze niu się tam do nie go. Ja -
kub nie znał żad ne go ta kie go miej sca,
ja kie opi su je Dan te i in ni. 

Wy ja śnie nie te go jest pro ste. W sta rej
li te ra tu rze an giel skiej sło wa „pie kło”,
„grób” i „ot chłań” by ły uży wa ne za mien-
nie, tak jak w tłu ma cze niu Sta re go Te-
sta men tu. W po wszech nym tłu ma cze niu
sze ol jest czę ściej od da wa ne ja ko grób i ot -
chłań, niż ja ko pie kło. W No wym Te sta men cie od po-
wia da mu grec kie sło wo ha des, rów nież ozna cza -
ją ce grób, mo gi łę, z czym zga dza ją się wszy scy
ucze ni. Je zus był w ha de sie, sze olu, lecz trze cie go
dnia przez Bo ską moc zo stał wzbu dzo ny z gro bu,
sta nu śmier ci.

Tłu ma cze Po pra wio nej Wer sji Bi blii (RV) zre zy -
gno wa li z prze ło że nia słów sze ol i ha des na sło wo
pie kło, po nie waż w wy ni ku po stę pu ją cych zmian
w ję zy ku, przy pi su je się im zu peł nie in ne zna cze nie
niż mia ły pier wot nie – grób. Od sy ła my do przy pi -
sów do Psal mu 55:16 i 86:13 (RV mar gi nes). 

Ucze ni tłu ma cze nie mo gą jed nak zgo dzić się
z tłu ma cze niem tych słów na grób i pie kło, i po zo sta -
wia ją je nie tłu ma czo ne. Pro si my po rów nać prze-
kła dy i przy pi sy na mar gi ne sie do Iza ja sza 14:9,11.

Py ta nia do Lek cji 29 

1. *Ilu sy nów miał Ja kub?
2. *Czym zaj mo wa ło się dzie się ciu star szych sy nów?
3. Ko go po słał Ja kub, by się do wie dzieć jak się po wo dzi

pa ste rzom?
4. *Dla cze go bra cia nie na wi dzi li Jó ze fa? Jak to

oka za li?
5. *Co po wie dział Ja kub, gdy roz po znał płaszcz

Jó ze fa?
6. *Co zna czy sło wo „sze ol”? Gdzie po raz pierw szy

jest ono uży te w Bi blii? Aka pit 1 i 2
7. Czy Ja kub my ślał, że Jó zef po szedł do sze olu wiecz-

nych mąk? Czy my ślał o przy łą cze niu się do nie go
w ta kim miej scu?

8. Je śli sze ol jest miej scem, a nie sta nem, gdzie Ja kub
spo dzie wał się pójść, by do łą czyć do swe go
sy na? 1 Moj. 37:35; Aka pit 2
9. *Ja kie trzy sło wa są uży wa ne za mien nie

ja ko tłu ma cze nie sło wa „sze ol” w Sta rym
Te sta men cie?

10. *Ja kie sło wo jest uży wa ne w No wym
Te sta men cie ja ko od po wied nik „sze olu”
ze Sta re go Te sta men tu? Co ono zna czy?

11. Dla cze go tłu ma cze Po pra wio nej Wer sji
Bi blii od mó wi li od da nia słów „sze ol”
i „ha des” na sło wo „pie kło”? Aka pit 4

12. Gdzie „sze ol” jest na zwa ny „pie kłem”
w wer se cie, a „gro bem” na mar gi ne sie? Zo-
bacz Iza ja sza 14:9. Ja kie he braj skie sło wo

zo sta ło prze tłu ma czo ne na „grób” u Izaj. 14:9? Patrz Kon-
kor dan cja Bi blij na.
13. Gdzie „grób” jest na zwa ny „pie kłem” na mar gi ne sie

w No wym Te sta men cie? Zo bacz 1 Kor. 15: 55.
Gdzie „pie kło” jest na zwa ne „gro bem” na mar gi ne -
sie w No wym Te sta men cie? Zo bacz Obj. 20:13.

14. Ja kie grec kie sło wo jest uży te w oby dwu ostat nich
wer se tach?

15. Co osta tecz nie ma stać się z „sze olem”? Oze asza 13:14.
Co osta tecz nie ma stać się z „ha de sem”? Obj. 20:14.

16. Kto po szedł do pie kła, lecz tam nie zo stał i ja ki pa-
triar cha po szedł tam i wciąż tam jest? Dzie je
2:29,31,34.

17. Dla cze go tłu ma cze błęd nie prze tłu ma czy li te sło wa
w Sta rym i No wym Te sta men cie? Aka pit 4 i 5.

BS '11, 63

Józef wtrącony
do studni

R O Z P O Z N A N I E  P Ł A S Z C Z A  J Ó Z E F AR O Z P O Z N A N I E  P Ł A S Z C Z A  J Ó Z E F A
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D O T Y K  R Ę K I  M I S T R Z AD O T Y K  R Ę K I  M I S T R Z A

Były poobijane i odrapane,
Prowadzący aukcję myślał, że te stare skrzypce

Nie są warte utraty cennego czasu,
Ale podniósł je w górę z uśmiechem i zawołał:

Rozpoczynamy licytację – kto zacznie?
Ile dacie dobrzy ludzie – oto w wasze ręce!

Kto da dolara? Jest dolar! Kto da dwa? Są dwa!
Tylko dwa dolary? Może ktoś da więcej?

Trzy dolary…trzy po raz pierwszy, trzy po raz drugi…
Czy pójdą za trzy? – Jeszcze raz policzę…

Ale cóż to? Z końca sali podszedł człowiek siwy,
Spojrzał na skrzypce, chwycił i w górę uniósł smyczek,

Zdmuchnął kurz z tych starych skrzypiec, napiął wszystkie struny
I pociągnął smykiem… popłynęła muzyka czysta,

Słodka, jakby najwspanialsza pieśń aniołów,
Nie do opisania harmonijna, przeczysta.

A kiedy już ucichły tony, licytator
Głosem cichym i jakby lekko zawstydzonym

Powiedział: Ile dacie za te stare skrzypce?
I podniósł je w górę wraz ze smyczkiem.

Tysiąc dolarów, jest tysiąc, kto da dwa?
Dwa tysiące, są dwa tysiące, kto da trzy?

Są trzy …trzy tysiące, po raz pierwszy…
Trzy, po raz drugi…trzy, po raz trzeci, sprzedane!

Ludzie ożywili się, zdumieni wołali:
Nie rozumiemy, z tych skrzypiec takie piękne dźwięki.

Co zmieniło tak nagle ich wartość? Mężczyzna odrzekł:
Sprawił to dotyk Mistrza ręki.

Życie niejednego człowieka rozstrojone,
Sponiewierane i rozdarte przez grzech

Tanio jest wyceniane przez nierozważny tłum,
Podobnie jak te stare skrzypce.

Miska soczewicy, szklanka wina,
Życie się toczy, licytacja trwa nadal.

Raz i drugi cena trochę podbita
I prawie dokonana sprzedaż,

Ale cóż to …właśnie Mistrz nadchodzi.
Tłum jednak nie wie, że oto przemiana się ziszcza,

Tłum nie zna prawdziwej wartości życia człowieka
I nie wie, że zmiana możliwa tylko dzięki dotykowi Mistrza.
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