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PI SMO ŚWIĘ TE oświad cza, że Bóg nie miał po-
cząt ku – On nie zo stał stwo rzo ny. Je go ce chy

i przy mio ty by ły ta kie sa me wów czas, jak są obec-
nie; gdyż Pi smo Świę te oświad cza ta kże o Je go nie-
zmien no ści – „Ten sam wczo raj, dziś i na wie ki”
(Żyd. 13:8; Ps. 90:1,2).

Zu peł ność Bo skiej do sko na -
ło ści jest ta ka, że do Swej szczę śli-
wo ści Je ho wa nie po trze bu je żad-
ne go to wa rzy stwa. Ten, któ ry
„miesz ka w wiecz no ści” jest sa-
mo wy star czal ny. Stwo rze nie
anio łów i czło wie ka rze czy wi ście
spra wi ło Je mu przy jem ność, po-
nie waż On życz li wie pra gnie
czy nić do bro, pra gnie udzie lać
zdol no ści dla przy jem no ści
i udzie lać im spo sob no ści dla ich
za spo ko je nia. Po nad to, naj wy ższe
do bro Je go stwo rzeń wzy wa do peł ni dzia ła nia
wszyst kie ele men ty Bo skie go cha rak te ru – Bo ską
Spra wie dli wość, Mi łość, Moc i Mą drość.

WIA RA W SZA TA NA LO GICZ NA
Bi blij ne oświad cze nie od no szą ce się do Oj cow -

skiej Mo cy jest na stę pu ją ce: „Na ka żdym miej scu
oczy PAŃ SKIE [in te li gen cja Je ho wy] ob ser wu ją zło
i do bro” (Przyp. Sal. 15:3). To zda nie wska zu je, że
są za rów no złe, jak i do bre rze czy; są rze czy, któ re
Bóg apro bu je oraz ta kie, któ rych Bóg nie apro bu je.
Ten cy tat naj bar dziej przy bli ża myśl o Bo skiej
wszech obec no ści, znaj du ją cą się w Pi śmie Świę-
tym. Fakt, że Bóg ma wie dzę o sta nie wszyst kich
rze czy, nie jest nie zgod ny z in nym fak tem, że On
do zwa la na wa run ki, któ rych nie apro bu je i któ re,
jak Sam oświad cza, osta tecz nie zli kwi du je.
„Wszyst kich nie po bo żnych wy tra ci” (Ps. 145:20). 

Je śli przyj mu je my wiel kie Bo skie prze sła nie, że
Bi blia jest Sło wem Bo ga, wów czas je ste śmy zo bo -
wią za ni do przy ję cia oświad cze nia Sło wa Bo że go,
że jest isto ta na zy wa na sza ta nem, któ ry jest „bo-
giem te go świa ta” (2 Kor. 4:4) oraz że on obec nie
dzia ła w „ser cach dzie ci nie po słu szeń stwa” (Efez.
2:2, KJV). Te sło wa nie tyl ko wska zu ją, że ist nie ją
złe za sa dy dzia ła ją ce w tym świe cie, lecz że za ni -
mi sto ją złe du cho we isto ty, któ rych wo dzem jest
sza tan i przez któ re on dzia ła. 

W Bi blii znaj du ją się pew ne zda nia od no szą ce
się do sza ta na, któ re wła ści wie nie mo gły by być
za sto so wa ne do za sa dy zła lub do dzia ła nia błę du;
jak na przy kład oświad cze nie Je zu sa, że sza tan jest
„mor der cą od po cząt ku” – i „kłam cą” (Ja na 8:44).

Błę dy i za sa dy nie są mor der ca mi
i kłam ca mi. Ta kie za sto so wa nie
tych słów by ło by błęd nym uży-
ciem ję zy ka. Tyl ko my ślą ca isto ta
mo że być mor der cą lub kłam cą.
Ca ły wy dźwięk Pi sma Świę te go
utrzy mu je w mo cy twier dze nie,
że jest ta ka isto ta jak sza tan i że
on jest prze ciw ni kiem Bo ga. 

Gdy by śmy mie li za ło żyć
wiecz ną cią głość ist nie nia sza ta -
na ja ko isto ty, ja ko prze ciw ni ka
Bo ga, ca ła spra wa wy da wa ła by się

dla nas dziw na, po nie waż jest ona
nie do po go dze nia z na szym po ję ciem Bo skiej Mo -
cy. W Pi śmie Świę tym ma my stwier dze nie od no -
szą ce się do je go pa no wa nia oraz osta tecz ne go
znisz cze nia (Żyd. 2:14). Z tą in for ma cją ma my roz-
sąd ną, lo gicz ną myśl na ten te mat. Gdy da lej za sta-
na wia my się nad przed sta wie niem tej spra wy w Bi -
blii, że po cząt ko wo sza tan nie był złym stwo rze -
niem, lecz że stał się zły przez prak ty ko wa nie oso-
bi stej wol no ści i stał się prze ciw ni kiem Bo ga, to ten
te mat sta je się ja sny i roz sąd ny. W isto cie rze czy,
jest to je dy ny roz sąd ny spo sób zro zu mie nia je go
ist nie nia.

Przy pusz cze nie, że sza tan nie ist nie je, jest przy-
pusz cze niem, że Bóg do pu ścił, by Je go Sło wo zwo-
dzi ło ludz kość pod tym wzglę dem lub że dia beł
jest ob ja wie niem Sa me go Bo ga – sy tu acja, któ ra
jest nie praw do po dob na. Nie jest ta kże lo gicz ne
twier dze nie, że ist nie je dia beł, prze ciw nik Bo ga
i w tym sa mym cza sie utrzy my wa nie, że Bóg jest
wszyst kim we wszyst kich, jest wszech obec ny –
obec ny w ka żdym miej scu. Uwa ża my, że to ostat-
nie twier dze nie nie jest bi blij ne. Bi blia twier dzi, że
przy koń cu Wie ku Ty siąc le cia, kie dy Chry stus po-
ko na grzech i sza ta na, kie dy sza tan zo sta nie znisz-
czo ny i kie dy Kró le stwo Wszech świa ta bę dzie
w ab so lut nej har mo nii, wów czas Bóg bę dzie
wszyst kim we wszyst kich (1 Kor. 15:28). Przez ca -
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Bóg ma pełną kontrolę

CE CHY I pRZY MIO TY

BO GA JE HO WY



łą wiecz ność nie bę dzie żad nej opo zy cji wo bec Je -
go wo li. Jed na kże obec nie, w wie lu miej scach i cza -
sach ist nie je opo zy cja. Lecz osta tecz nie Bóg bę dzie
miał zu peł ną wła dzę. 

WSZECH MOC JE HO WY
Stwier dze nie, że Bóg jest tyl ko sa mą Mo cą, jest

so fi zma tem, któ ry czę sto wpro wa dza w błąd py ta -
ją ce go, jak rów nież te go, któ ry usi łu je udzie lić mu
od po wie dzi. To stwier dze -
nie nie jest wła ści we. Je śli
Bóg jest tyl ko Mo cą, to On
nie jest Mi ło ścią, Spra wie -
dli wo ścią ani Mą dro ścią.
On był by ogra ni czo ny
do jed ne go wiel kie go
przy mio tu Mo cy lub si ły.
Ta ka myśl nie mo że być
przy ję ta przez ża den lo-
gicz ny umysł. Nie mniej
jed nak, jest to for ma
stwier dze nia, któ re jest czę-
sto uży wa ne, być mo że nie świa do mie, lecz jest bar-
dzo szko dli we dla zdol no ści ro zu mo wa nia. 

Bi blia ni gdzie nie mó wi, że Bóg jest tyl ko Mo -
cą. Jest wy raź na ró żni ca po mię dzy wy ra że niem
moc ny, a prze ja wia ją cy moc. Bóg jest po tę żny. On
ma zdol ność prze ja wia nia mo cy w ka żdym kie run -
ku, w ta kim stop niu, w ja kim chce ją prze ja wiać.
Gdy by Bóg tak zde cy do wał, mógł by tak stwo rzyć
sza ta na, aby on nie mógł my śleć lub czy nić nic in-
ne go od te go, co jest w har mo nii z Bo ską wo lą;
mógł by też użyć Swej mo cy do znisz cze nia prze-
ciw ni ka i znisz czył by go daw no te mu. Lecz On do-
zwo lił, by sza tan ist niał od sze ściu ty się cy lat w tym
zna cze niu, że nie po wstrzy mu je dia bła przed czy -
nie niem zła. Pi smo Świę te jed na kże mó wi nam, że
Bóg osta tecz nie go znisz czy. 

Za kre sem dzia ła nia Bo skiej Mo cy jest ca ły
Wszech świat, lecz na sze mu ogra ni czo ne mu umy-
sło wi trud no jest po jąć zna cze nie te go sło wa –
Wszech świat. Astro no mo wie mó wią nam, że
przy po mo cy sprzę tu fo to gra ficz ne go są w sta nie
do strzec pra wie 125 000 000 słońc – któ re są cen tra -
mi ukła dów sło necz nych po dob nych do na sze go,
rze ko mo z po nad mi liar dem pla net więk szych lub
mniej szych od na szej zie mi. {Pierw sza pla ne ta te go
po za sło necz ne go ukła du, któ rą zna le zio no krą żą cą
wo kół gwiaz dy po dob nej do słoń ca, okre ślo na ja ko
51 Per ga si b, krą ży w od le gło ści 5 AU [AU to Jed-
nost ka Astro no micz na rów na 149597870,7 km]
od swe go słoń ca. Ostat nie da ne astro no micz ne
wska zu ją, że tyl ko w ga lak ty ce na szej Mlecz nej Dro -
gi jest po nad 200 mi liar dów słońc – przy pis Re dak -
to ra} Mo że my przy pusz czać, że one znaj du ją się
w pro ce sie roz wo ju i są przy go to wy wa ne dla miesz-
kań ców, któ rych wiel ki Stwór ca we wła ści wym cza-

sie tam umie ści. Jed nak ze sta no wi ska Bi blii, wiel kie
dzie ło stwo rze nia czło wie ka roz po czę ło się na na -
szej zie mi. Ja ka bez kre sna myśl tkwi w sa mej su ge -
stii, że mi liard świa tów ma być za lud nio nych oraz
że lek cje spra wie dli wo ści i grze chu, ży cia i wiecz nej
śmier ci, któ rych ludz kość jest obec nie uczo na, ni gdy
nie bę dą wy ma ga ły po wtó rze nia (E1, s.52; E2, s.170).
Je ste śmy zdu mie ni ogro mem prze strze ni oraz pra-

wem i po rząd kiem, któ ry
wszę dzie pa nu je! Z ca łe go
ser ca przy chy la my się
do słów Pro ro ka Da wi da:
„Dzień dnio wi wy da je mo -
wę, a noc no cy ob ja wia
wie dzę. Nie ma mo wy ani
ję zy ka, gdzie ich głos nie
jest sły sza ny” (Ps. 19:2,3).
Czło wiek, któ ry spo glą da
na ten cu dow ny prze jaw
nad ludz kiej mo cy i uwa ża,
że te świa ty stwo rzy ły się

sa me, uka zu je więk szo ści z nas, że je śli ma ro zum,
to jest on nie zrów no wa żo ny i chwiej ny. Kto kol -
wiek, po doj rza łym prze my śle niu, do cho dzi
do wnio sku, że nie ma Bo ga, że wszyst ko za czę ło
ist nieć przez przy pa dek lub w wy ni ku dzia ła nia ja-
kiejś śle pej si ły – ta ka oso ba jest opi sy wa na w Bi blii
w na stę pu ją cych sło wach: „Głu pi rzekł w ser cu
swo im: nie ma Bo ga” (Psalm 14:1). 

Jak astro no micz ne ob li cze nia uka zu ją nam bez-
miar Wszech świa ta, do strze ga my obec nie, że gdy
Pro rok Iza jasz opi su je ma je sta tycz ną moc i wiel -
kość Stwór cy, przed sta wia Bo ga Je ho wę ja ko wa żą-
ce go gó ry na Swej wa dze i trzy ma ją ce go mo rza
w za głę bie niu Swej Dło ni (Izaj. 40:12). Sfe rą dzia ła-
nia Bo skiej Mo cy jest ogrom ny wszech świat – nie-
koń czą ca się prze strzeń z gwiaz da mi, pla ne ta mi
i ró żny mi in ny mi cia ła mi nie bie ski mi, któ re trud no
ob jąć na szym ogra ni czo nym umy słem. Astro no -
mo wie po dej rze wa ją, że jest wie le ukła dów sło-
necz nych po dob nych do na sze go, z nie zli czo ną
ilo ścią pla net, ze słoń cem, zie mią, księ ży cem
i gwiaz da mi. Zna le zio no pierw szy po za sło necz ny
układ po dob ny do na sze go, z pla ne ta mi po dob ny -
mi do na szej zie mi. Zna le zio no pierw szą po za sło -
necz ną pla ne tę krą żą cą wo kół gwiaz dy po dob nej
do słoń ca, okre śla ną ja ko 51 Per ga si b; krą ży ona
w od le gło ści 5 AU od swe go słoń ca. Ostat nie da ne
astro no micz ne wska zu ją, że tyl ko w ga lak ty ce na-
szej Mlecz nej Dro gi jest po nad 200 mi liar dów słońc! 

Mo że my przy pusz czać, że nie któ re z tych pla-
net, po dob nie jak na sza zie mia, znaj du ją się w pro -
ce sie roz wo ju i są przy go to wy wa ne dla miesz kań -
ców, któ rych wiel ki Stwór ca we wła ści wym cza sie
tam umie ści. Z Je go punk tu wi dze nia, ty siąc lat jest
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ni czym straż noc na (Ps. 90:4). Jak zni ko mo ma li
czu je my się wszy scy w obec no ści na sze go Bo ga!
Nic dziw ne go, że nie któ rzy wiel cy lu dzie skłon ni są
twier dzić, że z Bo skie go punk tu wi dze nia ludz-
kość jest zbyt ma ło zna czą ca, by by ła god na naj -
mniej szej uwa gi – a tym bar dziej, by by ła obiek tem
Bo skiej opie ki i opatrz no ści! 

WSZE CHWIE DZA 
JE HO WY 

Stwier dze nie, że Bóg jest sa mą Wie dzą, ta kże
jest nie ści słe. Gdy by Bóg był sa mą Wie dzą, jak
mógł by być sa mą Mo cą? Bóg po sia da wszel ką Wie-
dzę. Lecz to stwier dze nie się ró żni. Na przy kład,
je śli mó wi my: „Chło pak ma ob ręcz”, nie ma my
na my śli, że on jest ob rę czą. Być ob rę czą i mieć
ob ręcz, to nie to sa mo. Bóg jest wszech wie dzą cy; to
zna czy, że On zna wszyst kie rze czy. Sam ten fakt
do wo dzi, że On jest oso bo wym Bo giem. Nie mo -
że być żad nej wie dzy bez oso bo wo ści. Zna jo mość
ozna cza po zna nie rze czy ze wnętrz nych. Wśród
rze czy znaj du ją cych się po za Bo ską Oso bą są za-
rów no do bre jak i złe. 

Kie dy czy ta my, że Bóg stwo rzył czło wie ka
na Swój wła sny ob raz i po do bień stwo (1 Moj.
1:26,27), to po win ni śmy
wie dzieć, że czło wiek nie
jest Bo giem. On je dy nie
zo stał uczy nio ny na ob raz
cha rak te ru Bo ga. Po nie -
waż Bóg jest do sko na ły,
dla te go isto ta ludz ka
stwo rzo na na Je go ob raz,
by ła po dob na w cha rak te -
rze do Bo ga. Ta ludz ka
isto ta, Adam, mia ła zna jo -
mość. Lecz on zlek ce wa -
żył Bo skie Sło wo i na uczył się cze goś przez swo -
je lek ce wa że nie. To, cze go się na uczył, jest wspo-
mnia ne w Bi blii. „Oto Adam stał się ja ko je den
z nas [Elo him], wie dzą cy do bre i złe” (1 Moj. 3:22).
To zda nie do wo dzi, że Bóg zna do bro i zło. 

Gdy by Bóg nie od ró żniał zła od do bra, wów-
czas nie mógł by być na szym In struk to rem. Przez
Swo je pra wa, Swo je za sa dy, Bóg sta wia przed na -
szy mi umy sła mi to, co jest do bre i to, co złe. Adam
wie dział, jak od ró żnić do bro od zła, lecz je go nie-
po słu szeń stwo spo wo do wa ło wzrost je go wie dzy,
za rów no na te mat do bra, jak i zła. W swym upa-
dłym sta nie czło wiek nie za wsze mo że roz strzy -
gnąć po mię dzy do brem i złem. Bóg dał Izra elo wi
Pra wo Mo jże sza i zna jo mość te go pra wa przez
czło wie ka po ma ga mu od ró żnić do bro od zła. 

Pro rok Iza jasz po wie dział: „Za praw dę Tyś jest
Bóg skry ty” (Izaj. 45:15). Ja kże to praw dzi we!
W wy ni ku te go świat przez swo ją mą drość nie zna

Bo ga. On jest bli ski w Swej Mą dro ści i Mi ło ści, jed-
nak mo że być do strze ga ny tyl ko przez tych, któ-
rych oczy zro zu mie nia zo sta ły otwar te. Lecz je ste -
śmy za do wo le ni, że przy bli ża się czas, w któ rym
wszyst kie nie wi do me oczy bę dą wy raź nie wi dzieć.
„Ja ko Ja ży ję”, mó wi Je ho wa, „na peł nio na bę dzie
chwa łą Pań ską wszyst ka zie mia”. „Al bo wiem zie-
mia bę dzie na peł nio na zna jo mo ścią chwa ły Pań-
skiej, ja ko mo rze wo dy na peł nia ją” (4 Moj. 14:21;
Abak. 2:14). Wte dy wszy scy zo ba czą to, cze go Bóg
do ko nał, a na sze tym cza so we za śle pie nie pod kre -
śli je dy nie ja sność Je go Mą dro ści, Spra wie dli wo -
ści, Mi ło ści i Mo cy.

„BÓG JEST MI ŁO ŚCIĄ”
Bóg jest mi ło ścią w tym zna cze niu, że sło wo

Mi łość przed sta wia głów ną za sa dę Bo skie go cha-
rak te ru. Nie ma nic prze ciw ne go mi ło ści w Bo gu.
Pi smo Świę te nie uczy, że nie ma nic prócz mi ło ści
– że Bóg jest wszę dzie i że mi łość jest wszę dzie.
Lecz uczy, że Bóg jest oso bą mi łu ją cą. To nie sprze-
ci wia się in nym stwier dze niom, że Bóg jest spra-
wie dli wy, mą dry i moc ny. Ta ce cha Mi ło ści, naj lep-
sza ze wszyst kich, przed sta wia Bo ską Isto tę.
Wszyst ko z Je go Spra wie dli wo ści jest w har mo nii

z Je go Mi ło ścią. Nie ma
żad ne go wy ra że nia Spra-
wie dli wo ści czy Mo cy
w złym zna cze niu, po nie -
waż wszyst kie atry bu ty
Bo ga dzia ła ją ra zem dla
do bra wszyst kich Je go
stwo rzeń. 

Pi smo Świę te za-
chę ca nas do roz wa ża nia
od rze czy zna nych do nie -
zna nych. Ono mó wi nam,

że cho ciaż Bóg jest tak wiel ki, tak mą dry i tak moc -
ny, to On rów nież jest spra wie dli wy i mi łu ją cy.
I im bar dziej za sta na wia my się nad tą kwe stią, tym
bar dziej lo gicz ny ja wi się przed na mi opis Wszech-
mo gą ce go. Wi dzi my Je go ob ja wio ną Moc. Mą drość
tak wiel kiej Isto ty nie mo że być pod da wa -
na w wąt pli wość. Gdy za czy na my o tym my śleć, to
czy Isto ta tak mą dra i tak po tę żna, mo że być nie-
spra wie dli wa lub ma ło dusz na? Na sze ser ca od po -
wia da ją: Nie! Nikt, po zba wio ny spra wie dli wo ści
i mi ło ści, nie jest na praw dę wiel ki. Z pew no ścią, tak
jak nasz Bóg jest Je ho wą, On na pew no po sia da
i ma ni fe stu je te ce chy.

Kie dy wcho dzi my w stycz ność z Bi blią, a szcze -
gól nie, gdy do wie dzie li śmy się cze goś z jej na uk
oraz po zby li śmy się wy pa czeń, któ re ze bra ły się
wo kół niej pod czas ciem nych wie ków, wów czas
za czy na my ją uzna wać ja ko Prze sła nie Je ho wy dla
Swych stwo rzeń. Bi blia in for mu je nas, że wiel ki

Miłość

Moc

Mądrość

Sprawiedliwość
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Stwo rzy ciel Wszech świa ta jest nie tyl ko Wszech-
mo gą cy i Wszech mą dry, lecz mi łu ją cy i uprzej my,
ze Spra wie dli wo ścią, ja ko pod sta wą Swo je go Mo-
car stwa (Psalm 89:14,15). Z Bi blii do wia du je my się
rów nież, że na sze mu Stwór cy upodo ba ło się uczy-
nić nas na Je go wła sny ob raz, na Je go wła sne mo-
ral ne po do bień stwo, w tym ce lu, aby śmy mo gli ra-
do wać się Nim i owo ca mi Je go spra wie dli wo ści
przez ca łą wiecz ność. 

Ca ła Bo ska Moc, ca ła Spra wie dli wość i ca ła Mą-
drość mu si być uży wa na w zgod no ści z Je go wła-
snym cha rak te rem, któ rym jest Mi łość. Dla te go to
bę dzie mi łu ją ca Mą drość, mi łu ją ca Spra wie dli wość,
któ rej On uży je wo bec wszyst kich stwo rzeń w prze -
ja wia niu Je go mi łu ją cej Mo cy dla ich do bra. On
stwo rzył czło wie ka, On do zwo lił na Ada ma nie po -
słu szeń stwo wo bec Je go Pra wa, mó wiąc nam, iż
wie dział wcze śniej, co czło wiek uczy ni i do zwo lił
czło wie ko wi na uczy nie nie zła (Izaj. 46:9,10). Do-
zwa la jąc na wej ście grze chu na świat, Bóg miał
na wzglę dzie dwa ce le. On za mie rzył udzie lić ilu-
stra cji anio łom w od nie sie niu do skut ków po słu -
szeń stwa i nie po słu szeń stwa. On pra gnął ta kże, by
ludz ka ro dzi na otrzy ma ła lek cję z te go do świad -
cze nia. Wie my, że Bo skim za rzą dze niem od po cząt -
ku by ło zmar twych wsta nie umar łych. „Al bo wiem
ja ko w Ada mie wszy scy umie ra ją, tak i w Chry stu -
sie wszy scy oży wie ni bę dą” (1 Kor. 15:21,22).

Gdy by śmy wzię li ja kąś część Pi sma Świę te go
ja ko pod sta wę do sys te mu dok tryn, to mo gło by
się oka zać, że al bo na ucza li by śmy Uni wer sa li zmu,
al bo twier dzi li by śmy, że Bóg nie ma żad nej Mą dro-
ści lub że za mie rzył zło czy coś jesz cze gor sze go.
Po pa dli by śmy we wszel kie go ro dza ju za mie sza -
nie. Lecz kie dy do strze ga my do sko na łe współ dzia-
ła nie Bo skiej Spra wie dli wo ści, Mą dro ści, Mi ło ści
i Mo cy oraz uświa da mia my so bie, że Bóg ma do bre
ce le od no szą ce się do zła, że On w peł ni wy zna cza
to, co ono zro bi i cze go ono nie zro bi, czy to w obec -
nym dzia ła niu, czy w osta tecz nym dzia ła niu, to
da je nam uf ność w Bo ski cha rak ter. 

DO ZWO LE NIE NA ZŁO 
Tyl ko z jed ne go punk tu wi dze nia Bo ska Mą-

drość i Mi łość mo że być roz po zna wa na w łącz no -
ści z hi sto rią ludz kiej ro dzi ny. To z pew no ścią obej-
mie Wiek, któ ry ma zo stać wpro wa dzo ny – okres
Me sjań skie go pa no wa nia spra wie dli wo ści. Bę dzie
to czas, w któ rym ka żdy czło nek Ada mo we go ro -
du ma ją cy udział w ka rze za grzech i w śmier ci,
w wy ni ku odzie dzi cze nia je go sła bo ści, zo sta nie
od nich uwol nio ny; bę dzie to czas, w któ rym peł -
na wie dza o Bo skiej chwa le zo sta nie udzie lo na ka -
żdej ludz kiej isto cie i kie dy ka żde go do się gnie zu-
peł na spo sob ność uzy ska nia wiecz ne go ży cia,
w wy ni ku po słu szeń stwa. 

Lek cją, któ ra jest prze ka zy wa na, jest lek cja do-
bro ci i sro go ści Bo ga – Je go do bro ci w po wo ła niu
nas do ist nie nia i Je go sro go ści w uka ra niu oj ca
Ada ma za świa do my grzech; a za rów no dla lu dzi
jak i anio łów, lek cja Spra wie dli wo ści, nie złom nej
Spra wie dli wo ści. Na stęp nie, in te li gent ne Bo skie
stwo rze nia są uczo ne, że Bóg jest Mi ło ścią. Pod-
sta wa do tych lek cji zo sta ła już po ło żo na w oku -
po wej ofie rze Je zu sa, przez któ rą i z po wo du któ-
rej Pan Je zus sta nie się Od ku pi cie lem i Od no wi cie -
lem świa ta. Nie licz ni są w sta nie uwie rzyć w to po-
słan nic two przez wia rę; gdyż nie wie lu ma uszy
wia ry i oczy wia ry. Je dy nie świę ci by li w sta nie
oce nić ten wiel ki fakt w Wie ku Ewan ge lii. To, co
wte dy by ło ta jem ni cą i by ło zro zu mia ne tyl ko
przez nie licz nych, w nie dłu gim cza sie zo sta nie za-
ma ni fe sto wa ne ka żdej isto cie w nie bie i na zie mi.
Wte dy wszy scy uj rzą i bę dą w sta nie zro zu mieć
wiel ki fakt, że od ku pie nie do ko na ne przez ofia rę
Je zu sa jest dla ogó łu świa ta i ozna cza peł ne wy zwo-
le nie spod po tę pie nia grze chu i śmier ci, któ re spa-
dło na Ada ma i ca ły je go ro dzaj, dla wszyst kich,
któ rzy przyj mą je ja ko dar od Bo ga. Po zo sta li zo sta -
ną znisz cze ni we wtó rej śmier ci.

WTÓ RA ŚMIERĆ UKA ZU JE MĄ DROŚĆ
Co do wtó rej śmier ci, to z ła two ścią do strze ga -

my, że je śli Bóg stwo rzył czło wie ka na Swój wła sny
ob raz, to czło wiek z ko niecz no ści mu si być jed-
nost ką mo ral nie wol ną; w prze ciw nym ra zie nie
był by ob ra zem Bo ga. Je śli on zo stał stwo rzo ny, ja -
ko mo ral nie wol na jed nost ka, to mu si mieć moc
lub przy wi lej czy nie nia zła, jak rów nież czy nie nia
do bra. Je śli on prze ja wia tę moc w kie run ku zła,
Bóg ma moc go znisz czyć. Z dru giej stro ny, je śli ży -
je w har mo nii ze spra wie dli wo ścią, Bóg ma moc
udzie le nia mu ży cia na ca łą wiecz ność. 

Znisz cze nie złych lu dzi we wtó rej śmier ci ob ja-
wia Bo ską Mą drość. Je śli cho dzi o oświad cze nie,
że Bóg jest zbyt czy sty, by pa trzeć na zło (Aba ku ka
1:13), myśl ory gi nal ne go tek stu wy da je się mó wić,
że cha rak ter Bo ga jest tak czy sty i tak spra wie dli wy,
że On cią gle nie bę dzie pa trzył na zło. On nie po-
zwo li złym lu dziom na ist nie nie przez ca łą wiecz-
ność, po nie waż ten stan nie po do bał by się Je mu. 

Ta myśl su ge ru je, że ist nie je zło, na któ re się pa-
trzy. Gdy by tak nie by ło, jak Bóg mógł by je oglą-
dać? Lecz to wszyst ko jest har mo nij ne z Bo skim
Pla nem. Osta tecz nie wszy scy źli zo sta ną uni ce -
stwie ni. Osta tecz nie wszyst kie stwo rze nia, któ re
są „w nie bie, na zie mi i w mo rzu”, bę dą sły sza ne
mó wią ce: „Sie dzą ce mu na tro nie i Ba ran ko wi bło-
go sła wień stwo i cześć, i chwa ła, i si ła na wie ki wie-
ków” (Obj. 5:13).

BS, '11,66-69



86  —  SZTANDAR BIBLIJNY

PP Y CHAY CHA WW SS ER CUER CU
„Ka żdy czło wiek, któ ry jest pysz ny w ser cu, jest obrzy dli wo ścią dla Pa na”

Przyp. 16:5.

PY CHA JEST ZWOD NIC ZA

PY CHA czę sto kry je się pod po ko rą. Z po wo -
du na szej wła snej nie do sko na ło ści do brze

jest, gdy nie je ste śmy sę dzia mi in nych, lecz je dy-
nie ogra ni cza my na szą oce nę do ze wnętrz nych
oznak. Pan mó wi: „Z owo ców ich po zna cie ich”
(Mat. 7:20). My ma my oce niać ze wnętrz ne za-
cho wa nie, lecz nie mo że my wyjść da lej i po wie -
dzieć, czy ono po cho dzi z ser ca. Błę dy w oce nie
nie są obrzy dli wo ścią przed Pa nem. On po tra fi
spo glą dać na błę dy współ czu ją cym okiem. Lu-
dzie nie są od po wie dzial ni za te
swo je ce chy, któ re otrzy ma li
w wy ni ku dzie dzi cze nia. Nie
są dząc osób, mo że my cza sa mi
do strze gać pew ne za cho wa nia,
któ re wy da ją się nam pysz ne,
jed nak one nie są pysz ne. 

Spo ty ka my lu dzi, któ rzy wy-
ka zu ją wiel ki brak sa mo oce ny,
brak pró żno ści, lecz ma ją wiel kie
pra gnie nie apro ba ty ze stro ny
in nych – apro ba tyw no ści. Nie
my ślą tak du żo o so bie, jak
chcie li by, aby in ni my śle li o nich.
Oni mó wią: „Gdy by lu dzie zna li
mnie tak, jak ja znam sie bie, to w tym świe cie był-
bym ni kim”. Jest w tych sło wach pew na ilość
praw dy. Lu dzie z ni ską sa mo oce ną czę sto są uwa-
ża ni za pysz nych, pod czas gdy tak nie jest. Gdy
usi łu ją pa trzeć na sie bie, jak gdy by by li kimś, oni
za cho wu ją się, jak gdy by my śle li, że są tą oso bą.
Ta kie oso by dzia ła ją po pro stu w nie ko rzyst nych
wa run kach, w któ rych się uro dzi ły. Nie mo że my
my śleć, że Pan nie to le ru je ich. Bar dzo czę sto oni
są ma li dla sie bie i bar dzo po kor ni przed Pa nem.
Oni pró bu ją uka zać sie bie w tak ko rzyst ny spo sób,
jak to jest mo żli we. Mu si my przy znać, że jest
w tym pe wien sto pień przy zwo ito ści. Jest mą dre,
gdy oni pró bu ją prze zwy cię żać sła bo ści swej na tu -
ry. Oni po win ni się sta rać, by trzeź wo my śleć o so -
bie, to zna czy, mieć zdro wy roz są dek i nie po win -
ni prze sa dzać. Oni po win ni dzia łać z ła god no ścią,
jak rów nież od czu wać i my śleć ła god nie. 

Jest też in na ka te go ria lu dzi, któ rzy ma ją wy-
so ką sa mo oce nę, jed nak my ślą, „Nie chcę, aby in -
ni wie dzie li, że mam o so bie wy so kie mnie ma nie,

dla te go ukry ję je. Po sta ram się wy po wia dać bar-
dzo po kor nie. Pi smo Świę te mó wi, że po win ni -
śmy być po kor ni, dla te go kie dy bę dę mó wić
o czymś, to po sta ram się mó wić z te go punk tu wi-
dze nia”. Ta cy lu dzie bar dzo czę sto prze ja wia ją ze-
wnętrz ny blask po ko ry. Nie któ rzy na praw dę my -
ślą, że ta ki spo sób jest wła ści wy. Je śli oni są szcze-
rzy w swo im za cho wa niu, to nie mo że my przy-
pusz czać, że Pan sprze ci wi się te mu. 

Na szą my ślą jest, że „pysz ni w ser cu” w tym
wer se cie, to lu dzie wy nio śli – to ci, któ rzy od czu -

wa ją swo ją wa żność w sto sun ku
do in nych i nie są współ czu ją cy,
któ rzy my ślą o so bie o wie le wy -
żej niż po win ni my śleć, któ rzy
gar dzą dru gi mi. Ser ce ta kiej jed-
nost ki nie jest ser cem, któ re Bóg
mógł by mi ło wać i któ re kto kol -
wiek mógł by mi ło wać; ono jest
obrzy dli wo ścią w oczach Pa na.

DLAC ZE GO PY CHA 
JEST OD PY CHA JĄ CA

Obrzy dli wość jest czymś krań-
co wo nie przy jem nym – czymś
od ra ża ją cym – nie po win ni śmy
chcieć przyj mo wać ta kiej oso by

– nie po win ni śmy jej po pie rać – ona mu si być
zga nio na. Mu si być po wód, dla któ re go Sam Bóg
oświad cza, że jest w opo zy cji do py chy. Prze ko -
nu je my się, że nikt nie ma praw dzi wych po wo -
dów, by prze ja wiać py chę. Jak wska zu je Apo stoł:
„I cóż masz, cze go nie wziął byś? A je śli wzią łeś,
dla cze go się chlu bisz, jak byś nie wziął?” (1 Kor.
4:7). Czy ma my coś, cze go nie otrzy ma li śmy
od Pa na? Je śli wszyst ko, co otrzy ma li śmy, jest
da rem, to ja kie ma my pra wo, by być pysz ni?
Oczy wi ście, ta ki stan umy słu jest bar dzo zły – by
być pysz nym z po wo du rze czy, któ re nie są na sze
wła sne, lecz są da rem.

Dla te go nie ma żad ne go po wo du, by kto kol -
wiek był pysz ny; ist nie ją na to miast wszel kie po-
wo dy by od czu wać wdzięcz ność wo bec Wiel kie go
Daw cy wszel kie go do bra. To, co jest praw dą w od -
nie sie niu do nas, jest ta kże praw dą w od nie sie niu
do anio łów. W ca łym Wszech świe cie nie ma rze-
czy, któ ra by ła by przy czy ną py chy dla ja kie go -
kol wiek z Bo skich stwo rzeń. W ja kich kol wiek

Antytypiczny owoc



znaj du ją się wa run kach, nie jest to ich za słu ga.
Wy da je się, że Bóg przy go to wu je wa run ki w kie -
run ku po ko ry, tak że by nie mo gło być żad nej pod-
sta wy dla py chy. 

Py cha jest po pro stu sa mo lub -
stwem, sa mo chwal stwem, a sa mo lub -
stwo jest in nym okre śle niem dla grze-
chu. Grzech i sa mo lub stwo są w opo -
zy cji do Bo skie go Cha rak te ru i Bo -
skie go Pla nu – są im zu peł nie prze-
ciw ne. Dla te go jest słusz ną i wła ści wą
rze czą, że Bóg ma w nie na wi ści py -
chę. Nie uży wa jąc wła ści wie Je go bło-
go sła wieństw, pysz ni lu dzie nie mo gą
mieć Je go ła ski. Nie ma zna cze nia, czy
oni są pysz ni z po wo du osią gnięć
swe go umy słu, czy z po wo du si ły fi-
zycz nej, czy z po wo du bo gac twa lub
ro do wo du, czy też są pysz ni, po nie -
waż ich „przod ko wie by li mał pa mi”.
To wszyst ko jest py chą i jest od ra ża ją ce dla Pa na. 

NAJ BAR DZIEJ OD RA ŻA JĄ CA 
FOR MA PY CHY

Naj wi docz niej naj bar dziej od ra ża ją cą for mą
py chy jest py cha w zgro ma dze niu – to tak, jak
gdy by śmy my opra co wa li Bo ski Plan i mo gli się
nim cheł pić! Rze czy wi ście, do strze ga my, że kto-
kol wiek opra co wał plan, mo że słusz nie być z nie -
go dum ny. Jed nak kie dy przy po mni my so bie, że
nikt z nas nie opra co wał Pla nu, lecz że je ste śmy
uprzy wi le jo wa ni ro zu mieć go, to po win ni śmy na-
peł nić się więk szą mia rą po ko ry i dzień po dniu
sta rać się, by le piej wy sła wiać Bo skie Imię za bło -
go sła wień stwa, któ re za pew nił ca łe mu świa tu. 

Nie przy pusz cza my, by ja ki kol wiek in ny ro dzaj
py chy był bar dziej od ra ża ją cy w Bo skich oczach, niż
py cha z po wo du Praw dy. Je śli ktoś bę dzie trwał
w ta kim po stę po wa niu, to oczy wi ście od pro wa dzi
go od świa tła. Do strze ga my, że ta za sa da jest do brze
zi lu stro wa na w przy pad ku sza ta na. Był wspa nia ły,
wiel ki i po zwo lił, by py cha we szła do je go ser ca,
mó wiąc: „Wstą pię na nie bo nad gwiaz dy Bo że, wy-
wy ższę sto li cę mo ją”. Ta py cha uczy ni ła go prze ciw-
ni kiem Bo ga (Izaj. 14:12-17). W Bi blii jest on zna ny
ja ko prze ciw nik, sza tan, dia beł.

Wszy scy, któ rzy ma ją du cha py chy, nie zda ją
so bie spra wy z te go, że „wszel ki da tek do bry
i wszel ki dar do sko na ły z gó ry jest, zstę pu ją cy
od Oj ca świa tło ści” (Jak. 1:17). Dla te go ka żdy, kto
ma du cha prze ciw ni ka, nie ma Du cha Bo że go. Je śli
po zwo li się, by ten duch wzra stał i przy no sił owo -
ce, osta tecz nie do pro wa dzi to do wtó rej śmier ci.
Prze ra ża ją ce jest, gdy do strze ga my na tu rę po kus
przy cho dzą cych na lud Bo ży! Lecz my nie ma my

są dzić serc bra ci, by okre ślić, czy jest to py cha ser -
ca, czy też nie; po nie waż to mo że być tyl ko zwie-
dze nie na pe wien czas. Jed na kże, na wet gdy oni

chy bi li w „wy so kim po wo ła niu”, to
mo gą otrzy mać miej sce w „Wiel kiej
Kom pa nii” (Obj. 7:9-17). Je śli do strze -
ga my, że na sze po stę po wa nie nie jest
zgod ne z tym, cze go Pan spo dzie wa
się od tych, któ rych po bło go sła wił
Praw dą, to po win no skło nić nas
do zba da nia na szych serc, by prze ko -
nać się do ja kie go stop nia po sia da my
te sa me ce chy py chy. Być mo że py cha
ni gdzie nie jest ma ni fe sto wa na bar -
dziej niż w nie któ rych z tych, któ rzy
od wie lu lat są w Praw dzie Bo skie go
Sło wa. Cza sa mi ona do ty czy sióstr.
Cza sem one są bar dzo dum ne z te go,
co wie dzą i bar dzo chcą do mi no wać,
gdyż wy da je im się, że wszyst ko wie-

dzą. Cza sa mi to do ty czy bra ci, w któ rych ujaw nia
się duch py chy. Oni zo sta li po sta no wie ni ja ko star -
si. Uwa ża ją, że są pra wi, a in ni są źli. Cza sa mi to
pro wa dzi do prób lek ce wa że nia wol no ści w zgro -
ma dze niu i do utrzy my wa nia wła dzy w ich rę kach. 

„NIECH NIE WIE LU Z WAS 
BĘ DZIE NA UC ZY CIE LA MI” 

Nie za wsze mo że my mieć przy wi lej, by wspo-
mi nać o tej kwe stii. Te spra wy mo gą na le żeć
do zbo ru. Pe wien czas te mu je den z Piel grzy mów
po wie dział: „Bra cie Rus sell, cza sa mi my ślę, że kie -
dy wej dzie my po za za sło nę, to bę dzie my za sko -
cze ni, gdy oka że się, jak nie wie lu z tych, któ rzy
zaj mu ją wy bit ne sta no wi ska w Ko ście le, bę dzie
wśród wy bra nych”. W in te re sie wszyst kich nas,
któ rzy je ste śmy po łą cze ni w Pań skim dzie le, jest
do kład na ob ser wa cja sa mych sie bie, że gdy znaj-
dzie my naj słab szą skłon ność w kie run ku py chy,
aby śmy mo gli ją stłu mić tak, jak za raź li wą cho ro -
bę, wie dząc, ja kie skut ki ma na in nych. Po win ni -
śmy współ czuć tym, któ rzy są osa cze ni ty mi po ku-
sa mi, lecz nie za wszel ką ce nę. Przy po mi na my so -
bie sło wa Apo sto ła: „Niech was nie wie lu bę dzie
na uczy cie la mi, wie dząc że cię ższy sąd od nie sie -
my?”. Ci, któ rzy ja sno ro zu mie ją Praw dę i ma ją
pew ne ta len ty oraz spo sob no ści, bę dą z te go po-
wo du mieć cię ższą pró bę.

Sły sze li śmy ostat nio o pew nych pró bach zwią-
za nych z pra cą roz wi ja nia zbo ru. Skut ki spo sob -
no ści roz wo ju zbo ru w nie któ rych przy pad kach
nie oka za ły się ko rzyst ne. Nie któ rzy bra cia po sia -
da ją cy wiel ką sa mo oce nę od czu li, że po win ni mieć
udział w tej pra cy, po sta na wia jąc, że po wie dzą
zbo ro wi, co ma ro bić. Nie któ rzy do brzy bra cia mo -
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Choćbym mówił
językami ludzkimi

i anielskimi,
a miłości bym

nie miał,
stałem się
jako miedź

brząkająca
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brzmiący“

1 Kor. 13: 1 
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gli to zro bić; nie któ rzy szla chet ni lu dzie mo gli to
zro bić. Lecz uwa ża my, że tak po stę pu jąc oni nie
dzia ła li roz sąd nie. Jak po wie dzie li śmy na po cząt -
ku, nie do brze jest, gdy są dzi my ser ce. Ka żdy ma
przy wi lej gło sze nia, je śli ma spo sob ność. On mo -
że iść i gło sić cał ko wi cie na swój wła sny koszt i we -
dług swo ich spo sob no ści. On mo że gło sić wszyst -
ko, co po tra fi. Do brzy lu dzie tak ro bią. Nie ma ni-

cze go w Pi śmie Świę tym, co za bra nia ło by te go.
Jed na kże usi ło wa nie zmu sza nia zbo ru do cze go -
kol wiek – pod jed nym wzglę dem pró bu jąc uzna-
wać zbór, a pod in nym go igno ro wać – nie jest
wła ści wą rze czą. Je że li za kła da się, że zbór ma wy-
ra żać Bo ską wo lę, to jed nost ki po win ny przy chy -
lić się do te go, co zbór zde cy du je.

BS, '11, 70-72

WNA SZYCH pu bli ka cjach roz wa ża li śmy o fi -
zycz nych przy czy nach, któ re do pro wa dzi ły

do po to pu i stwier dzi li śmy, że pod ka żdym wzglę-
dem one są roz sąd ne i znaj du ją się w zu peł nej
har mo nii z hi sto rią i geo lo gią. Te raz roz wa ży my
po top z in ne go punk tu wi dze nia. Na pod sta wie
Bi blii spró bu je my wy ka zać, dla cze go Bóg w ogó -
le do zwo lił na po top oraz że On jest w peł ni uspra-
wie dli wio ny w za rzą dze niu,
któ re zgła dzi ło z zie mi ludz ką
ro dzi nę, z wy jąt kiem ośmiu
osób – spra wie dli we go No ego
i je go ro dzi ny (2 Pio tra 2:4-10).
Na po czą tek po win ni śmy pa-
mię tać, że Bo skie Przy mie rze
z Ada mem, udzie la ją ce wiecz-
ne go ży cia, by ło opar te na fak -
cie, że on bę dzie do sko na ły,
na ob raz swe go Stwór cy, i za -
cho wa ten ob raz i po do bień stwo pod wa run kiem
cią głe go po słu szeń stwa wo bec swe go Spraw cy.
Kie dy sza tan opa no wał wę ża i do pro wa dził go
do zje dze nia owo cu, któ ry był za ka za ny dla na-
szych pierw szych ro dzi ców, to przez to wy two rzył
po ku sę. Mat ka Ewa wi dzia ła, że za miast za tru cia
przez zje dze nie owo cu, wąż do brze się miał na tej
die cie i był naj mą drzej szy wśród zwie rząt. Po my -
śla ła, że na tu ra ludz ka jest o ty le wy ższa od sta nu
zwie rzę ce go, że wzrost mą dro ści uczy ni ją i jej
mę ża po dob ny mi do bo gów. Pra gnę ła wie dzy
i mo cy. Je dy nie Bo ski roz kaz zda wał się stać po-
mię dzy nią i naj wy ższy mi ide ała mi. Spró bo wa ła
owo cu i po da ła go Ada mo wi – któ ry nie zo stał
w ten spo sób zwie dzio ny, lecz wie dział, że pew -
na śmierć bę dzie na stęp stwem nie po słu szeń stwa.
Nie mniej jed nak, oka zał nie po słu szeń stwo my-
śląc, że wo li ra czej zgi nąć ra zem z żo ną, niż spę-
dzić wiecz ność bez niej. 

Nie po słu szeń stwo do pro wa dzi ło do wy pę dze -
nia z Ede nu i roz po czę cia stop nio we go wy ko ny -
wa nia wy ro ku, „Umie ra jąc umrzesz”. Adam umarł
w cią gu ty siąc let nie go Dnia, w któ rym zjadł
„z drze wa” – w wie ku 930 lat (2 Pio tra 3:8). Je go
ród odzie dzi czył je go umie ra ją ce wa run ki i skłon -
no ści. Dla te go ca ła ludz kość znaj du je się pod Bo -
skim prze kleń stwem, czy li wy ro kiem śmier ci

i od sze ściu ty się cy lat idzie
do gro bu, ha de su. Dla te go
wszyst ko, co skra ca ludz kie ży -
cie nie jest prze ja wem nie spra -
wie dli wo ści wo bec ludz ko ści,
po nie waż nie za le żnie od te go,
ja kim ży ciem cie szy się ludz-
kość, jest to wię cej, niż ma
do te go pra wo. Po top był je dy -
nie szyb kim środ kiem wy ko -
na nia na ludz ko ści wy ro ku

śmier ci, wy ra żo ne go szes na ście wie ków wcze śniej.
Kie dy bi blij ny opis przy czy ny po to pu jest wła ści -
wie zro zu mia ny, to do strze ga my, że on był ukry-
tym bło go sła wień stwem. Ludz ka ro dzi na po pa -
dła w nie wo lę i w szyb kim cza sie zo sta ła by usu nię -
ta przez no wą ra sę, któ ra w bar dzo oso bli wy spo-
sób wtar gnę ła w ludz ki ród. Bi blia mó wi nam, że
ta no wa ra sa skła da ła się wy łącz nie z mę żczyzn
roz mna ża ją cych się za po śred nic twem ludz kich
ko biet. Czy ta my: „A by li ol brzy mi na zie mi... mę-
żo wie sław ni” (1 Moj. 6:1-4). 

Upa dły ród Ada ma nie był w sta nie po ra dzić so -
bie z wy ższy mi umy sło wo i sil niej szy mi fi zycz nie
in tru za mi. Ży cie sta ło się dla nich cię ża rem, gdy
zo sta li ogra bie ni ze swo ich żon i có rek oraz zmu sze -
ni do mo zol nej pra cy na rzecz no wych pa nów. To
nie wszyst ko, po nie waż no wy ród był bez względ -
ny, bru tal ny, gwał tow ny, jak rów nież nie mo ral ny.
Bi blij ny opis oświad cza: „Zie mia na peł ni ła się prze-

BB O SKA O SKA SS PRA WIE DLI  WOŚĆPRA WIE DLI  WOŚĆ

WW PP O TO PIEO TO PIE
„Przy szedł po top i za brał wszyst kich” – Mat. 24:39.

Pierwsze nieposłuszeństwo
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mo cą”. Po wszech ne mo ral ne ze psu cie po su nę ło się
tak da le ko, że czy ta my, iż „wszel kie je go my śli oraz
dą że nia je go ser ca są nie ustan nie złe”. Ja ka ostra
kry ty ka! Ja kże to mi ło sier ne w oczach wszyst kich
in te li gent nych istot, że tak okrop nie nie mo ral ny,
skon flik to wa ny i znie wo lo ny stan zo stał do pro wa -
dzo ny do zu peł ne go koń ca! Ten opis ma my ob ra -
zo wo za pi sa ny w 1 Moj. 6:1-11. W prze szło ści nie
ba da li śmy Bi blii wy star cza ją co do kład nie i dla te go
nie oce nia li śmy wła ści wie jej wspa nia łej, har mo -
nij nej hi sto rii. Po cho dze nie wkra cza ją cej ra sy ol-
brzy mów jest wy raź nie stwier dzo ne. Sza tan był
wspa nia łą aniel ską isto tą wy ższe go
rzę du, zwa ną Lu cy fe rem, Po ran ną
Gwiaz dą, któ ry zbo czył w grzech
z po wo du am bi cji. Wcze śniej on
mó wił w swym ser cu: „Bę dę rów -
ny Naj wy ższe mu” – bę dę nie za le -
żnym wład cą (Izaj. 14:12-14). Sza-
tan my ślał, że do strzegł spo sob ność
usta no wie nia od dziel ne go im pe -
rium na zie mi. Po my ślał, że je śli
mógł by stać się pa nem pierw szej
ludz kiej pa ry, to wszyst kie ich
dzie ci by ły by je go pod da ny mi.
Zna jąc swo ją wła sną, nie pod le ga -
ją cą śmier ci na tu rę oraz wie dząc,
że czło wiek zo stał stwo rzo ny
do wiecz nej eg zy sten cji, nie li czył
się ze śmier cią, ja ko ka rą za grzech, dla te go wy na -
lazł do bra ne do te go kłam stwo.

Kie dy sza tan za uwa żył, że je go ludz cy pod da -
ni pod wpły wem klą twy sta ją się co raz słab si, opra-
co wał no wy plan. Anio łom, któ rzy otrzy ma li Bo-
skie ze zwo le nie na po moc i in stru owa nie ludz ko -
ści, zo sta ła przed sta wio na po ku sa. Oni mie li moc
ma te ria li za cji i mo gli żyć ja ko lu dzie, by po ma gać
i po uczać ludz kość. Sza tan skie ro wał do nich su ge-
stię, że naj le piej po mo gli by ludz ko ści przez spło-
dze nie no wej ra sy, wy ko rzy stu jąc ludz kie ko bie ty,
ja ko mat ki dla tej ra sy, któ rym oni prze ka za li by
swo je ce chy. Cho ciaż to zo sta ło uzna ne za prze ciw -
ne Bo skie mu Pra wu, za uwa żo no, że sza tan nie zo-
stał uka ra ny za swo je od stęp stwo. Wy cią gnię to
wnio sek, że Bóg nie był w sta nie uka rać sza ta -
na za ten bunt. Tym spo so bem, przez po wstrzy -
ma nie się od uka ra nia sza ta na, Bóg po zo sta wił
otwar te drzwi, przez któ re wszy scy świę ci anio ło -
wie zo sta li wy sta wie ni na po ku sy nie po słu szeń -
stwa i nie lo jal no ści. Mo że my wie dzieć, że wszy scy
anio ło wie w nie bie bę dą cy w har mo nii z Bo giem,
są lo jal ni w ka żdym ca lu; po nie waż wy trwa li w tej
po ku sie, po zwa la jąc by ich pró ba osią gnę ła cel.
Z kon tek stu wie my, że ta pró ba trwa ła przez wie -
ki, po nie waż dzie ci z te go za ka za ne go związ ku nie

by ły nie mow la ka mi, lecz mę żczy zna mi -ol brzy ma -
mi i by li zna ni w cza sie, gdy wiek mę ski rzad ko
osią ga ło się wcze śniej niż w stu la tach. Pro sty za pis
Księ gi Ro dza ju mó wi: „Wi dząc sy no wie Bo ży cór -
ki ludz kie, iż by ły pięk ne, bra li je so bie za żo ny, ze
wszyst kich, któ re so bie upodo ba li... gdy we szli sy-
no wie Bo ży do có rek ludz kich, ro dzi ły im sy nów.
A oni są mo ca rza mi, któ rzy od wie ku by li mę ża mi
sław ny mi”. Po wsta ła no wa, bez praw na ra sa. 

Po pew nym cza sie ci be stial scy ol brzy mi na-
peł ni li zie mię prze mo cą, cie mię żąc i znie wa la jąc
po tom stwo Ada ma. Je śli o nich cho dzi, to nie mie -

li żad ne go pra wa do eg zy sten cji,
po nie waż na ro dzi li się wbrew Bo-
skiej wo li i Pra wu. Nie mo gą też
zo stać włą cze ni w oku po we dzie -
ło Je zu sa, któ ry umarł tyl ko
za Ada ma i je go po tom stwo. „Al-
bo wiem, ja ko w Ada mie wszy scy
umie ra ją, tak i w Chry stu sie wszy-
scy oży wie ni bę dą” – Ko ściół
Chry stu so wy w pierw szym zmar-
twych wsta niu (1 Kor. 15:22). Ta
sa ma na dzie ja ist nie je dla lu dzi
sprzed po to pu, jak dla wszyst kich
po zo sta łych z ro du Ada ma. To
ozna cza nie tyl ko na dzie ję wzbu-
dze nia ze snu śmier ci, lecz na dzie -
ję zmar twych wsta nia, na dzie ję

Re sty tu cji, na dzie ję po wro tu, je śli bę dą chcie li,
do peł nej mia ry ludz kiej do sko na ło ści, do ob ra zu
Bo ga w cie le. Jak za uwa ży li śmy przy in nych oka-
zjach, ta na dzie ja spo czy wa przede wszyst kim
na ła ska wej obiet ni cy Bo ga, że wszyst kie ro dzi ny
zie mi bę dą bło go sła wio ne w po tom stwie Abra ha -
ma (1 Moj. 22:17,18). Po dru gie, ona spo czy wa w bi -
blij nym za pew nie niu, że Je zus jest Gło wą, a Ko ściół
człon ka mi te go Du cho we go Po tom stwa Abra ha -
ma, któ re obec nie, ja ko Wy brań cy Bo ga, jest skom-
ple to wa ne i uwiel bio ne. W Me sjań skim Kró le stwie
to wiel kie du cho we „po tom stwo” speł ni z gó ry po-
sta no wio ne bło go sła wień stwa. Apo stoł Pa weł pod-
kre ślił to, mó wiąc: „A je śli ście wy Chry stu so wi, je-
ste ście na sie niem Abra ha mo wym, a we dług obiet-
ni cy dzie dzi ca mi” (1 Moj. 22:18; Gal. 3:29,16). 

Je śli ana li zu je my sy tu ację, je ste śmy zdu mie ni
po ka zem Bo skiej cier pli wo ści, któ ry ja wi się
przed na mi. Przy po mi na my so bie sło wa Świę te go
Pio tra, że Bóg nie chce, aby kto kol wiek zgi nął. Jak
ła two On mógł by wy kre ślić eg zy sten cję na szych
pierw szych ro dzi ców i stwo rzyć in ną pa rę! Bez
tru du mógł by po wstrzy mać sza ta na od przed sta -
wie nia po ku sy! Jak ła two mógł by ostrzec anio łów
przed dro gą nie po słu szeń stwa i, je śli by ło by to
ko niecz ne, oka zał by im Swą Moc w ka żdym cza-

Mieszańcy napełnili społeczeństwo
przemocą i niemoralnością
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sie! Te wy da rze nia ilu stru ją nam ogól ną za sa dę
Bo skie go Cha rak te ru i dzia łań. Bóg nie chce, aby
nie bo i zie mia na peł ni ły się zły mi isto ta mi. Stwa-
rza jąc anio łów i lu dzi na Swój
wła sny ob raz i po do bień stwo,
na ró żnych po zio mach ist nie nia,
Bóg pra gnie, by oni za cho wa li
swój wła sny stan i w mi łu ją cej lo-
jal no ści na uczy li się ufać Je go Mą-
dro ści, Spra wie dli wo ści, Mi ło ści
i Mo cy. Po nad to On nie ży czy So -
bie, by ja kie kol wiek z Je go dzie ci
lub sług w ca łym Je go kró le stwie,
by li po słusz ni wy łącz nie ze stra-
chu, je dy nie z po wo du nie wie -
dzy. Sło wa Pa na Je zu sa da ją nam
klucz do Cha rak te ru Nie biań skie -
go Oj ca w tym wzglę dzie. On mó -
wi, że Bóg szu ka ta kich, któ rzy bę dą czcić Oj ca
w du chu i w praw dzie (Ja na 4:23). 

Za nim grzech wszedł na świat, Bóg rze czy wi -
ście miał chwa leb ne Kró le stwo. I, oczy wi ście, mógł
za po biec roz sze rza niu się nie lo jal nej am bi cji sza ta -
na przez znisz cze nie go lub mógł zmu sić go do po -
słu szeń stwa, ja ko nie wol ni ka. Lecz Bóg nie chce
ta kich. Naj wi docz niej Bóg ma naj wy ższe ide ały
w od nie sie niu do Swe go Rzą du i wszyst kich Swo-
ich pod da nych. Ca łe Je go dzie ło jest do sko na łe
i On nie po zwo li mu odejść od do sko na ło ści,
w któ rej stwo rzył Swo je in te li gent ne stwo rze nia.
Dla te go ka żde od chy le nie od do sko na ło ści mu si
być re zul ta tem nie po słu szeń stwa; a nie zmien ne
Pra wo mó wi, że nie po słusz ny zgi nie. Ka żdy, kto
nie uczy się mi ło wa nia spra wie dli wo ści i nie na wi -
dze nia nie pra wo ści, zo sta nie uzna ny za nie god ne -
go wiecz ne go ży cia i bę dzie wy gła dzo ny spo śród
lu dzi (Dz.Ap. 3:23).

CZŁO WIEK DO ZNA JE LEK CJI 
Na stęp nie mo że my po wie dzieć, że Bóg nie tyl -

ko wie dział, iż wa run ki, w któ rych czło wiek zo stał
stwo rzo ny, spo wo du ją po ku sę, grzech, lecz bez
po wo do wa nia po ku sy i bez udzie le nia ja kie goś
uspra wie dli wie nia dla nie lo jal no ści, po sta no wił
na nie do zwo lić. Nie któ rzy uwa ża ją, że to do pusz-
cze nie ma być wiecz ne, lecz Pi smo Świę te za pew -
nia nas o czymś prze ciw nym. Bóg za mie rzył do-
zwo lić na sześć ty się cy lat pa no wa nia grze chu
i śmier ci. Na stęp nie, przez wpro wa dze nie Kró le -
stwa Me sja sza, On za mie rza po ło żyć kres grze cho -
wi i śmier ci, pod no sząc do ludz kiej do sko na ło ści
chęt nych i po słusz nych oraz nisz cząc we wtó rej
śmier ci wszyst kich nie chęt nych i nie po słusz nych.
Po sła nie Je go Sy na by ło czę ścią Bo skie go Pla nu.
On na ło żył na ludz kość ka rę śmier ci, wie dząc

wów czas, że to bę dzie wy ma ga ło śmier ci po słusz -
nej Ofia ry w ce lu od ku pie nia czło wie ka i za mie rza -
jąc wcze śniej, że do star czy ta kie go Od ku pi cie la,

któ ry chęt nie, z za do wo le niem,
sta nie się gwa ran cją dla czło wie ka
za ce nę Oku pu. Do zwo le nie
na zło spo wo do wa ło ma ni fe sta cję
Bo skiej Mi ło ści w spo sób, któ ry
w in nym przy pad ku pra wie nie
mógł by być zro zu mia ny. Po dob -
nie, wy mie rza nie wy ro ku śmier ci
przez tak dłu gi czas ob ja wi ło wy-
trwa łość Bo skiej Spra wie dli wo ści
i jej ka ry. Po wrót umar łych przez
zmar twych wsta nie, za ma ni fe stu -
je Bo ską Moc, jak nic in ne go nie
mo gło by te go do ko nać. A kie dy
ca ły Bo ski Plan po wie dzie się i bę -

dzie zna ny anio łom i lu dziom, ja ko ca łość, on za de-
mon stru je Bo ską Mą drość, któ ra ni gdy nie mo gła -
by być po zna na w in ny spo sób, gdy by Bóg nie
przy jął ta kie go pla nu, przez tym cza so we do pusz -
cze nie na pa no wa nie grze chu i śmier ci. 

Przez do zwo le nie na grzech na stęp na rzecz
sta ła się mo żli wa, by ło nią szcze gól ne po wo ła nie
Wy bra ne go Ko ścio ła pod czas Wie ku Chrze ści jań -
skie go. Bi blia oświad cza, że Wy bra ny Ko ściół był
spła dza ny z du cha przez ca ły ten Wiek, co ozna-
cza, że oni, je śli bę dą wier ni w swym zo bo wią za -
niu na śla do wa nia Mi strza, zo sta ną stwo rze ni ja ko
isto ty du cho we i mu szą na ro dzić się z Du cha
w zmar twych wsta niu. „Cia ło i krew Kró le stwa Bo-
że go odzie dzi czyć nie mo gą” (1 Kor. 15:50). Po-
trze ba Od ku pi cie la otwar ła dla Lo go sa dro gę
do opusz cze nia nie biań skiej na tu ry i sta nia się
czło wie kiem. To otwar ło dla Je zu sa mo żli wość
do oka za nia Je go mi ło ści i wier no ści przez po słu -
szeń stwo aż do śmier ci, „a to śmier ci na krzy żu”
(Fi lip. 2:8). A ta wiel ka ofia ra i po słu szeń stwo sta-
no wi ły nie tyl ko ce nę Oku pu za Ada ma i je go ro-
dzaj, lecz ta kże pod sta wę, na któ rej Nie biań ski Oj-
ciec wiel ce wy wy ższył Swe go Sy na, wy so ko po -
nad anio łów, księ stwa i zwierzch no ści, po Swej
pra wi cy – do Bo skiej na tu ry (Ja na 5:26). Po dob nie
wy wy ższe nie Ko ścio ła ja ko Ob lu bie ni cy Chry stu -
sa, Je go współ dzie dzi ców w Kró le stwie i uczest ni -
ków z Nim w Bo skiej na tu rze, sta ło się mo żli we
przez do zwo le nie na grzech. Nie biań ski Oj ciec
zgod nie ze spra wie dli wo ścią po zwo lił człon kom
upa dłe go ro du o tym sa mym uspo so bie niu co Je -
zus, uspra wie dli wio nym oraz uświę co nym przez
Nie go, na ofiar ni cze po ło że nie ich wła sne go ży cia
ja ko człon ków Cia ła Chry stu sa i przez cier pie nie
z Nim uznał ich rów nież za god nych pa no wa nia
z Nim w chwa le, czci i nie śmier tel no ści w Je go

Zostaliśmy stworzeni z wolną
wolą. Bóg nie chciał robotów.
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Kró le stwie (Rzym. 8:17; 2 Tym. 2:11,12; Obj. 20:6;
Rzym. 2:7; 2 Pio tra 1:4; 1 Kor. 15:42-44,53). 

„Ja kiż jest Bóg, nie skoń czo ny w Mą dro ści,
Spra wie dli wo ści, Mi ło ści i Mo cy!”. Z pew no ścią
po zna nie Go jest ży ciem wiecz nym! Z uwa gi na to
dzie ło, czyż to dziw ne, że Bóg przed sta wił Swe mu
Sy no wi i Ko ścio ło wi, że uwa ża za ko niecz ne, by in -
nym wy bra nym udzie lić lek cji i prób wia ry, lo jal -
no ści, po słu szeń stwa? Nic dziw ne go, że z uwa gi
na dzie ło, któ re Bóg ma do wy ko na nia dla Ko ścio -
ła na rzecz ludz ko ści, Sa me mu Od ku pi cie lo wi by -
ły da ne do świad cze nia w cier pie niu, aby On mógł
być mi ło sier nym i wier nym Naj wy ższym Ka pła -
nem w Bo skich spra wach w związ ku z ludz ko -
ścią. Im bar dziej ro zu mie my Bi blię, tym wy raź niej
do strze ga my, że od ku pie nie, któ re Bóg do star czył
przez ofia rę Je zu sa, osta tecz nie bę dzie mia ło ogól-
no świa to wy za sięg. Ludz kość nie zo sta ła po tę pio -
na in dy wi du al nie, lecz ja ko ca łość w jed nym czło-
wie ku, Oj cu Ada mie, z po wo du je go grze chu. Po-
dob nie ludz kość zo sta ła od ku pio na ja ko ca łość
przed jed ne go czło wie ka „Chry stu sa Je zu sa, któ -
ry dał Sa me go Sie bie na okup za wszyst kich”
(1 Tym. 2:5,6; Żyd. 2:9; 1 Ja na 2:2).

Fakt, że przez czte ry ty sią ce lat Bóg nie zaj mo -
wał się ni kim z ludz kiej ro dzi ny prócz He braj czy -
ków, nie ozna cza, że On mi łu je tyl ko Ży dów ani że
wy łącz nie Izra eli ci otrzy ma ją osta tecz nie Bo skie
bło go sła wień stwo i udział w zbaw czym dzie le. Ra-
czej to zna czy, że w owym cza sie Bóg miał z ni mi

pew ne szcze gól ne po ro zu mie nie od no śnie wy bra -
nia spo śród nich pew nych lo jal nych cha rak te rów,
by mie li udział w Je go przy szłym dzie le, kie dy bę-
dzie wpro wa dzał za rzą dze nia dla ogó łu świa ta.
Jest fak tem, że ca łe to dzie ło wy bo ru kla sy sług
spo śród Ży dów oraz in nej kla sy z ca łej ludz ko ści
pod czas Wie ku Ewan ge lii wy ma ga ło dłu gie go cza -
su – sze ściu ty się cy lat. Nie sta no wi to ar gu men tu
prze ciw ko Bo skie mu za mia ro wi osta tecz ne go bło-
go sła wie nia wszyst kich dzie ci Ada ma. Prze ciw nie,
fakt, że upły wa dłu gi czas na przy go to wa niu środ-
ków do peł ne go wy ra że nia Bo skie go Mi ło sier dzia,
wska zu je na wiel kość i sta ran ność Bo skie go Pla nu
w od nie sie niu do ogó łu ludz ko ści. Ko rzy staj my
z na szych wspa nia łych spo sob no ści do stu dio wa -
nia Je go Sło wa oraz do wzro stu w wie dzy, ła sce
i mi ło ści, aby śmy mo gli roz po znać, gdzie jest na sze
miej sce w Bo skim mi ło sier dziu, któ re jest wy ra żo -
ne w Je go wspa nia łym pla nie. Po stę puj my tak,
aby śmy by li god ni świa tła i ra duj my się w Tym,
któ ry ku pił nas Swą wła sną krwią! 

Gniew Bo ga mi ło ści jest po wa gą
W ule cze niu grze chu – żar li wość spra wie dli wo ści

W prze zwy cię że niu zła – le kar stwo spra wie dli wo ści
W ce lu na pra wie nia świa ta.

Gniew Bo ga jest za grzech ka ra niem,
Za pła tą na le żną za wy stęp ki,

Roz ró żnia jąc to, co do bre i pra we
Od grze chów aro ganc kich i grze chów mniej szej wa gi.

BS, '11,72-75

PIERW SZY wer set na szej lek cji kie-
ru je na szą uwa gę na mo dli twę Sa lo-

mo na w łącz no ści z po świę ce niem
świą ty ni dla Bo ga oraz ku Je go czci. Nie
tyl ko bu do wa świą ty ni da je do wód
gor li wo ści Sa lo mo na dla Bo ga i je go
pra gnie nia, by cho dzić dro ga mi mą dro-
ści, lecz te raz, kie dy jej bu do wa zo sta -
ła za koń czo na, je go mo dli twa oraz po-
świę ce nie świą ty ni, ta kże jest świa dec -
twem je go po świę ce nia. Je go wia ra wo -
bec Bo ga i po ko ra je go ser ca jest wszę-
dzie ob ja wia na, nie tyl ko w pierw szych
sło wach je go mo dli twy, lecz ta kże
przez je go po sta wę na ko la nach
przed Pa nem, na oczach lu du, z rę ko -
ma wznie sio ny mi ku nie bu. Jest w tym pięk ny ob -
raz i on wska zu je nam nie tyl ko na wa żność po sia -
da nia do brych pra gnień, lecz ta kże po zwo le nie, by

te pra gnie nia w peł ni zaj mo wa ły nasz
czas, my śli i na szą uwa gę; po nie waż
przy pusz cza my, że przez ca ły czas bu-
do wy tej wspa nia łej świą ty ni dla Pa na,
Sa lo mon był bar dzo ak tyw nie za an ga -
żo wa ny w nią, ja ko głów ny nad zor ca
jej bu do wy. Mo że my też przy pusz czać,
że w owym cza sie był on naj bar dziej
wzo ro wym wład cą, po stę pu ją cym ze
czcią wo bec Bo ga. By ło by dla nie go bar-
dzo do brze, gdy by ca ły je go czas był
po dob nie wy peł nio ny do bry mi uczyn-
ka mi na chwa łę Bo ga lub dla do bra Je -
go lu du. Po za koń cze niu te go wiel kie -

go dzie ła za czął sa mo lub nie zwra cać
swe my śli w kie run ku sa mo za do wo le -

nia, któ re osta tecz nie spro wa dzi ło go na krę te ście -
żki, da le kie od dróg mą dro ści, zgod nie z wy ra że -
niem z je go wła snych przy po wie ści. 

PO ŚWIĘ CE NIE ŚWIĄ TY NI

Salomon poświęcający
Świątynię

1 KRÓ LEW SKA 8:54-63
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W 1 Kró lew skiej 8:55-61 Sa lo -
mon kie ru je swe proś by za lud –
jest to po łą cze nie bło go sła wień -
stwa i na po mnie nia. W tych sło-
wach, któ re są je go mo dli twą, Sa-
lo mon ob ja wia wiel ką skrom ność,
jak rów nież gor li wość dla Pa -
na i je go spra wie dli wo ści, po nie -
waż on włą czył sie bie oraz ca ły
lud w za wo ła niu: „niech nas nie
opusz cza ani nas od rzu ca”.

Po tem na stą pi ła po świę ca ją ca
mo dli twa oraz skła da nie ofiar, aby
Bóg przy jął świą ty nię i za ma ni fe -
sto wał to przy ję cie przez chwa łę
sze ki nah, któ ra za ja śnia ła
nad Ubła gal nią w Świąt ni cy Naj-
święt szej, wska zu jąc na prze nie -
sie nie Bo skiej obec no ści z Izra elem
z Przy byt ku (tym cza so we go, prze-
no śne go miej sca czci) do świą ty ni,
ja ko sta łe go miej sca ma ni fe sta cji
Bo skiej obec no ści, sku pia ją ce go Je -
go lud. Te ty picz ne ce chy są bez
tru du do strze ga ne przez wszyst-
kich. Tak jak chwa ła sze ki nah

w Przy byt ku re pre zen to wa ła Bo -
ską obec ność z Izra elem, to wa rzy -
sząc mu w pod ró ży po pu sty ni
i w ich trud no ściach, tak obec nie
an ty ty pem te go jest Bo ska obec-
ność z Ko ścio łem w Wie ku Ewan-
ge lii, w je go sta nie tym cza so wym,
w sta nie przy byt ku. Tak też obec-
ność Bo skiej chwa ły w ukoń czo -
nej świą ty ni przed sta wia obec ną
chwa łę Ko ścio ła z je go ży wy mi
ka mie nia mi, wszyst ki mi zgro ma -
dzo ny mi ra zem, te raz, kie dy na-
sta ło to, co do sko na łe. Chwa ła
Przy byt ku by ła je dy nie przed sma-
kiem i ilu stra cją więk szej chwa ły
świą ty ni; i tak w do świad cze niach
Ko ścio ła w Wie ku Ewan ge lii prze-
by wa nie świę te go Bo skie go du -
cha w Ko ście le by ło je dy nie „pier-
wiast ka mi du cha” w po rów na niu
z peł no ścią du cha, z któ rej obec nie
ko rzy sta skom ple to wa ny i uwiel -
bio ny Ko ściół Bo ga. 

BS, '11,75-76

Przybytek na puszczy

Świątynia - nieustanna manifestacja 
Boskiej obecności

Część 3 – OSTAT NIA ... kon ty nu acja z po przed nie go nu me ru

NN AA   PP OO   LL EE   OO NN ::   
MĄŻ PRZEZ NAC ZE NIA

Pro roc two Da nie la 11:35-45

WA TER LOO ZMIE NIA KLI MAT

PO KLĘ SCE Na po le ona pod Wa ter loo po wo ła -
no Świę te Przy mie rze na Kon gre sie w Wied -

niu. W owym cza sie pra wa
ze zwa la ją ce na rów ność,
wol ność i bra ter stwo zo sta -
ły cof nię te i nie by ły sto so -
wa ne aż do 1830 ro ku, kie -
dy za sa dy usta no wio ne
przez Re wo lu cję Fran cu -
ską i Pierw sze Im pe rium,
zo sta ły przy wró co ne. Pru -
sy cof nę ły wol no ścio we
pra wa w 1815 ro ku, po bi twie pod Wa ter loo. Naj-
gor sze ogra ni cze nia na ło żo no na Ży dów w pań -

stwach pa pie skich. Wy da je się, jak gdy by Pius
VII ze mścił się na lud no ści ży dow skiej na swym
te ry to rium za upo ko rze nie, ja kie go do znał z rąk

Na po le ona. Nie wy star -
czy ło mu uwię zie nie ich
za mu ra mi po now nie
wznie sio ne go get ta, lecz
znów zmu sił Ży dów
do no sze nia „żół te go ozna-
ko wa nia”. Na Sar dy nii Ży -
dów po sła no do get ta i nie
po zwo lo no im bu do wać
sy na gog. Tro chę póź niej,

po mię dzy ro kiem 1824 a 1867, nie któ re na ro dy eu-
ro pej skie za sy mi lo wa ły Ży dów; w szcze gól no ści

Bitwa pod Waterloo

Spro sto wa nie: W Sztan da rze Bi blij nym li piec – sier pień 2011, nr 242, s. 61, szpal ta le wa, 7 li nij ka od gó -
ry, po peł nio no błąd w tłu ma cze niu, przy po da niu gru bo ści zło tej po wło ki, któ rą by ła po kry ta świą ty nia
Sa lo mo na; gru bość po wło ki nie wy no si ła 20cm, lecz 3mm. Za po mył kę prze pra sza my!
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Ho lan dia w 1830 ro ku, Szwe cja w 1834 ro ku
i Szwaj ca ria w 1838 ro ku. Jest zna mien ne, że w An -
glii na stą pi ło to do pie ro w 1858 ro ku, po tym, kie -
dy Lor do wi Lio ne lo wi Ro th chil do wi po zwo lo no
za jąć miej sce w par la men cie, gdy po raz pią ty zo stał
do nie go wy bra ny. War to rów nież wie dzieć, że pra -
wa, któ re we Fran cji za twier dzo no w 1808 ro ku,
ist nie ją na wet do dzi siej sze go dnia. Gorz ka iro nia
okry wa hi sto rycz ny fakt, że po ra żka Na po le ona
za ha mo wa ła wy zwo le nie i po grą ży ła ży dow ską
mło dzież w głę bo kim roz cza ro wa niu i roz pa czy.
Zetk nię cie Ży dów z Na po le onem by ło punk tem
zwrot nym w hi sto rii te go na ro du. Po raz pierw szy
współ cze sny mąż sta nu do strzegł ży dow ski pro-
blem ja ko fun da men tal ną kwe stię w po li ty ce mię-
dzy na ro do wej. Na po le on uczy nił wię cej niż ka żdy
in ny przy wód ca przed nim, da jąc Ży dom bez pie -
czeń stwo i re li gij ną wol ność w kra jach znaj du ją -
cych się pod je go pa no wa niem. On nie miał wiel-
kiej mo ty wa cji po li tycz nej dla ta kiej po li ty ki, gdyż
w tym cza sie we Fran cji miesz ka ło nie wię cej niż 40
000 Ży dów. Ży dzi z Fran cji i ca łe go Ce sar stwa
uzna li, że to by ło od zwier cie dle niem je go ludz kich
uczuć wo bec ludz ko ści oraz od zwier cie dle niem je -
go sza cun ku dla in nych na ro do wo ści oraz re li gii.
Ży dzi by li tak bar dzo wdzięcz ni je mu za przy zna -
nie im rów no ści i wol no ści re li gij nej, że za no si li
spe cjal ną mo dli twę na je go cześć. Ta mo dli twa zo-
sta ła za miesz czo na w mo dli tew ni kach w ka żdej sy-
na go dze w kra jach znaj du ją cych się pod pa no wa -
niem Na po le ona. Ja ko re zul tat te go, wszy scy Ży dzi,
któ rzy uczest ni czy li w mo dli twach w tych sy na go -
gach, od ma wia li tę mo dli twę.

Do da tek 1
Oby wa te le Fran cji i Włoch za suk ces i po wo dze nie
Ce sa rza na szej mi strzow skiej Ar mii, Kró la Na po le-
ona Wiel kie go (niech je go chwa ła ja śnie je). Skom-

po no wa ne w mie sią cu Che shvan, w ro ku 5567
(1807). Psal my roz dział 20,21,27,147

„Bła gam Cię, Stwo rzy cie lu Nie ba i Wszech świa ta
oraz wszyst kich, któ rzy tam za miesz ku ją. Ty usta-
no wi łeś wszyst kie gra ni ce i ogra ni cze nia w świe cie
oraz ka żdy na ród z je go wła snym ję zy kiem. Ty da -
łeś Ber ło wła dzy w rę ce kró lów, by pro wa dzi li lu -
dzi pod swo im pa no wa niem w spra wie dli wo ści,
pra wo ści i uczci wo ści; aby ka żda oso ba w swym
wła snym miej scu mo gła żyć w po ko ju. Ja kże szczę-
śli wi je ste śmy, jak do bry jest nasz los, że z Two jej
rę ki chwa ła i pięk ność wy la ła się na gło wę sil ne go
czło wie ka, peł ne go ener gii, NA PO LE ONA Wiel-
kie go, aby usiadł na Tro nie Fran cji i Włoch. Czy
mo żna zna leźć in ne go tak god ne go, by za słu gi wał
na ta kie ho no ry i kró lew skość, któ ry pro wa dzi lud
w szcze ro ści, ro zu mie jąc ich ser ca? Ty, BO ŻE, tak
cu dow nie udzie li łeś mu Two jej do bro ci. Gdy in ni
kró lo wie świa ta zbli ży li się, by wal czyć z nim, Ty

ochro ni łeś go w dniu woj ny, za cho wa łeś go
przed ty mi, któ rzy po wsta li prze ciw ko nie mu, aż
ich po skro mił tak, że pra gnę li po ko ju z nim. Ma jąc
uprzej me go du cha, mó wił do nich sło wa mi po ko -
ju. Kró lo wie zgro ma dzi li się te raz, by ze rwać ten
trak tat i po kój za stą pić krwią woj ny. Ze bra li ar mie,
by wal czyć prze ciw ko nie mu i prze ciw wszyst kim
tym, któ rzy go po dzi wia ją. Oni przy bli ża ją się
do na szych gra nic, a nasz pan, nasz Ce sarz, Król, ze
swą po tę żną ar mią stoi, by prze ciw sta wić się im. O,
BO ŻE, Pa nie wiel ko ści, si ły, mo cy i pięk na, bła ga -
my Cię, stań po stro nie je go spra wie dli wo ści; do po-
móż mu, wes przyj go Swo im po tę żnym ra mie niem:
strzeż go jak źre ni cę Twe go oka, w ob fi to ści si ły
i zdro wia. Za cho waj go od wszel kie go zła i po -
wiedz mu ‘Je stem two im zba wie niem”. Ze ślij Twe
świa tło i praw dę, aby mo gły go pro wa dzić. Po mścij
głu po tę wszyst kich tych, któ rzy po wsta ją prze ciw -
ko nie mu w złym ce lu. Niech Two je świa tło roz-
świe tla je go pla ny. Wzmoc nij je go ar mię i ar mie je -
go so jusz ni ków. Niech mu się po szczę ści we
wszyst kich je go przed się wzię ciach i niech za pa nu -
je nad swy mi wro ga mi. Niech oni dą żą do po ko ju
z nim, gdyż on mi łu je po kój i niech on spra wi po -
kój wśród swe go na ro du. Oj cze li to ści, Pa nie Po ko -
ju, włóż w gło wy wszyst kich Kró lów oraz ich do-
rad ców my śli o po ko ju i spo ko ju dla do bra ca łej
ludz ko ści. Niech miecz nie prze cho dzi przez nasz
kraj i nie wy le wa krwi na szych bra ci. Niech wszyst-
kie na ro dy po łą czą się w po wszech nym po ko ju
i spo ko ju na za wsze. Amen. Niech sło wa na szej
mo dli twy bę dą przy ję te przez Cie bie”. 

Do da tek 2
List do na ro du ży dow skie go z kwa te ry głów nej fran-
cu skie go Głów no do wo dzą ce go Bo na par te (prze tłu-

ma czo ny z ory gi na łu, 1799), Je ro zo li ma, 20 kwiet nia
1799, w siód mym ro ku Re pu bli ki Fran cu skiej.

Te stro ny są re pro duk cją ory gi nal nej he braj skiej 
mo dli twy, Mo dli twy Dzie ci Izra ela, któ rej 

tłu ma cze nie za wie ra Do da tek 1.
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BO NA PAR TE, GŁÓW NO DO WO DZĄ CY
AR MII RE PU BLI KI FRAN CU SKIEJ

W AFRYCE I AZ JI, DO PRA WO WI TYCH
DZIE DZI CÓW PA LE STY NY. 

Izra eli ci, wy jąt ko wy na ród, któ re mu przez ty-
sią ce lat żą dza pod bo jów i ty ra nii ode bra ła zie mię
przod ków, lecz nie by ła w sta nie ode brać ich na zwy
i na ro do wej eg zy sten cji! 

Uwa żni i bez stron ni ob ser wa to rzy lo su na ro -
dów, na wet je śli nie są ob da rze ni ta ki mi da ra mi, jak
pro rok Iza jasz i Jo el, od daw na ta kże od czu wa ją
to, co oni, kie dy ze wspa nia łą i pod no szą cą na du -
chu wia rą prze po wia da li, wi dząc zbli ża ją cą się za-
gła dę ich kró le stwa i oj czy zny: „Od ku pie ni Pań-
scy po wró cą i przyj dą na Sy jon ze śpie wem. Wiecz -
na ra dość bę dzie w ich gło wach; ra dość i za do wo -
le nie otrzy ma ją, a smu tek i żal prze mi nie” (Iza ja sza
35:10, KJV). Za tem po wstań cie z ra do ścią, wy gnań -
cy! Bez przy kład na woj na w an na łach hi sto rii, pro-
wa dzo na w obro nie wła snej przez na ród, któ re go
dzie dzicz ne zie mie by ły trak to wa ne przez wro gów
ja ko łup sa mo wol nie dzie lo ny dla ich wy go dy jed-
nym po cią gnię ciem pió ra mi ni strów. Na ród, któ ry
bie rze od wet za swą wła sną hań bę i hań bę naj bar -
dziej za mierz chłych na ro dów od daw na za po mnia -
nych pod jarz mem nie wo li oraz upo ko rze nie, któ -
re cią ży na was pra wie dwa ty sią ce lat i cho ciaż
czas oraz oko licz no ści wy da ją się naj mniej ko rzyst -
ne do po now ne go przed sta wie nia wa szych próśb,
a na wet do ich wy ra że nia i zmu sza ją do kom plet -
ne go za nie cha nia ich, w tym wła śnie cza sie, pro po-
nu je się wam, wbrew wszel kim ocze ki wa niom,
Izra el ską oj co wi znę! Mło da ar mia, z któ rą Opatrz-
ność ze sła ła mnie tu taj, któ rą pro wa dzi spra wie -
dli wość, a zwy cię stwo jest jej to wa rzy szem, uczy-
ni ła Je ro zo li mę mo ją głów ną kwa te rą, któ rą w cią -
gu kil ku dni prze nie sie my do Da masz ku, któ re go
bli skość od mia sta Da wi da nie jest już dłu żej prze-
ra ża ją ca. Pra wo wi ci spad ko bier cy Pa le sty ny!

Wiel ki na ród, któ ry nie han dlu je ludź mi ani na-
ro da mi, jak uczy ni li ci, któ rzy sprze da li wa szych
przod ków po mię dzy wszyst kie na ro dy, ten na ród
ni niej szym zwra ca się do was, by naj mniej nie po to,
by pod bić wa sze dzie dzic two; nie, lecz tyl ko po to,
by prze jąć to, co zo sta ło pod bi te, i, z po rę cze niem
oraz wspar ciem te go na ro du, by ście po zo sta li pa na -
mi tej zie mi, by za cho wać ją przed wszyst ki mi przy-
by sza mi. Po wstań cie! Po ka żcie, że daw na przy tła -
cza ją ca po tę ga wa szych opraw ców je dy nie stłu mi -
ła od wa gę po tom ków tam tych bo ha te rów, któ rzy
ja ko so jusz bra ci, od da li ho nor na wet Spar cie i Rzy -
mo wi (Ma cha bej skie 12,15), lecz że dwa ty sią ce lat
trak to wa nia ni czym nie wol ni ków, nie stłu mi ły tej
od wa gi. Śpiesz cie się! Te raz jest mo ment, któ ry mo -
że nie po wró cić przez ty sią ce lat, do ma ga nia się

przy wró ce nia praw cy wil nych wśród spo łe czeństw
świa ta, praw, któ re by ły wam przez ty sią ce lat ka-
ry god nie od ma wia ne, wa szej po li tycz nej eg zy -
sten cji ja ko na ro du wśród na ro dów oraz nie ogra -
ni czo ne go na tu ral ne go pra wa do od da wa nia czci
Bo gu Je ho wie w zgo dzie z wa szą wia rą, pu blicz nie
i naj praw do po dob niej na za wsze. 
Bi blio gra fia
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JA CHCĘ CI ODDAĆ ŻYCIE

Ja chcę Ci oddać życie,
zawsze być u Twoich stóp;

czy wieczorem, czy o świcie,
zawsze z Tobą aż po grób.

WCIĄŻ Z TOBĄ CIERPIEĆ PRAGNĘ
i chętnie znoszę każdy znój.

Swą wolę do Twej nagnę,
więc przyjm mnie, Panie mój.

Refren:
Ja chcę Ci oddać życie,

zawsze być u Twoich stóp;
czy wieczorem, czy o świcie,

zawsze z Tobą aż po grób.
Pieśni brzasku Tysiąclecia, nr 229
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JÓ ZEF, sprze da ny w nie wo lę do Egip tu, znaj do-
wał się pod Bo ską ochro ną. Pró by i trud no ści,

ja kie prze ży wał, przy czy nia ły się do je go roz wo -
ju i wia ry. Osta tecz nie Bóg uho no ro wał go
w Egip cie dru gim sta no wi skiem po fa ra onie.
Zgod nie z je go snem, na de szło sie dem lat uro-
dza ju, a na stęp nie sie dem lat su szy i gło du. Dzia-
ła jąc pod wpły wem te go snu, ja ko kró lew ski za-
rząd ca, Jó zef zgro ma dził przez pierw sze sie dem
lat ty le psze ni cy, że by za spo ko ić po trze by lu dzi
przez la ta gło du. Tym spo so bem Jó zef stał się ich
wy baw cą – daw cą ży cia. 

Jó zef wy obra żał Je zu sa, któ ry był od rzu co ny
przez Swych bra ci, na ród ży dow ski, zo stał przez
Nie biań skie go Oj ca wy wy ższo ny
do sta no wi ska na stęp ne go po Bo gu
w chwa le i mo cy. Dla Egip cjan Jó zef
był za cho waw cą ży cia, daw cą chle ba.
Pod czas Swe go pa no wa nia Je zus ma
być za cho waw cą ży cia dla świa ta ludz-
ko ści, udzie la jąc chęt nym i po słusz -
nym Chle ba wiecz ne go ży cia. 

Głód do tknął ro dzi nę Ja ku ba. Dzie-
się ciu sy nów uda ło się do Egip tu, by
ku pić psze ni cę, nie wie dząc, że Jó zef
jest księ ciem fa ra ona. Jó zef za py tał ich,
czy nie są szpie ga mi i wy py ty wał ich
o spra wy ro dzin ne. Na stęp nie dał im
psze ni cę i oznaj mił, że głód bę dzie trwał na dal
i bę dą po trze bo wać wię cej ziar na, lecz je śli po wró -
cą w na dziei otrzy ma nia psze ni cy, ich młod szy
brat Ben ja min mu si przyjść ra zem z ni mi, by udo-
wod nić praw dzi wość ich opo wia da nia. Ben ja min
był bra tem Jó ze fa te go sa me go oj ca i mat ki. 

Gdy nad szedł czas ko lej nej wy pra wy do Egip -
tu po więk szą ilość psze ni cy, Ja kub tak dłu go nie
ze zwa lał na za bra nie Ben ja mi na, aż bra cia od mó -
wi li pój ścia bez nie go. W koń cu oświad czył: We ź-
cie chłop ca, lecz je śli nie wró ci ży wy, bę dzie to
ozna czać mo ją śmierć; to do pro wa dzi sę dzi wość
mo ją ze smut kiem do sze olu – do gro bu. 

Jest to dru gie wy stą pie nie w Bi blii sło wa sze ol,
któ re tak na praw dę zna czy grób, lecz w po wszech -
nej an giel skiej wer sji Bi blii jest 31 ra zy błęd nie
prze tłu ma czo ne ja ko pie kło. Jest to je dy ne sło wo
od da ne w Bi blii ja ko pie kło od upad ku Ada ma, któ -

ry miał miej sce 4150 lat wcze śniej. Od po wied ni -
kiem sło wa sze ol w No wym Te sta men cie jest ha des.
Pro si my zo ba czyć Dzie je Ap. 2:27, gdzie świę ty
Piotr cy tu je Psalm 16:10. 

Py ta nia do Lek cji 30
1.* Pod czy im nad zo rem był Jó zef, gdy zo stał

sprze da ny w nie wo lę do Egip tu?
2.* Jak Bóg uho no ro wał Jó ze fa? Aka pit 1
3. Ja ki był sen prze ło żo ne go nad pod cza szy mi?

Ja ka by ła je go in ter pre ta cja? 1 Moj. 40:9-13
4. Ja ki był sen prze ło żo ne go nad pie ka rza mi?

Ja ka by ła je go in ter pre ta cja? 1 Moj. 40:16-19
5.* Ja ki był sen fa ra ona? Jak Jó zef przy stą pił do

je go in ter pre ta cji? 1 Moj. 41:1-16
6.* Ja ka by ła je go in ter pre ta cja?

1 Moj. 41:25-32. Co spo tka ło
Jó ze fa za umie jęt ność wy tłu ma-
cze nia snu? 1 Moj. 41:37-45.
Aka pit 2

7.* Na ko go ty pem był Jó zef?
8.* Kto przy był do Jó ze fa z po wo du

gło du? 1 Moj. 42:1-4
9. Pod ja kim wa run kiem Jó zef obie-

cał im wię cej psze ni cy, gdy przyj
dą zno wu? 1 Moj. 42:34. Aka pit 3

10. Co w związ ku z tym po wie dział 
Ja kub i co miał na my śli przez tę
uwa gę? 1 Moj. 42:38. Aka pit 4

11. Ile ra zy „sze ol” jest błęd nie prze tłu ma czo ny
na „pie kło” w po wszech nej an giel skiej wer sji
Bi blii? Aka pit 5

12. Skąd wie my, że „ha des” z No we go Te sta men -
tu zna czy to sa mo, co „sze ol” ze Sta re go Te sta -
men tu? Zo bacz Dzie je Ap. 2:27 i Psalm 16:10
i po rów naj je.

13. Czy bra cia Jó ze fa uzna li swój po przed ni, na-
gan ny czyn sprze da nia Jó ze fa do nie wo li?
1 Moj. 42:21-23. Czy od czu li, że zo sta li za to
uka ra ni?

14. Czy z ka żde go zła osta tecz nie wy nik nie do bro?
Co z prze stęp cą, któ ry nie zo stał schwy ta ny?

15. Czy nie by ło by le piej, gdy by ka żdy, na wet je śli nie
jest po świę co ny, żył w uczci wie i uni kał czy nie nia
zła w obec nym cza sie? Czy z te go po wo du przy-
szłość bę dzie dla nich bar dziej sprzy ja ją ca? 

D O P R O W A D Z I C I E  S Ę D Z I W O Ś Ć  M O J Ą  D O  S Z E O L UD O P R O W A D Z I C I E  S Ę D Z I W O Ś Ć  M O J Ą  D O  S Z E O L U

Józef rozdzielający
zboże



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

BŁOGOSŁAW BOŻE 

Słowami modlitwy chcę przesłać życzenie
Serca mego tobie, przyjacielu miły,

Byś wiedział, czyś w bliskiej, czy dalekiej stronie,
Że myśli me będą ci towarzyszyły.

Nie znam słów lepszych, mowa moja najszczersza,
Nie znam zwrotu, który przyjemność większą dać może,

Nie znam, nigdy nie słyszałem pieśni ni wiersza
Słodszych od życzeń mych dla ciebie – błogosław Boże.

Błogosław Boże – w słowach tych życzenie zawarte
Radości wszelkiej, jaką życie może nas obdarzyć,

Bo czyż radość może wypełniać życia kartę,
Jeśli Bóg nie będzie nam błogosławić ? 

Błogosław Boże – sekret słów tych chcę do ciebie wyprawić,
Byś w ciemną noc łzą żalu gardła nie dławił.
Smutek przecież nie może bólu ci sprawić,

Skoro to sposób, by Bóg ci błogosławił.
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