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PRAWDĄ JEST, że w cy wi li zo wa nych spo łe -
czeń stwach czcze nie ob ra zów nie jest w mo -

dzie; a jed nak w in nym zna cze niu na dal jest mod -
ne. W du żym stop niu bał wo chwal stwo wciąż pa-
nu je w ca łym cy wi li zo wa nym świe cie, lecz w od -
mien nej for mie niż
w sta   ro żyt no ści. Nie klę-
ka my już przed drew nia -
ny mi po do bi zna mi, lecz
przed we wnętrz ny mi wi-
ze run ka mi – przed wy -
obra że nia mi na szych
umy słów, przed na szy -
mi umy sło wy mi aspi ra -
cja mi – dla jed nych jest
to bo gac two i sła wa; dla
in nych wy go da i przy -
jem no ści; a dla jesz cze
in nych wy zna nio we bo -
ż ki na szych pra oj ców
– ża ło sne, fał szy we po-
glą dy na te mat praw dzi -
we go Bo ga. Świę ty Pa -
weł na Wzgó rzu Mar so -
wym gło sił o Je zu sie
i zmar twych wsta niu – Je-
zu sie ja ko Od ku pi cie lu spod wy ro ku śmier ci,
umoż li wia ją cym zmar twych wsta nie umar łych
przez za spo ko je nie żą dań Bo skie go Pra wa wo bec
grzesz ni ka – zmar twych wsta nie ja ko śro dek lub
spo sób, dzię ki któ re mu bło go sła wień stwo ze
śmier ci Zba wi cie la do trze do Ada ma i wszyst -
kich ro dzin na zie mi. Gdy pój dzie my w ślad
za my ślą Apo sto ła, z pew no ścią bę dzie my bło go-
sła wie ni je go spoj rze niem na Ewan ge lię. Zwra ca-
jąc się do po gan, Apo stoł wy ja śnia, że przez dłu -
gi czas Bóg „przy my kał oczy” na po li te izm
i czcze nie ob ra zów; „lecz te raz”, on mó wi, Bóg
„na ka zu je wszyst kim lu dziom wszę dzie, aby po-
ku to wa li”. Zwróć my uwa gę na zna cze nie tych

słów. Jak Bóg „przy my kał oczy” na grzech i bał -
wo chwal s two? I czy On wciąż „przy my ka oczy”
na to? I dla  cze go oraz kie dy Bóg za czął na ka zy -
wać wszy st kim lu dziom, aby po ku to wa li? Ja ka
jest od po wiedź na te py ta nia?

Od po wiedź brzmi, że
przez po nad czte ry ty sią ce
lat pa no wa ło bał wo ch -
wal stwo i Bóg „przy my -
kał oczy” lub nie zwra cał
na nie uwa gi. On nie
„przy my kał oczu” na bał -
wo chwal ców umie ra ją -
cych w swej igno ran cji
i nie mó wił do dia błów:
„Weź cie te bied ne stwo rze-
nia, któ re nie zna ją nic
lep sze go! Smaż cie ich ca łą
wiecz ność!”. Nic po dob -
ne go! Na si pra oj co wie je-
dy nie wy obra ża li so bie, że
tak jest i przez fał szy we
ro zu mo wa nie prze ko ny -
wa li sa mych sie bie oraz
prze krę ca li pew ne wer se ty
Pi sma Świę te go, któ rych

wła ści wie nie ro zu mie li, na po par cie tej teo rii;
a na stęp nie prze ka za li ją nam ku na szej kon ster -
na cji i wy pró bo wa niu na szej wia ry w Bo ga. Bóg
„przy my kał oczy” na bał wo chwal stwo i grzech
przez czte ry ty sią ce lat w zna cze niu nie do strze -
ga nia go, nie wy po wia da nia się na je go te mat,
nie zsy ła nia żad nej na ga ny za nie i po zo sta wie nia
po gan w ich wła snej nie wie dzy. Je dy nym wy jąt -
kiem tu taj by ło po stę po wa nie Bo ga z nie licz nym
na ro dem Izra ela. To Ży dom Bóg dał Przy mie rze
Za ko nu, któ re ofe ro wa ło im ży cie wiecz ne pod
wa run kiem do kład ne go po słu szeń stwa Bo skie -
mu Pra wu, bę dą ce mu mia rą zdol no ści do sko na łe -
go czło wie ka, któ re mu oni nie by li w sta nie się
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pod po rząd ko wać i umie ra li tak sa mo jak po ga -
nie. Wszy scy szli do bi blij ne go pie kła, do gro bu,
do sze olu, ha de su, sta nu śmier ci, sta nu nie świa -
do mo ści, „snu”. Jed nak Bóg nie śpie szył się.
Upły nę ło po nad czte ry ty sią ce lat, za nim na ro -
dził się Je zus i na stęp nych trzy dzie ści lat, za nim
roz po czął Swo ją służ bę. Gdy by praw dą by ło to,
jak twier dzą nie któ rzy, że przez wszyst kie te wie -
ki mi lio ny lu dzi by ły za śle pio ne, idąc na wiecz -
ne tor tu ry za brak Bo skie go ob ja wie nia w tej
spra wie, to mo że my być pew ni, że nasz ła ska wy
Bóg nie po zo sta wił by ich bez te go ob ja wie nia.
Kto mógł by po my śleć o spra wie dli wym i mi łu ją -
cym Bo gu ja ko przy my ka ją cym oczy na mi lio ny
Swych stwo rzeń idą cych na wiecz ne mę ki? Lecz
po nie waż oni je dy nie „za pa da li w sen” śmier ci,
Bóg mógł z po wo dze niem „przy mknąć oczy”
na tę kwe stię, z uwa gi na Je go przy szłe pla ny, jak
to za uwa ży my. 

Fak tem jest, że żad ne uwol nie nie ze śmier ci
nie mo gło być moż li we, za nim ce na Od ku pie nia
nie zo sta ła do star czo na za pier wot ny grzech,
za któ ry oni zo sta li ska za ni na śmierć. To jest ar-
gu men tem Apo sto ła, to zna czy, że te raz Bóg „na-
ka zu je wszyst kim lu dziom wszę dzie, aby po ku -
to wa li”. Sło wo te raz wska zu je, że po przed nio
Bóg nie na ka zy wał lu dziom po ku to wać; a po -
wód, dla cze go Bóg tak nie czy nił, jest wi docz ny;
po nie waż wszyst ko, co mo gli zro bić po ku tu ją cy
i ca łe ich moż li wie spra wie dli we ży cie, nie zba wi-
ło by ich. Oni mi mo to umie ra li. Nie mo gło być
do nich po sła ne żad ne prze sła nie; bo gdy by przy-
szedł do nich po sła niec i po wie dział by im: „Po-
ku tuj cie i nie żyj cie zgod nie z wa szy mi upa dły mi
upodo ba nia mi i za chcian ka mi”, lu dzie zu peł nie
wła ści wie mo gli by od po wie dzieć: „Dla cze go?
Z ja kie go po wo du po win ni śmy prak ty ko wać sa-
mo za par cie i po wścią gli wość? Czy to przy nie sie
nam ja kieś bło go sła wień stwo wiecz ne go ży cia
lub har mo nię z Bo giem?”. Praw dzi wa od po wiedź

brzmia ła by: „Nie, po nie waż wy już je ste ście
pod wy ro kiem śmier ci oraz od da le ni od Bo ga ja -
ko grzesz ni cy”. Bóg je dy nie nie do strze gał lub
„przy my kał oczy” na igno ran cję i prze są dy
w okre sie od Ada ma do śmier ci na sze go Od ku -
pi cie la. Lecz gdy tyl ko Je zus umarł, „Spra wie dli -
wy za nie spra wie dli wych”, aby do ko nać po jed -
na nia za nie pra wość, od ra zu wy szło po słan nic -
two. Bóg za pro po no wał prze ba cze nie i po jed na -
nie dla tych, któ rzy uwie rzą w Je zu sa i przyj mą
Bo skie wa run ki. Ta cy ma ją od pusz czo ne grze chy
i mo gą po wró cić do spo łecz no ści z Bo giem.
A w na stęp nym Wie ku mo gą osta tecz nie otrzy-
mać zu peł ną ludz ką do sko na łość dzię ki pro ce -
som re sty tu cji, wię cej i wię cej, aż do te go wszyst-
kie go, co zo sta ło utra co ne w Ada mie i od ku pio -
ne na Kal wa rii (Ja na 3:16, 17).

DZIEŃ WYZNACZONY PRZEZ BOGA 
Za uważ my sta ran nie, co Apo stoł mó wi w związ ku
z dniem wy zna czo nym w ce lu są dze nia świa ta. On
mó wi, że na kaz po ku ty jest obec nie wy sy ła ny
do wszyst kich lu dzi wszę dzie: „po nie waż Bóg wy-
zna czył [w przy szło ści] Dzień, w któ rym bę dzie są-
dził świat”. Apo stoł nie od no si się do te go Dnia ja -
ko już roz po czę te go, lecz je dy nie wy zna czo ne go
lub za pla no wa ne go na przy szłość. On ma na my -
śli, że w za rzą dze niu, by „Je zus skosz to wał śmier ci
za każ de go czło wie ka”, Bóg za pla no wał, by każ dy
czło wiek mógł mieć sąd lub pró bę, aby zde cy do -
wać, czy bę dzie god ny te go bło go sła wień stwa, któ-
re go spo sob ność osią gnię cia jest za pew nio na przez
śmierć Je zu sa. W cza sach Apo sto ła Paw ła ten Dzień
na le żał do przy szło ści i wciąż na le ży do przy szło -
ści, po nie waż Bóg ma in ne dzie ło, któ re za mie rza
wy ko nać naj pierw, za nim roz pocz nie się Dzień Są -
du lub pró by świa ta. Dzień Są du świa ta lub okres
są du czy też pró bo wa nia pod wzglę dem god no ści
lub nie god no ści do osią gnię cia wiecz ne go ży cia,
bę dzie jed nym z ty siąc let nich Dni wspo mnia nych
przez Świę te go Pio tra, któ ry po wie dział: „Je den
Dzień u PANA jest jak ty siąc lat”. Ten sam okres
w in nym miej scu jest na zwa ny „Dniem Chry stu -
so wym”, Dniem lub okre sem chwa leb ne go pa no -
wa nia Me sja sza. Przez spra wie dli we pa no wa nie Je -
go Kró le stwa, przez usu nię cie sza ta na i grze chu
oraz roz pro sze nie ciem no ści, igno ran cji i prze są -
dów, przez pro mie nie ją cy blask Słoń ca Spra wie -
dli wo ści ze zdro wiem w je go pro mie niach, ten
wspa nia ły Dzień przy nie sie bło go sła wień stwo ogó-
ło wi świa ta – spo sob ność każ dej jed nost ki przyj ścia
na sąd lub pró bę, re zul ta tem któ rej bę dzie na gro da
wiecz ne go ży cia lub ka ra wiecz nej śmier ci – „wiecz -
ne znisz cze nie od obec no ści Pa na i od chwa ły Je go
mo cy” (2 Tes. 1:9, KJV). 
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Ten wiel ki ty siąc let ni Dzień wciąż na le ży
do przy szło ści; a w mię dzy cza sie na dal praw dzi we
są sło wa Apo sto ła od no szą ce się do ludz ko ści:
„Wszyst ko stwo rze nie we spół wzdy cha i we spół
bo le je” (Rzym. 8:22, 19). Je śli dzie więt na ście wie-
ków zwło ki z wpro wa dze niem te go wiel kie go
Dnia wy da je się dłu gim cza sem, to nie za po mi -
naj my, że jest to mniej niż po ło wa dłu go ści wcze-
śniej sze go okre su – okre su przed przyj ściem Je zu -
sa i Je go śmier cią, „Spra wie dli we go za nie spra wie -
dli wych”. Ca ły ten okres nie jest dłu gi z Bo skie go
punk tu wi dze nia, po nie waż Pro rok oświad cza:
„Ty siąc lat przed oczy ma Twy mi jest ja ko dzień
wczo raj szy... i ja ko straż noc na”. Po sze ściu wiel-
kich Dniach o dłu go ści ty sią ca lat, w któ rych pa-
nu je grzech i śmierć, ma na stą pić wiel ki Sa bat od-
po czyn ku od zła, ty siąc lat od świe że nia, orzeź-
wie nia, re sty tu cji (Dz. Ap. 3:19-23). 

TAJEMNICA BOGA
O za mie rze niu dzie więt na stu wie ków, po mię dzy
cza sem śmier ci Je zu sa ja ko Od ku pi cie la czło wie ka
i cza sem, kie dy On obej mie Swój Tron ja ko Od no -
wi ciel Ada ma i je go ro du, jest po wie dzia ne ja ko
o Ta jem ni cy, po nie waż wiel kie dzie ło ła ski do ko -
ny wa ne w tym cza sie jest wy raź nie ukry te przed
świa tem. Ży dzi nie ro zu mie ją go; oni ocze ki wa li, że
Kró le stwo Me sja sza i ich wła sne na ro do we wy wyż-
sze nie mia ło na stą pić daw no te mu. Obec nie nie
mo gą po wie dzieć, dla cze go przez osiem na ście wie-
ków by li od rzu ce ni od Bo skiej ła ski. Jest to dla nich
ta jem ni cą. Pi smo Świę te mó wi nam, kto mo że po-
znać i zro zu mieć tę Ta jem ni cę i kie dy ona zo sta nie
do ko na na. Bi blia mó wi: „Ta jem ni ca PAŃSKA ob ja-
wio na jest tym, któ rzy się Go bo ją (czczą), a Przy -
mie rze Swo je oznaj mi im”. Ona mó wi nam:
„W dniach gło su Anio ła Siód me go, gdy bę dzie trą-
bił, do ko na się Ta jem ni ca Bo ża”, któ rą On utrzy my-
wał w se kre cie od za ło że nia świa ta. Apo stoł Pa weł
od no si się do tej Ta jem ni cy, mó wiąc, że ona by ła
„za kry ta od prze szłych Wie ków i Dys pen sa cji” i że
„obec nie ob ja wio na jest świę tym”. On wy ja śnia, co
to zna czy, mia no wi cie, że kla sa Ko ścio ła bę dzie
współ dzie dzi ca mi i jest w tej sa mej na tu rze, co nasz
Od ku pi ciel (Efez. 3:6). To wy raź nie zna czy, że ca ła
kla sa Ko ścio ła, cza sa mi na zy wa na „cia łem Chry stu -
sa, któ rym jest Ko ściół”, a cza sa mi okre śla na „Ob -
lu bie ni cą, Mał żon ką Ba ran ka”, ma mieć udział
z Od ku pi cie lem w cier pie niach te raź niej sze go ży cia
i w chwa łach przy szło ści. Dla te go, zgod nie z Pi -
smem Świę tym, po nad dzie więt na ście stu le ci te go
Wie ku, nie mia ło na ce lu udzie le nia świa tu ludz ko -
ści pró by do wiecz ne go ży cia lub śmier ci, lecz wy-
pró bo wa nie, do świad cze nie i wy bór Ko ścio ła oraz
je go udo sko na le nie z Pa nem ja ko udzia łow ców
w „Je go zmar twych wsta niu”, „Pierw szym Zmar-
twych wsta niu” tych Bło go sła wio nych i Świę tych.

20 —  SZTANDAR BIBLIJNY

Przyjdą czasy odświeżenia
od obecności Pana

Dzieje Apostolskie 3:19

Bliski jest Pan wszystkim,
którzy Go wzywają,

wszystkim, którzy Go wzywają
w prawdzie. 

Spełni pragnienie tych,
którzy się Go boją; 

On usłyszy ich płacz
i wybawi ich.

Pan zachowuje tych,
którzy Go miłują,

Lecz wszystkich niegodziwych
zniszczy.

Psalm 145:18-20 (NKJV)



W prze szło ści po peł nio no dwa po waż ne błę dy
w od nie sie niu do Bo skich ce lów. Pierw szy błąd po-
le gał na tym, że bez bi blij ne go upo waż nie nia za kła-
da no, że ca ły świat jest obec nie na pró bie do wiecz -
ne go ży cia, nie do strze ga jąc, że to do ty czy je dy nie
wy bra ne go Ko ścio ła, kla sy po świę co nych. Dru gim
błę dem by ło to, iż prze ko ny wa no, że Ko ściół był
czę ścią świa ta, dla te go pró ba Ko ścio ła zna czy ła
pró bę dla świa ta. Lecz po słu chaj my pro szę, co Bi-
blia mó wi w od nie sie niu do Ko ścio ła: „Nie je ste ście
ze świa ta, ja ko i Ja nie je stem ze świa ta, wy bra łem
was ze świa ta” i na stęp nie: „Niech świa tłość wa sza
świe ci przed ludź mi, aby do bre uczyn ki wa sze wi-
dząc, chwa li li Oj ca wa sze go, któ ry jest w Nie bie”,
„w dzień swe go na wie dze nia” (Ja na 15:19; Mat.
5:16; 1 Pio tra 2:12). Po win ni śmy tak że za uwa żyć
znacz ną róż ni cę po mię dzy na gro dą obie ca ną Ko-
ścio ło wi, a tą za ofe ro wa ną świa tu. W obu przy pad-
kach na gro dą bę dzie ży cie wiecz ne. W obu przy-
pad kach bę dzie to ozna czać zu peł ną har mo nię
z Bo giem, po nie waż „wszyst kich nie po boż nych
Bóg znisz czy”. I po now nie czy ta my, że „Kto wie rzy
w Sy na, ma ży wot, kto nie ma Sy na Bo że go, nie ma
ży wo ta”. Za tem osią gnię cie ży cia wiecz ne go, czy to
przez kla sę Ko ścio ła, czy przez świat, bę dzie ozna-
cza ło doj ście do peł nej har mo nii z Nie biań skim
Oj cem i Pa nem Je zu sem, przez za słu gę ofia ry Chry-
stu sa. To bę dzie zna czy ło zu peł ne od wró ce nie się
od grze chu i zu peł ne po świę ce nie się Bo gu i spra -
wie dli wo ści (Ps. 145:20; Ja na 3:36).

Róż ni ca bę dzie tkwi ła w na tu rze. Na gro dą
dla świa ta bę dzie ziem ska na tu ra, ludz ka na tu ra,
z ży ciem wiecz nym w ziem skim Ra ju, czy li ogól-
no świa to wym Ede nie. Ludz kość ni gdy nie utra ci -
ła du cho we go czy nie biań skie go sta nu przez nie-
po słu szeń stwo Ada ma ani w ja kiś in ny spo sób.
Adam ni gdy nie po sia dał ta kie go sta nu lub na tu -
ry, czy też pra wa do niej, któ re mógł by utra cić.
On zo stał stwo rzo ny ja ko czło wiek, „tro chę niż-
szy niż anio ło wie”. Je go ko ro ną chwa ły i za szczy -

tu by ła ziem ska ko ro na. On miał pa no wa nie
nad pta ka mi w po wie trzu, nad zwie rzę ta mi lą do-
wy mi oraz nad ry ba mi mor ski mi. To, co on stra-
cił, Je zus zło żył w ce nie Od ku pie nia na Kal wa rii;
i te utra co ne rze czy są do kład nie tym, co Je zus
i Je go wy bra na Ob lu bie ni ca przy wró ci ludz ko ści
pod czas ty sią ca lat Me sjań skie go Kró le stwa. Za -
tem czy ta my: „Syn czło wie czy przy szedł, aby
szu kać i zba wić to, co zgi nę ło” (1 Moj. 1:26; Ps.
8:4-8; Łuk. 19:10). Do sko na ły czło wiek po now -
nie bę dzie tro chę niż szy niż anio ło wie; lecz Ko-
ściół, ja ko Cia ło Chry stu sa, ma udział ze swym
Pa nem w Je go wy wyż sze niu, „wy so ko po -
nad anio łów, księ stwa i wła dze oraz każ de imię,
któ re jest na zy wa ne”, do Bo skiej na tu ry. Ta na-
gro da jest udzia łem Ko ścio ła na mo cy spe cjal ne -
go przy mie rza ofia ry, o któ rym wspo mi na Bi blia
(Efez. 1:21; Ps. 50:5).

Lecz ogó ło wi świa ta PAN wy da je roz kaz, któ -
ry brzmi: Po ku tuj cie; od wróć cie się od swych grze-
chów; po wróć cie do Mnie; szu kaj cie Mo je go ob-
li cza; sta raj cie się po znać i czy nić Mo ją wo lę. Pod-
sta wą te go roz ka zu jest Bo skie oświad cze nie, że
Bo ska ła ska do star czy ła od ku pie nia przez krew Je-
zu sa, po jed na nia przez Je go krew i że w przy szło -
ści ca ły świat otrzy ma pró bę do wiecz ne go ży cia
lub śmier ci, w wiel kim Dniu są du, któ ry Bóg po-
sta no wił i nad któ rym Chry stus i Ko ściół bę dą
spra wo wać nad zór ja ko Sę dzio wie (1 Kor. 6:2,3).

Kto kol wiek do cho dzi do po zna nia te go wiel-
kie go Bo skie go za rzą dze nia przez Chry stu sa, ma
mo ty wa cję, by żyć spra wie dli wie, sta tecz nie i po -
boż nie w obec nym cza sie. Każ dy, kto sły szy i roz -
wa ża ten roz kaz, gro ma dzi dla sie bie cen ny skarb
cha rak te ru oraz przy go to wa nie do pró by do ży -
cia lub śmier ci w wiel kim Dniu Są du Me sjań -
skie go Kró le stwa. Kto kol wiek igno ru je tę wie dzę
i „sie je cia łu”, oka że się, że bę dzie zbie rał cie le -
sne sła bo ści, po stę pu ją cą de gra da cję i cięż sze
chło sty oraz ka ra nia w tym wiel kim ty siąc let nim
Dniu Są du.

Syn Człowieczy przyszedł aby szukać
i zbawić to, co zginęło

Ew. Łukasza 19:10
Od Wzdychania do Chwały

BS’ 14, 18-21
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22 —  SZTANDAR BIBLIJNY

WZAPISANYCH tu taj sło wach na sze go Mi strza
brzmi nu ta roz cza ro wa nia – „Czy i wy chce-

cie odejść?”. Przy zwy cza je ni do szu ka nia po wo du
dla każ de go dzia ła nia i sło wa, py ta my, dla cze go
utra ta pew nej licz by na śla dow ców, wy wo ła ła u na -
sze go Pa na uczu cie smut ku? Czy On miał am bi cję
po sia da nia du żej rze szy na śla dow ców? Czy po kła -
dał za ufa nie w ilo ści? Czy mó wił do Sie bie: Co te -
raz po wie dzą fa ry ze usze, gdy po trzech la tach Mo-
je go na ucza nia, zo ba czą Mnie opusz czo ne go przez
wie lu mo ich na śla dow ców? Czy oba wiał się, że ta
zmia na mo gła uszczu plić Je go do cho dy? Z pew -
no ścią nie, nie cho dzi ło o żad ną z tych rze czy; po-
nie waż On nie za bie gał już o Swą re pu ta cję (Fi lip.
2:7). Pan po wie dział już wów czas do Swych ucz -
niów: „Bia da wam, gdy by do brze o was mó wi li
wszy scy lu dzie; bo tak czy ni li fał szy wym pro ro -
kom oj co wie ich” (Łuk. 6:26). On po sia dał rów-
nież moc, dzię ki któ rej dwie ma łe ry by i pięć bo-
chen ków jęcz mien ne go chle ba mo gły wy star czyć

do na kar mie nia pię ciu ty się cy lu dzi. Pan wie dział
tak że, że Je go wier ni na śla dow cy mie li być je dy nie
„ma lucz kim stad kiem” oraz któ ry z uczniów nie
wie rzył (Ja na 6:61, 64). 

Za tem dla cze go sło wa Je zu sa wy ra ża ły smu tek
z po wo du utra ty pew nej licz by Je go to wa rzy szy?
Wie le do wo dów wska zu je na ten fakt: by ło tak dla-
te go, że Pan był wier ny, szla chet ny i współ czu ją cy
oraz mi ło wał Swych przy ja ciół i wi dząc, iż zbli ża się
go dzi na, gdy ży cie Pa ste rza zo sta nie za bra ne,
a wszyst kie owce bę dą roz pro szo ne (co wy peł ni ło
się, gdy „wszy scy opu ści li Go i ucie kli” – Mat.
26:56), ogar nę ła Go sa mot na ża łość i zna la zła wy-
ra że nie w sło wach: Czy i wy chce cie odejść? Uczu-
cie sym pa tii, bra ter stwa z przy ja ciół mi, nie jest sła-
bo ścią, lecz wprost prze ciw nie, czę ścią praw dzi we -
go chrze ści jań skie go cha rak te ru. Lecz gdy by nasz
Pan po zwo lił, by od wró ce nie się Je go uczniów skło-
ni ło Go do wy co fa nia się z dro gi ofia ry, wy ty czo nej
dla Nie go w pla nie Oj ca, by ło by to oka za niem sła-
bo ści. Nie, ta ka sła bość ni gdy nie zo sta ła oka za na.

Lecz tego bądźcie o sobie zrozumienia, które
było w Chrystusie Jezusie, który będąc w po-

staci Bożej, nie rozważał przywłaszczenia
sobie równości z Bogiem, lecz sam się poni-
żył, przybierając postać sługi i przychodząc

w podobieństwie człowieka 
– Filip. 2:5-7.

„Lecz nie tak będzie między wami; ale kto-
kolwiek między wami chciałby być wielkim,

niech będzie sługą waszym. A ktokolwiek
między wami chciałby być pierwszym, niech
będzie sługą waszym - tak jak i Syn człowie-
czy nie przyszedł, aby Mu służono, ale aby

służył i aby dał duszę Swą na okup za wielu”
– Mat. 20:26-28.

„KTO MA SŁOWA
ŻYWOTA WIECZNEGO?”

„Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i więcej z Nim nie chodzili. Wtedy rzekł Jezus
do dwunastu: Czy i wy chcecie odejść? I odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie!

Do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego” (Jana 6:66-68).



Wprost prze ciw nie, kil ka dni po tym, gdy Piotr,
któ ry ode zwał się tu taj tak szla chet nie, usi ło wał
od wieść na sze go Pa na od ofia ry, Pan szyb ko od po -
wie dział: Idź precz ode Mnie, sza ta nie, nie da jesz
pierw szeń stwa te mu, co jest Bo skie, lecz te mu, co
ludz kie (Mat. 16:23). 

„DO KOGOŻ PÓJDZIEMY?”
Sło wa Apo sto ła Pio tra: „Pa nie, do ko goż pój dzie my?
Ty masz sło wa ży wo ta wiecz ne go!” Świę ty Piotr wie-
dział, co zna czy ło po szu ki wa nie Bo skiej ła ski oraz
wiecz ne go ży cia przez prze strze ga nie Pra wa Za ko nu
i, po dob nie jak więk szość Ży dów z niż szych klas, był
znie chę co ny, znaj du jąc sie bie ja ko po tę pio ne go za-
rów no przez dok try ny fa ry ze uszy, jak i przez swe
wła sne su mie nie. Nie wąt pli wie on wie dział coś rów-
nież o róż nych po gań skich fi lo zo fiach od no szą cych
się do przy szłe go ży cia i był świa do my, że one są je-
dy nie ludz ki mi spe ku la cja mi czy do my sła mi. 

Piotr znał Je zu sa od trzech lat i sły szał Je go sło -
wa na te mat ży cia wiecz ne go. Je go na uka nie by ła
spe ku la cyj nym do my słem co do te go, jak mo że być.
„On uczył ich ja ko moc ma ją cy, a nie jak na ucze ni
w pi śmie” (Mat. 7:29). Nie uczył ich też o na dziei
na ży cie wiecz ne przez prze strze ga nie Pra wa Za ko -
nu, o czym wie dzie li, że by ło nie moż li wo ścią. Prze-
ciw nie, Je go na uka by ła róż na od na uk wszyst kich
in nych na uczy cie li. On uczył ich, że przy szedł
na świat nie po to, aby Mu słu żo no, czczo no lub ty-
tu ło wa no, lecz aby słu żyć lu dziom, a osta tecz nie
od dać Swo je ży cie ja ko okup lub ce nę kup -
na za utra co ne ży cie Ada ma i ca łej ludz kiej ro dzi ny,
któ ra stra ci ła pra wo do ży cia w pró bie i nie po słu -
szeń stwie Ada ma (Mat. 20:28). 

Je zus uczył, że w wy ni ku oku po wej ofia ry, któ -
rą z Bo skiej mi ło ści i za rzą dze nia On miał za
wszyst kich zło żyć, wszy scy lu dzie bę dą mieć spo-
sob ność uzy ska nia wiecz ne go ży cia; i w tym wła-
śnie ce lu, nie tyl ko oni, lecz tak że „Wszy scy, któ rzy

są w gro bach, usły szą głos Je go i wyj dą” (Ja na 5:25,
28, 29). Piotr sły szał tę pro stą i pięk ną Ewan ge lię
– i uwie rzył, że na pew no by ły to je dy ne do bre
wie ści o ży ciu wiecz nym; on uznał Je zu sa ja ko Me-
sja sza po sła ne go od Bo ga, aby był Ży cio daw cą dla
świa ta, praw dzi wym Świa tłem przy cho dzą cym
na świat, któ re osta tecz nie oświe ci każ de go czło-
wie ka (Ja na 1:9). 

Wo bec te go czy jest coś dziw ne go w tym, że
Piotr od po wie dział: „Pa nie, do ko goż pój dzie my? Ty
masz sło wa ży wo ta wiecz ne go”. Wia ra i na dzie ja
Pio tra zna la zły w dok try nach Chry stu sa pod sta wę
i ko twi cę, któ rej nie mo gły zna leźć gdzie kol wiek in-
dziej. I to sa mo jest praw dą w od nie sie niu do
wszyst kich in te li gent nych po świę co nych wie rzą cych
obec nie, pro por cjo nal nie do te go, jak usły sze li śmy
i zro zu mie li śmy wspa nia łe sło wa ży wo ta, w któ -
rych śmierć Chry stu sa jest cen tral nym te ma tem,
pia stą ko ła, któ re go szpry cha mi są mi łość i ła ska Bo -
ga, włą cza jąc w to wszyst kie Je go nie zmier nie wiel-
kie i dro go cen ne obiet ni ce, się ga ją ce do ob wo du
– do wiecz ne go ży cia. Za tem gdy raz zro zu mie li
Praw dę, gdy usły sze li te do bre wie ści – sło wa ży wo -
ta wiecz ne go – na co mo gli by ją wy mie nić? 

Spo glą da jąc na ze wnątrz, na dal znaj du je my fi-
lo zo fie Kon fu cju sza, Bud dy, Brah my, Zo ro astra itd.,
lecz one nie za do wa la ją nas. Sły szy my mą drość te -
go świa ta spe ku lu ją cą na te mat ewo lu cji, któ ra
wnio sku je, że roz wój po stę po wał od pro to pla zmy
do ki jan ki, od ki jan ki do mał py i od mał py do czło -
wie ka oraz do my śla się, że roz wój bę dzie po stę po -
wał da lej do po zio mów ist nie nia wyż szych od czło -
wie ka. Ta teo ria za pew nia nas, że nie za leż nie od te -
go, czy na po cząt ku był in te li gent ny Bóg, czy też
nie, to osta tecz nie, gdy w peł ni się roz wi ną, bę dą
mi lio ny mą drych i po tęż nych bo gów. Jed nak na sze
ser ca od wra ca ją się od ta kich ab sur dal nych spe ku -
la cji do wspa nia łych słów ży wo ta, wy po wia da nych
przez Te go, któ ry mó wił tak, jak ża den in ny czło-
wiek przed tem ani po tem (Ja na 7:46). W tych sło-
wach jest od po czy nek i po kój, któ re go świat nie
mo że dać ani ode brać. 

Po stę pu jąc za in struk cja mi te go sa me go wiel kie -
go Na uczy cie la, co raz wię cej do wia du je my się o tym
ży ciu wiecz nym, któ re On za pew nia dla wszyst kich.
Ja ko po kar mu we wła ści wym cza sie, On udzie la nam
na uki, że ten dar ży cia wiecz ne go jest tyl ko dla tych,
któ rzy Go mi łu ją – że wy bra ni z od ku pio ne go świa -
ta, po wo ła ni i któ rzy przez mi łu ją ce po słu szeń stwo
pod czas obec ne go Wie ku Ewan ge lii oka za li się god -
ni, ma ją być po tom stwem Abra ha ma (Gal. 3:8, 16,
29), któ re w Ty siąc le ciu bę dzie bło go sła wić wszyst-
kie ro dzi ny zie mi po zna niem i spo sob no ścią osią-
gnię cia re sty tu cji do ludz kiej do sko na ło ści, z ży ciem
wiecz nym uwa run ko wa nym je dy nie wia rą i ser decz -
nym po słu szeń stwem pod No wym Przy mie rzem, za-

On był prawdziwym Światłem
przychodzącym na świat, które oświeca

każdego człowieka – Jana 1:9.
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24 —  SZTANDAR BIBLIJNY

pie czę to wa nym przez krew oku po wej ofia ry. Jest to
ta sa ma Ewan ge lia, co w prze szło ści, to te sa me sło -
wa ży wo ta wiecz ne go, tyl ko wzmoc nio ne i pod kre -
ślo ne, w mia rę jak przy bli ża my się do ich wspa nia -
łe go wy peł nie nia – do Ty siąc let nie go Po śred ni czą -
ce go Pa no wa nia na sze go Pa na. 

PRÓBY W CELU PRZESIANIA NIEGODNYCH 
W Żni wie Wie ku Ży dow skie go, po skie ro wa niu
przez na sze go Pa na „słów ży wo ta wiecz ne go”
do Swych na śla dow ców, On do zwo lił, by przy szły
„zgor sze nia” w ce lu prze sia nia ich ja ko psze ni cy,
mó wiąc: „Zgor sze nia mu szą przyjść” (Łuk. 17:1). Te
pró by przy szły, aby wy ka zać, któ rzy z nich by li doj-
rza łą psze ni cą, a któ rzy ką ko lem i nie roz wi nię tą
psze ni cą. Dwie kla sy by ły szcze gól nie prze sia ne
– (1) ci, któ rzy by li je dy nie cie ka wi i sła bo za in te -

re so wa ni oraz (2) kla sa prób nie uspra wie dli wio -
nych, któ ra nie po sia da ła głę bo ko ści cha rak te ru,
przed sta wio nej w przy po wie ści na sze go Pa na
(Mat. 13:5, 6, 20, 21) ja ko słu cha cze o ka mien nym
grun cie, któ rzy przy ję li po słan nic two z ra do ścią,
lecz nie ma jąc ser decz nej głę bi oraz szcze rej mi ło -
ści i po świę ce nia dla Bo ga i Je go Praw dy szyb ko
zgor szy li się, gdy przy szły utra pie nia i prze śla do wa -
nia, od wró ci li się i nie cho dzi li wię cej z na szym Pa -
nem i wier ny mi. 

To sa mo jest praw dą obec nie, w Żni wie Wie ku
Ewan ge lii. Bło go sła wio ne są na sze oczy, po nie waż
oglą da ły wie le „głę bo kich rze czy” w Bo skim Pla-
nie Wie ków; i bło go sła wio ne są na sze uszy, po nie-
waż ze wspa nia łą czy sto ścią sły sza ły lek cje wiel-
kie go Na uczy cie la. A te raz, zgod nie z po rząd kiem
Pa na, ma my być go to wi na pró by i prze sie wa nia.
Te raz zno wu mu szą przyjść zgor sze nia, aby wy pró-

bo wać wszyst kich i aby ode szli ci, któ rzy nie są
po świę ce ni i nie ma ją głę bo ko ści cha rak te ru, któ-
rzy nie są chęt ni do zno sze nia za rzu tów i cier pie -
nia dla spra wie dli wo ści. 

Wszy scy, któ rzy bę dą mieć uzna nie Pa na, mu szą
być wy bra ną kla są, lu dem szcze gól nie gor li wym.
„Nie bądź cie zdzi wie ni ogni sty mi pró ba mi, któ re
bę dą was do świad czać, jak gdy by spo ty ka ło was
coś dziw ne go” (1 Pio tra 4:12, KJV). Fak tycz nie, jest
to istot nym ce lem do zwo le nia na oskar że nia i po -
dzia ły; aby „ci, któ rzy są uzna ni [przez Bo ga, po nie-
waż zno szą pró by i moc no trwa ją w Praw dzie], mo -
gli być ob ja wie ni wśród was” (1 Kor. 11:18, 19,
KJV). „Za tem znoś trud no ści, ja ko do bry żoł nierz
Je zu sa Chry stu sa” (2 Tym. 2:3). 

Ci, któ rzy obec nie wy trwa ją w pró bach, bę dą
po dob ni do tych, do któ rych zwra cał się Piotr w cza -
sie prób Żni wa Wie ku Ży dow skie go (29-69 r.). Gdy
ogar nie ich uczu cie zwąt pie nia czy znie chę ce nia, oni
tak że za py ta ją: „Pa nie, do ko goż pój dzie my?”. Roz-
glą da jąc się do oko ła sie bie, do strze ga ją licz ne złu dze-
nia i róż ne dia bel skie dok try ny oraz za śle pie nie
i sprzecz no ści w od nie sie niu do prze ko nań, jak rów-
nież do Pi sma Świę te go, wśród nie wie rzą cych oraz
w róż nych de no mi na cjach chrze ści jań stwa.

Spoj rze nie z dez apro ba tą jest wy star cza ją ce dla
kla sy, któ rą Pan pra gnie wy brać. Oni nie mo gą
odejść; oni [ci, któ rzy zno szą trud no ści] nie mo gą
być zmu sze ni do opusz cze nia przy wi le jów, któ re

Gal. 3:29

Jeśli jesteście Chrystusowi, wówczas jesteście
potomstwem Abrahamowym, a zgodnie

z obietnicą dziedzicami.

Umiłowani, nie bądźcie zdziwieni ognistymi
próbami, które będą was doświadczać, jak

gdyby spotykało was coś dziwnego
(1 Piotra 4:12, KJV)



Pan im ofe ru je. Na praw dę, gdzie mie li by śmy pójść?
Nasz Wódz (Je zus) i tyl ko On, ma sło wa ży wo ta
wiecz ne go. Od kie dy usły sze li śmy Je go sło wa i uwie -
rzy li śmy w nie, wszyst kie in ne na uki stra ci ły swój
urok. My bę dzie my trwać w Nim i po dą żać za wiel -
kim Wo dzem na sze go Zba wie nia: w Je go sło wach
i w Je go mi ło ści oraz w Je go służ bie ży je my, po ru -
sza my się i ma my na sze ist nie nie ja ko wy bra ni
i wier ni Bo ga.

O święci Pana, jak mocna podstawa 
Dla waszej wiary w Jego wspaniałym Słowie tkwi.

Cóż więcej może wam powiedzieć Pan, 
Nadto, co powiedział 

Wam, którzy schronienie znaleźliście w Jezusie?
Wam, którzy schronienie znaleźliście w Jezusie?

BOSKI WZORZEC
Obietnice — 2 Kor. 7:1

TO ROZ WA ŻA NIE jest opar te na proś bie Bo ga
Je ho wy skie ro wa nej do Abra ha ma w 1 Moj.

17:1: „Chodź przed ob li czem Mo im, a bądź do sko-
na ły”. Praw dzi wie po świę ce ni rów nież otrzy ma li
to sa mo na po mnie nie od Je zu sa w Ew. Mat. 5:48:
„Bądź cież do sko na ły mi, tak jak i Oj ciec wasz, któ -
ry jest w nie bie, do sko na ły jest”. Mo gli by śmy za-
py tać, jak to jest moż li we. Aby zna leźć od po wiedź
roz po czy na my na szą lek cję do kład nym roz wa ża -
niem na te mat oczysz cza nia i udo sko na la nia przez
obiet ni ce. 

Nie po win ni śmy ro zu mieć, że Apo stoł ma tu taj
na my śli, iż ma my oczysz czać się od po tę pie nia
z po wo du pier wot ne go grze chu. Apo stoł Pa weł
i wszy scy pi sa rze No we go Te sta men tu wie lo krot nie
i w róż nych for mach po wta rza ją oświad cze nie, że
przez uczyn ki za ko nu żad ne cia ło nie mo że być
uspra wie dli wio ne przed Bo giem. To zna czy, że nie
mo że my zro bić nic, co uzdol ni ło by nas do ży cia
w do sko na ły spo sób, na wet gdy by pier wot ny
grzech zo stał z nas zdję ty. Jesz cze więk szą nie moż -
no ścią by ło by dla nas nie tyl ko do sko na łe ży cie
obec nie, lecz tak że zgro ma dze nie ta kiej za słu gi, któ -
ra anu lo wa ła by nasz udział w pier wot nym prze-
stęp stwie. Wprost prze ciw nie, Pi smo Świę te jed no -
znacz nie oświad cza, że tyl ko przez prze la nie krwi
mo gło na stą pić od pusz cze nie pier wot ne go grze chu
– że je dy nie „przez Je go ra ny je ste śmy ule cze ni”, że
„PAN wło żył na Nie go [na Je zu sa] nie pra wość
wszyst kich nas”, „On umarł, spra wie dli wy za nie -
spra wie dli wych, aby nas przy pro wa dzić do Bo ga”

i dzię ki war to ści Je go ofia ry za na sze grze chy, sta je -
my się god ni przy ję cia przez Bo ga i zo sta je z nas
zdję ty wy rok, cią żą cy na nas, ja ko człon kach ro du
Ada ma, aby śmy mo gli roz po cząć no wy start (Żyd.
9:22; Izaj. 53:5, 6; 1 Pio tra 3:18). Nie tyl ko to, lecz
wie dząc, że w na szym upa dłym cie le nie miesz ka
do sko na łość, PAN ła ska wie za pla no wał przy kry cie
na szych wad, tych nie za mie rzo nych, nie wy ni ka ją -
cych z na szej wo li, lecz z dzie dzicz no ści. Po sia da my
to, co w Bi blii jest zna ne ja ko uspra wie dli wie nie
z lub przez wia rę w wiel kie po jed na nie, któ re go
Bóg do ko nał przez śmierć Swe go Sy na. 

Do tej kla sy, już uspra wie dli wio nych „przez
wia rę w Je go krew” (Rzym. 3:25), Apo stoł kie ru je
sło wa na sze go wer se tu – za chę ca jąc ich do oczysz -
cza nia sa mych sie bie od wszel kiej nie czy sto ści cia -
ła i du cha. Co on ma na my śli? Je śli zo sta li śmy
oczysz cze ni przez wia rę w Chry stu sa, dla cze go
Apo stoł zwra ca uwa gę na na sze uczyn ki w ce lu
oczysz cze nia nas? Od po wia da my, że na sze uspra-
wie dli wie nie przez wia rę zo sta ło nam udzie lo ne
ja ko pod sta wa dla na sze go po świę ce nia się Bo gu

„Zatem mając te obietnice, umiłowani,
oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej

nieczystości ciała i ducha, doskonaląc
święte usposobienie w bojaźni przed

Bogiem” - 2 Kor. 7:1.

BOSKIE WZORCEBOSKIE WZORCE
Boga się bój

i przykazań Jego przestrzegaj
Kaznodzieja Salomonowy 12:13

Czcijcie innych wyżej niż siebie
Rzymian 12:10, KJV.

Wszystko czyńcie dla Pana
Kolosan 3:23, 24

Czyńcie wszystko
bez narzekania i sporów

Filip. 2:14, 15

BS’ 14, 21-24
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ja ko ucznio wie Je zu sa, ja ko „na śla dow cy Ba ran -
ka”. Nikt nie zo stał przy ję ty, za nim w ser cu nie od-
wró cił się od grze chu, pra gnąc być w har mo nii
z Bo giem i Je go spra wie dli wo ścią. Ich po świę ce nie
się Bo gu na pod sta wie ich uspra wie dli wie nia ozna-
cza ło, że oni nie tyl ko od wró ci li się od grze chu, lecz
tak że po jed na li swe ser ca i ży cie z Je zu sem – że oni
zo sta li po wo ła ni przez Nie go, ja ko Wo dza ich Zba-
wie nia, do bo jo wa nia do bre go bo ju, prze ciw ko
grze cho wi we wszyst kich je go for mach, we wnątrz
i wo kół sie bie, pod Je go prze wod nic twem i nad zo -
rem. Do strze ga my za tem, że Bo ską wo lą w od nie -
sie niu do nas jest, aby śmy co raz bar dziej wy rze ka -
li się grze chu w na szych umy słach – aby śmy od da-
wa li na sze ser ca PANU, pra gnąc spo łecz no ści
z Nim: po win ni śmy być na peł nie ni Je go du chem
w opo zy cji do grze chu. Ta kie są wa run ki na sze go
po wo ła nia, wa run ki, na mo cy któ rych zo sta li śmy
przy ję ci przez PANA i mu si my pro wa dzić ten bój
wia ry, jak mó wi Apo stoł, je śli uchwy ci li śmy się ży -
cia wiecz ne go. 

OPOZYCJA DO GRZECHU WYMAGANA 
PAN wy ma ga ta kiej ma ni fe sta cji z na szej stro ny
– ak tyw no ści prze ciw ko dzia ła niom grze chu w na -
szych cia łach, w na szych umy słach, w ce lu oka za -
nia, że No we Ser ce, Umysł i Wo la jest świa do me od-
po wie dzial no ści za swe po stę po wa nie ja ko żoł nierz
krzy ża, a do dat ko wo dla te go, że On za rzą dził, by je-
dy nie po świę ce ni wie rzą cy, na peł nie ni lo jal no ścią
dla Oj ca, dla spra wie dli wo ści oraz opo zy cją do
grze chu, oka za li po do bień stwo swe go ser ca do Je -
zu sa. Kto kol wiek od ma wia lub za nie dbu je roz wo -
ju ta kie go po do bień stwa cha rak te ru lub na śla do -
wa nia umy słu, uspo so bie nia Chry stu sa, od ma wia
lub za nie dbu je speł nie nia pod sta wo wych wa run -
ków i za sad, na pod sta wie któ rych mo że mieć na-
dzie ję za pew nie nia swe go po wo ła nia i wy bo ru.
Przez wzgląd na to, jak że gor li wie po win ni śmy dą -
żyć do wy peł nie nia te go usil ne go na po mnie nia
Apo sto ła – oka za nia oraz wzro stu aż do żar li wo ści,
na szej mi ło ści do spra wie dli wo ści, do praw dy oraz
do wszyst kich dróg PANA, przez opo zy cję do grze -
chu, szcze gól nie w na szych wła snych cia łach,
oczysz cza jąc sa mych sie bie ze wszel kiej nie czy sto -
ści cia ła i du cha (umy słu). Oczysz cza nie na szych
umy słów jest o wie le waż niej sze niż oczysz cza nie
na sze go cia ła, po nie waż mo że my uczy nić wy mier -
ny po stęp w oczysz cza niu cia ła, pod czas gdy umysł
wciąż mo że być nie czy sty. 

To głów nie dla te go, pod czas te go dłu gie go Wie -
ku Ewan ge lii, PAN przez Swo je Sło wo ape lu je głów-
nie do na szych umy słów. On za pra sza nas przede
wszyst kim do wy re gu lo wa nia na szych serc, na szej
wo li, a gdy to zo sta nie do ko na ne, po zwo lić, by no -
wa wo la rzą dzi ła na szy mi umy sła mi. No wa wo la
przez oczysz czo ny umysł wpro wa dza pra wo i po -

rzą dek oraz oczysz cza cia ło. Gdy by śmy by li w peł -
ni do sko na li, nie by ło by du żej trud no ści w rzą dze -
niu na szy mi umy sła mi i cia ła mi, gdy by tyl ko wo la
zo sta ła utwier dzo na w spra wie dli wo ści; lecz sześć
ty się cy lat upad ku od ob ra zu i po do bień stwa Bo że -
go do ko na ło w nas wiel kie go spu sto sze nia. Tak jak
Apo stoł oświad cza: „W cie le mo im nie miesz ka do-
sko na łość”; i „nie mo że my czy nić te go, co chce -
my”; oraz „duch [No we Ser ce, Umysł i Wo la] na-
praw dę jest ocho czy, lecz cia ło [sta ra na tu ra, umy-
sło wa i fi zycz na] sła be” (Rzym. 7:18; Gal. 5:17;
Mat. 26:41). Ta roz bież ność po mię dzy no wą wo lą,
no wym umy słem a umy słem cie le snym i sa mym
cia łem, któ re są uzna wa ne za mar twe, lecz w rze -
czy wi sto ści są dość ży we, wy ma ga czuj no ści, by je
po wstrzy my wać i za cho wy wać w ry zach. 

Cho ciaż, jak su ge ru ją sło wa na sze go PANA, ze-
wnętrz ne oczysz cza nie cia ła i czysz cze nie ze wnętrz-
nej stro ny kub ka, nie do wo dzi czy sto ści we wnątrz
umy słu, ser ca, to praw dzi we jest twier dze nie w od -
wrot ną stro nę, że ze wnętrz na nie czy stość wska zu -
je na nie czy stość umy słu, po nie waż umysł spra wu -
je kon tro lę i gdy by on był czy sty, to re zul ta tem te -
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BOSKIE WZORCE są wyższe niż ludzkie

„Czujcie i módlcie się, abyście nie wpadli w po-
kusę. Duch jest ochoczy, lecz ciało słabe”

Mat. 26:41

Man’sMan’s



go by ła by czy stość ze wnętrz na. Rze czy wi ście, mo-
że my być pra wie pew ni, że za mi ło wa nie do apro ba -
ty ze stro ny in nych, pro wa dzi nie mal że każ de go
do dba nia o swo ją po wierz chow ność, wi dzia ną
przez lu dzi, do kład nie na po zio mie je go umy słu, je -
śli nie wy żej. Ła twiej jest oczy ścić cia ło niż oczy ścić
du cha, umysł. Usil nym na po mnie niem Apo sto ła
jest, aby wszy scy, któ rzy są PAŃSKIM lu dem,
oczysz cza li sa mych sie bie ze wszel kiej nie czy sto ści
cia ła i du cha. 

OCZYSZCZAJĄCA MOC 
Zu peł nie po świę ce ni bę dą mieć sil ny cha rak ter,
a to z po wo du je go roz wo ju w obec nym cza sie
w wal kach ze swym cia łem. Ktoś mo że su ge ro wać,
że z po wo du za bie gów cia ła, zwy cię stwo nad nim
jest nie moż li we. Od po wia da my, że sło wa Apo sto -
ła nie wska zu ją, że cia ło sta nie się ab so lut nie czy-
ste i do sko na łe. On su ge ru je, że cia ło mo że być
oczysz czo ne ze swej nie czy sto ści – tak, aby wszyst -
ko, co jest or dy nar ne, nie grzecz ne, nie przy zwo ite,
nie czy ste w my śli lub czy nie, w umy śle lub w oso -
bie, by ło by dla nas na gan ne i od ra ża ją ce. Po nad to
te go wspa nia łe go i upra gnio ne go sta nu nie osią ga -
my mo men tal nie, lecz stop nio wo. Pro ces oczysz-
cza nia mu si roz po cząć się od ra zu, lecz on bę dzie
trwał aż do na sze go ostat nie go od de chu, bo cho-
ciaż mo że my i dość szyb ko sta je my się czy ści w ser -
cu, czy ści w in ten cjach, czy ści w na szej wo li, to do-
ko na nie oczysz cze nia w umy śle i w cie le oczy wi ście
wy ma ga cza su. Mo cą, któ ra ini cju je to oczysz cza -
nie i któ ra kon ty nu uje je w spo sób ak cep to wa ny
przez PANA, jest no wa wo la; i ten praw dzi wy bój
prze ciw grze cho wi i nie czy sto ści wzmac nia wo lę
do te go stop nia, że każ de zwy cię stwo czy ni ją bar-
dziej go to wą i bar dziej zdol ną do na stęp nej wal ki.
Przez prak ty kę na sza wo la sta je się sil niej sza. Nie

tyl ko ist nie je po trze ba zu peł ne go po świę ce nia
na po cząt ku, lecz tak że po trze ba za cho wy wa nia
go w pa mię ci, tak aby wo la za wsze mo gła być sta-
now cza, szyb ka i nie wzru szo na w od nie sie niu
do lo jal no ści wo bec Bo ga, spra wie dli wo ści, praw -
dy, świę to ści i mi ło ści. 

W in nym miej scu Apo stoł oświad cza po dob -
nie: „Z bo jaź nią i ze drże niem zba wie nie swo je
spra wuj cie, po nie waż to Bóg spra wu je w was chęć
i wy ko na nie we dług upodo ba nia Swe go” (Fil. 2:12,
13). Roz wa ży li śmy wła śnie, jak po win ni śmy pra co-
wać nad na szym zba wie niem, aby no wa wo la za-
cho wy wa ła do mi nu ją cy wpływ nad cie le snym umy-
słem i cia łem (uzna wa nym za mar twe), w ce lu osią-
gnię cia na sze go osta tecz ne go zwy cię stwa. Lecz te -
raz py ta my, jak Bóg spra wu je w nas pra gnie nie i wy -
ko na nie go zgod nie ze Swym do brym upodo ba -
niem? Od po wia da my, że On wzmac nia na sze no we
umy sły, na szą po świę co ną wo lę przez co raz wy raź -
niej sze ob ja wia nie nam zna cze nia nie zmier nie wiel-
kich i cen nych obiet nic Je go Sło wa. Jest to moc Bo -
ża prze ja wia na w sto sun ku do wszyst kich, któ rzy są
Je go, przez Je go Sło wo i Je go opatrz no ści! Bóg po-
wie dział: „Bę dę miesz kał w nich i bę dę dzia łał
w nich; i bę dę Bo giem ich, a oni bę dą lu dem Mo -
im. Za tem wyjdź cie spo śród nich [nie wier nych, nie-
wie rzą cych, nie czy stych] i odłącz cie się, mó wi PAN,
a nie czy stych rze czy nie do ty kaj cie się, a Ja was
przyj mę i bę dę dla was Oj cem, a wy bę dzie cie Mo -
imi sy na mi i cór ka mi, mó wi PAN Wszech mo gą cy”
(2 Kor. 6:16-18, KJV). 

Cho ciaż my, ja ko po świę co ne dzie ci, zo sta li śmy
uzna ni przez PANA za do sko na łych, za świę tych
od chwi li, gdy zo sta li śmy przy ję ci za człon ków Je -
go ro dzi ny, przy kry tych dro go cen ną sza tą Chry stu -
so wej spra wie dli wo ści, to, jak za uwa ży li śmy po-
wy żej, Pan ocze ku je od nas oka za nia ener gii w prze -
zwy cię ża niu wy sił ków grze chu w cie le i udo sko na -
la niu uświę ce nia w na szym ży ciu. Bóg po sia da je -
den wzo rzec, a tym wzor cem jest do sko na łość świę-
to ści. Je go wska zów ką dla nas jest: „Do sko na ły mi
bądź cie, tak jak Oj ciec wasz w nie bie do sko na ły
jest” (Mat. 5:48). 

Do sko na łość jest ce chą, któ rej obec nie nie ma -
my na dziei zna leźć w żad nym człon ku ludz kie go ro -
du. Pi smo Świę te mó wi wy raź nie w tej spra wie
(Rzym. 3:10); gdy przy szedł Je zus, Me sjasz, zo sta ło
szcze gól nie wska za ne, że On wy raź nie róż nił się od
upa dłe go ludz kie go ro du – że Je go ży cie nie po cho -
dzi ło od Ada ma, lecz od Nie biań skie go Oj ca i że
dla te go On był „świę ty, nie win ny, nie ska la ny, odłą-
czo ny od grzesz ni ków”, od po wied ni, by być Od ku-
pi cie lem Ada ma i je go ro du – zdol ny, by dać Bo gu
ce nę oku pu. 

Cho ciaż Bóg wy sta wia przed na mi wzór do-
sko na ło ści, mó wiąc: „Chodź przed ob li czem Mo im

CZCIJMY BOGA Z WDZIĘCZNYM SERCEM

„Umiłowani moi, z bojaźnią i ze drżeniem zba-
wienie swoje sprawujcie, ponieważ to Bóg spra-
wuje w was chęć i wykonanie według upodo-

bania Swego” – Filipian 2:12, 13.
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i bądź do sko na ły” (1 Moj. 17:1), to ni gdzie nie
jest wspo mnia ne, że jest moż li we, aby śmy oczy ści -
li cia ło do ta kiej do sko na ło ści. Jed nak że Pi smo
Świę te wy raź nie przed sta wia coś prze ciw ne go, że
do sko na łość, któ ra jest moż li wa do osią gnię cia dla
nas, jest do sko na ło ścią ser ca, umy słu, wo li, in ten -
cji, któ re bę dą za bez pie czać po stę po wa nie śmier tel-
nej isto ty tak bli sko te go wzor ca, jak tyl ko jest
moż li we. To praw da, że wy sta wio ny przed na mi
wzo rzec nie mo że być nie do sko na ły; Bóg nie mógł -
by wy sta wić nie do sko na łe go wzor ca: gdy by Bóg
tak uczy nił, ozna cza ło by to Je go czę ścio wą zgo dę
na grzech. 

Jed nak że po win ni śmy pa mię tać, że to nie na sze
upa dłe cia ło jest na pró bie, lecz ra czej No wy Umysł,
Ser ce i Wo la nie spło dzo nych z Du cha jed no stek.
Czy ta my: „Ze wszel ką pil no ścią strzeż twe go ser ca,
bo z nie go po cho dzi ży cie” (Przyp. 4:23, KJV).
„Czło wiek pa trzy na to, co jest przed oczy ma, ale
PAN pa trzy na ser ce” (1 Sam 16:7). Ser ce re pre ze -
n  tu je uczu cia i wo lę (in ten cje). Wo la mu si być
utrzy my wa na w wier no ści i sku pio na na Bo gu: ona
jest si łą za rzą dza ją cą ca łą oso bą. „Bło go sła wie ni
czy ste go ser ca [ci o nie ska żo nych in ten cjach oraz
utwier dzo nym, nie ugię tym ce lu wiel bie nia Bo ga]:
po nie waż oni Bo ga oglą dać bę dą (Mat. 5:8, KJV);
„bo nie po wo łał nas Bóg do nie czy sto ści, lecz do
świę to ści” – „bez któ rej ża den czło wiek nie oglą da
Pa na” (1 Tes. 4:7; Żyd. 12:14). Zu peł nie po świę ce -
ni, o uczci wych in ten cjach, uj rzą Bo ga oczy ma zro-
zu mie nia (umy sło wym wzro kiem). 

Nasz wer set oświad cza, że to do sko na le nie świę-
to ści ma być osią ga ne przez cześć dla Pa na – przez
oce nę Je go wiel ko ści, Je go do sko na ło ści. Chrze ści -
ja nin, któ re mu w na tu ral nym uspo so bie niu bra ku -
je czci, bę dzie mieć więk szą trud ność w do sko na le -
niu świę to ści niż ten, któ ry na tu ral nie prze ja wia

bar dziej na boż ny sza cu nek. Wiel ka mia ra czci dla
Bo ga i świę tych rze czy jest na pew no wiel ką po mo -
cą w na szej oce nie wspa nia łej wiel ko ści oraz mą-
dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści i mi ło ści Pa na; a im
więk sza jest na sza oce na dla Pa na, tym wyż sza na -
sza oce na wy sta wio ne go przed na mi wzo ru i nie -
wąt pli wie tym więk sze bę dzie na sze po wo dze nie
w na śla do wa niu go.

Roz ko szu jąc się czy nie niem Bo skiej wo li (Ps.
40:8), „Je zus [nasz wzór] wy rzekł się Sa me go Sie bie,
przy jął po stać słu gi i stał się po dob ny lu dziom:
a po sta wą oka zu jąc się czło wie kiem [tro chę niż-
szym niż anio ło wie], Sam się po ni żył i stał się po-
słusz ny aż do śmier ci i to śmier ci na krzy żu. Dla te -
go Bóg wiel ce Go wy wyż szył i dał Mu imię [na tu -
rę, urząd i za szczyt], któ re jest po nad wszel kie imię”
(Fil. 2:7-9, KJV). Z pew no ścią, „wszy scy lu dzie po-
win ni czcić Sy na, tak jak czczą Oj ca” (Ja na 5:23,
KJV). Pan zo sta wił im wspa nia ły przy kład do na śla -
do wa nia i oni są na kła nia ni do po słu szeń stwa Je go
gło so wi i po dą ża nia Je go śla da mi (Mat. 11:28-30;
Ja na 10:4). 

Oczy ma zro zu mie nia do strze ga my pięk no
w sło wach: „To jest Syn Mój mi ły, w któ rym Mi się
upodo ba ło” (Mat. 3:16, 17). Od tam tej chwi li Je zus
nie re ali zo wał Swej wła snej ludz kiej wo li, lecz był
„pro wa dzo ny przez Du cha”. Je go dzia ła nia by ły te -
raz kie ro wa ne przez Bo ga, jak Je zus oświad czył:
„Sło wo, któ re sły szy cie nie jest Mo je, ale Te go, któ -
ry Mnie po słał, Oj ca” (Ja na 14:10, 24). 

Po dob nie, kie dy po świę ca my na sze ży cie Bo gu,
wy rze ka jąc się swej wła snej wo li i przyj mu jąc Je go
wo lę, by rzą dzi ła na mi we wszyst kich spra wach,
nie za leż nie od te go, co się sta nie, Bóg jest rów nież
za do wo lo ny z nas i chęt nie przy kry wa nas sza tą
Chry stu so wej spra wie dli wo ści oraz przyj mu je nas
z po wo du za słu gi oku pu Chry stu sa przy pi sa nej
na na szą ko rzyść. On przyj mu je nas jak Swo ich umi-

„Napisano, nie ma sprawiedliwego ani
jednego, nie ma nikogo, kto rozumie, nie ma

nikogo kto szukałby Boga. Wszyscy się
odwrócili, razem stali się bezużyteczni, nie ma

nikogo, kto czyniłby dobrze, nie ma ani
jednego”. Rzymian 3:10-12

Ponad
wszystko

inne strzeż
serca twego,
bo wszystko
co czynisz,

z niego
wypływa.

Przyp. 4:23



ło wa nych sy nów (Ja na 1:12; Rzym. 8:15; 1 Ja na 3:1;
Izaj. 60:4) czy to ak tu al nie, jak w przy pad ku Ma-
lucz kie go Stad ka i Wiel kiej Kom pa nii, czy też prób-
nie i z wy prze dze niem, jak w przy pad ku Mło do cia -
nych God nych i Po świę co nych Obo zow ców Epi fa nii.
Bóg udzie la nam Swe go Świę te go Du cha i ob ja wia
nam Swo je ta jem ni ce, Swój Plan Wie ków (Ps. 25:14;
Przyp. 3:32; Amo sa 3:7). On pro wa dzi nas przez
Swo je Sło wo, Swe go Du cha i opatrz no ści. „Któ rzy są
pro wa dze ni Du chem Bo żym, ci są sy na mi Bo ży mi”
(Rzym. 8:14). Je śli bę dzie cie wier ni w po dą ża niu za
prze wod nic twem Oj ca, On uczy ni dla was to, co
uczy nił dla Je zu sa: „Po nie waż to Bóg spra wu je
w was za rów no chęć, jak i wy ko na nie Swe go do bre -
go upodo ba nia” (Fil. 2:13, KJV). „Pra wi bę dą miesz-
kać na zie mi, a do sko na li po zo sta ną na niej”
(Przyp. 2:21, KJV). My je ste śmy dzie łem Je go rąk.
Mat. 5:48: „Bądź cie do sko na ły mi, tak jak Oj ciec
wasz, któ ry jest w nie bie, do sko na ły jest”. 

Pi smo Świę te wy raź nie oświad cza, że nasz wiel -
ki Stwór ca uczy nił czło wie ka na Swój wła sny ob raz
oraz po do bień stwo i stwier dził, że Je go stwo rze nie
by ło bar dzo do bre. Lecz kie dy grzech wszedł
na świat, przez nie po słu szeń stwo oj ca Ada ma, czło-
wiek zo stał od cię ty od spo łecz no ści ze Swym Stwór -
cą – ja ko część ka ry za grzech. To odłą cze nie od Bo -
ga z pew no ścią by ło i na dal jest jed nym z naj bar -
dziej do tkli wych cier pień czło wie ka. Po świę ce ni są
spra gnie ni i chęt ni, by po now nie przy bli żyć się
do Bo ga, by mieć Bo ską ochro nę, Bo ską mi łość,
bez któ rych czło wiek nie mógł by zo stać stwo rzo ny
na do sko na ły ob raz Bo ga. 

Lecz gdy wie ki mi ja ły, po tom stwo Ada ma sta-
wa ło się co raz bar dziej zde pra wo wa ne i zde mo ra -
li zo wa ne; pier wot ne po do bień stwo cha rak te ru

do Bo ga za cie ra ło się, sta wa ło się mgli ste i sła be.
Lecz choć pra gnie nie spo łecz no ści z Bo giem wciąż
po zo sta je, to w nie któ rych jest ono bar dziej wy-
raź ne niż w in nych. W nie któ rych jest ono tak
ni kłe, że oni nie wie le zwa ża ją na swe go Stwór cę
i szyb ko za do wa la ją się przy jem no ścia mi te go
świa ta. 

Wie lu jest odłą czo nych od Bo ga przez igno ran -
cję, prze są dy i dok try ny dia bel skie, o czym mó wi Pi -
smo Świę te. Błęd ne zro zu mie nie na sze go ła ska we -
go Stwór cy od da la nie po świę co nych od Nie go. Nie-
za leż nie od te go, ja kie by ły ich na tu ral ne skłon no -
ści, prze ciw nik sta ra się je usu nąć. Jak oświad cza
Świę ty Pa weł: „Bóg świa ta te go za śle pił umy sły
tych, któ rzy nie wie rzą, aby świa tło wspa nia łej
Ewan ge lii Chry stu sa, któ ry jest ob ra zem Bo ga, nie
świe ci ło im” (2 Kor. 4:4). Przez stu dio wa nie praw-
dzi wy cha rak ter Bo ga jest po zna wa ny przez tych,
któ rzy mo gą być do Nie go po cią gnię ci. Dla praw-
dzi wie po świę co nych z ludz ko ści, pra gnie nie Bo ga
i spra wie dli wo ści prze wyż sza otę pia ją cy wpływ
świa ta, cia ła i dia bła. Ta kla sa jest przy cią ga na przez
na tu ral ne skłon no ści ich umy słów do Bo ga, pra-
gnąc być w har mo nii ze swym Stwór cą. Tyl ko po-
świę ce ni, któ rzy po sia da ją pew ną mia rę uspra wie -
dli wie nia i spo łecz no ści z Bo giem ja ko Je go dzie ci,
mo gą być wie rzą cy mi. Ta kla sa jest w ko rzyst nym
sta nie, by zo sta ła po cią gnię ta przez Bo ga i usły sza -
ła Je go głos mó wią cy im o po ko ju i wska zu ją cy im
na Je zu sa Chry stu sa ja ko Dro gę, Praw dę i Ży cie (Ja -
na 6:44; 14:6; Żyd. 10:19-22). 

W mia rę jak ci po świę ce ni za czy na ją oce niać
pięk ny cha rak ter na sze go Pa na i Je go lo jal ność wo -
bec Oj ca oraz ro zu mie ją, że On przy szedł na świat,
aby umrzeć za grzech Ada ma, ich ser ca ze wzra sta -
ją cą wdzięcz no ścią re agu ją na Od ku pi cie la i Nie -
biań skie go Oj ca, któ re go Plan jest re ali zo wa ny
przez na sze go Pa na. Co raz wię cej pra gną, by jesz cze
bar dziej przy bli żyć się do Bo ga i zo stać przez Nie -
go uzna ni za Je go lud. Przez Sło wo Bo że Mistrz po-
ucza ich, że każ dy, kto bę dzie po stę po wał Je go śla-
da mi, osta tecz nie uj rzy Bo ga [oczy ma zro zu mie -

JANA 14:24

Kto nie miłuje Mnie, nie będzie posłuszny
Moim słowom. Te słowa, które słyszycie

nie są Moje własne; one pochodzą od Ojca,
który Mnie posłał.
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nia]. Dal sze ba da nie Pi sma Świę te go in for mu je tę
kla sę, że pierw szym kro kiem, ja ki ma być pod ję ty,
jest wia ra. „Wierz w Pa na Je zu sa Chry stu sa, a bę -
dziesz zba wio ny” (Dz. Ap. 16:31). Ci, któ rzy po dej-
mu ją ten krok, mu szą uznać, że są grzesz ni ka mi,
pod Ada mo wym wy ro kiem, od któ re go nikt nie
mo że zo stać uwol nio ny, prócz spo so bu wy zna czo -
ne go przez Bo ga, Je zu sa. Na stęp nie przez wia rę mu -
szą przy jąć Je zu sa ja ko Od ku pi cie la Ada ma i je go
po tom stwa. Mu szą uświa do mić so bie, że Je go
śmierć na Kal wa rii mia ła cha rak ter ofiar ni czy i że
wspa nia łym re zul ta tem tej ofia ry Oku pu bę dzie
usta no wie nie Kró le stwa Bo że go na zie mi, w ce lu
pod nie sie nia ludz ko ści z grze chu i śmier ci z po -
wro tem do peł ne go ob ra zu Bo ga w cie le, któ ry osią-
gną je dy nie wier ni. 

Ci, któ rzy po dej mu ją ten pierw szy krok, po-
win ni wie dzieć, ja ki jest na stęp ny krok; i je śli ma -
ją wy star cza ją cą wia rę do pod ję cia te go kro ku, ich
grze chy bę dą im prze ba czo ne i zo sta nie im udzie lo -
ne no we uspo so bie nie. Tym dru gim kro kiem jest
przy ję cie Bo skie go za pro sze nia do „przed sta wie nia
ich ciał ofia rą ży wą, świę tą, na da ją cą się do przy ję -
cia przez Bo ga, w roz sąd nej służ bie”. Ci, któ rzy
przyj mu ją to za pro sze nie, ma ją przy wi lej ofia ro -
wa nia ca łe go swe go ziem skie go cza su, ta len tów,
bo gac twa itp. Gdy tak uczy nią, nasz PAN przyj mu -
je ich in dy wi du al nie. Oni ma ją no we umy sły – „sta -
re rze czy prze mi nę ły i wszyst ko sta ło się no we”. Są
te raz uzna wa ni za człon ków Je go do mu wia ry.
Wów czas zo sta ją oczysz cze ni ze swych prze szłych
grze chów, a ich uspra wie dli wio ne mu czło wie czeń -
stwu nie jest przy pi sy wa na nie czy stość. Lecz z cia -

łem są zwią za ne pew ne nie do sko na ło ści, któ re
od cza su do cza su się po ja wia ją. Oni ma ją szyb ko
je roz po zna wać; po nie waż ich no wy umysł jest no -
wą wo lą, któ ra kie ru je ich śmier tel nym cia łem
(Rzym. 12:1; 2 Kor. 5:17). 

Ma my do wo dy na to, że nie któ rzy z dro gie go
lu du Bo że go nie uświa da mia ją so bie, ja ki kon trakt
za war li. Nie któ rzy ma ją skłon no ści do za nie dby wa -
nia się od no śnie czu wa nia w tych rze czach, co
do któ rych zo bo wią za li się czu wać. Wszy scy po-
świę ce ni po win ni pa mię tać, że ich pierw szy obo-
wią zek do ty czy ich wła sne go cia ła, a nie in nych
osób. My mo że my udzie lać in nym cen nych su ge stii,
lecz od po wie dzial ność za wła sne cia ło spo czy wa
w no wym umy śle każ dej jed nost ki. I na tym po le -
ga za da nie na sze go ży cia; po nie waż w na szym cie -
le, jak mó wi Apo stoł, nie miesz ka do sko na łość.
Nie któ rzy ma ją ta ki sto pień nie do sko na ło ści, a nie -
któ rzy in ny; nie któ rzy są bar dziej nie do sko na li
i upa dli niż in ni. Lecz jak Pi smo Świę te nie ustan nie
nas za pew nia, nie ma spra wie dli we go, nie ma do-
sko na łe go (w cie le) ani jed ne go. My wszy scy błą dzi -
my i mu si my uświa da miać so bie na sze wa dy, a na -
stęp nie to czyć prze ciw ko nim do bry bój. 

SZKOŁA CHRYSTUSA 
Te po świę co ne dzie ci, któ re zo sta ły po wo ła ne przez
Bo ga, z ko niecz no ści mu szą być roz wi ja ne; po nie waż
wszy scy, któ rzy zo sta li po wo ła ni przez Bo ga i przy -
ję ci ja ko Je go dzie ci, znaj du ją się w Szko le Chry stu -
sa. Tam za czy na ją się lek cje, któ rych oni mu szą się
na uczyć – mu szą wzra stać w ła sce, w wie dzy i w mi -
ło ści. Jak wy ja śnia Apo stoł, mu szą być prze mie nia -
ni – prze kształ ca ni. Je śli oni nie są prze kształ ca ni, nie
bę dą go to wi do ziem skiej fa zy Kró le stwa, do któ rej
są po wo ła ni. To prze kształ ca nie nie jest dzie łem cia -
ła, cho ciaż ono w pew nym stop niu do ty czy cia ła.
Jest to od no wie nie umy słu – ich umy sły mu szą stać
się no we. 1 Moj. 17:1: „Chodź przed ob li czem Mo -
im, a bądź do sko na ły”. Na stęp nie, oni po dej mu ją de-
cy zje w róż nych kwe stiach, nie we dług swych upodo-
bań, lecz zgod nie z pew ny mi za sa da mi – zgod nie ze
spra wie dli wo ścią i mi ło ścią. Oni ma ją ca ły zbiór no-
wych re guł, zu peł nie róż nych od tych, któ re po sia -
da li przed po świę ce niem. 

Świat nie po sia da ta kich za sad i prze pi sów, któ -
re są wła ści we dla Je go lu du. Wszyst ko, co czy nią ci
znaj du ją cy się w Szko le Chry stu sa, mu si być re gu -
lo wa ne Za sa dą Spra wie dli wo ści. Oni nie ośmie la ją
się czy nić cze go kol wiek, co by ło by nie spra wie dli we
wo bec są sia da, bra ta lub ko go kol wiek in ne go. O ty -
le, o ile są w sta nie, mu szą oka zy wać spra wie dli -
wość. Wie lu z lu du PANA naj wi docz niej nie uświa-
da mia so bie w peł ni te go fak tu – ich po słu szeń -
stwo za sa dom rzą dzą cym ich no wy mi umy sła mi,
do kład nie ozna cza z ich stro ny Zło tą Re gu łę wo bec
wszyst kich in nych. Nie wol no im czy nić dru gim
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te go, cze go nie chcie li by, aby im czy nio no (Mat.
7:12). Z po wo du za nie dbań w uzna wa niu tej za sa -
dy, tej dro gi PANA, cza sa mi mó wi się o nich źle. Je -
śli po świę co ny na śla dow ca Chry stu sa nie roz waż nie
po stę pu je w swo im ży ciu, dzie je się tak dla te go, że
ta za sa da spra wie dli wo ści nie jest wy star cza ją co

wy raź nie wy eks po no wa na przed je go umy słem. Być
mo że ma on zwy czaj igno ro wa nia re guł spra wie -
dli wo ści i za nie dby wa nia się w tym, co był by w sta -
nie uczy nić. To nie zna czy, że on jest stra co ny; po-
nie waż on pod le ga pod ca ły sze reg no wych za sad
i nie za leż nie od te go, jak bar dzo sta re uspo so bie nie
mo że sta rać się uchy lać, obo wiąz kiem je go no we go
umy słu jest pod po rząd ko wa nie cia ła i do pil no wa -
nie, by za sa dy spra wie dli wo ści rzą dzi ły każ dym
czy nem, sło wem, my ślą i mo ty wem. 

Do ja kie go stop nia za sa dy spra wie dli wo ści pa-
nu ją w na szych umy słach, do ta kie go stop nia ma -
my po do bień stwo cha rak te ru do Bo ga. Roz wi ja nie
tych za sad we wszyst kich na szych dzia ła niach
i kon tak tach, we wszyst kich na szych sło wach i my -
ślach, mu si być na szą co dzien ną tro ską; jed nak zu-
peł na pra wość w na szych sło wach i my ślach nie
na le ży do ła twych rze czy. No wy umysł po wi nien
stać na stra ży każ de go sło wa wy po wia da ne go przez
usta. Nic dziw ne go, iż Świę ty Ja kub mó wi, że je śli
ja kiś czło wiek nie grze szy ję zy kiem, ten jest do sko-
na ły. No wy umysł po wi nien stać na stra ży, aby jed-
nost ka mo gła roz wi jać się pod wzglę dem spra wie -
dli wo ści i mu si do kład nie oka zać PANU, że nie ma
żad nej sym pa tii dla nie spra wie dli wo ści. Po świę co -
ne dziec ko Bo że mu si być pra we w swo ich my ślach,
za nim mo że być pra we w swym po stę po wa niu.
Czło wiek, któ ry my śli nie spra wie dli wie, bę dzie po-
stę po wać nie spra wie dli wie, wbrew so bie; dla te go
no wy umysł mu si być zdy scy pli no wa ny tak że w pa -
no wa niu nad je go my śla mi. Ni gdy nie po wi nien
my śleć o kim kol wiek ina czej niż tyl ko z nie uprze -
dzo nym umy słem, ze spo koj nym osą dem, sta ra jąc

się uwie rzyć dru gim na sło wo, nie za leż nie od te go,
czy ist nie ją co do te go ja kieś wąt pli wo ści. 

Jak uczy Bi blia, po świę ce ni są w Szko le Chry stu -
sa, bę dąc na ucza ni przez Bo ga – są dzie łem Je go rąk.
Przez Swo ją opatrz ność i Swo je Sło wo, On od dzia -
ły wa na nas, przez na sze do świad cze nia, któ re dla
nas kształ tu je oraz przez spo sob no ści, któ rych nam
udzie la. Wszyst kie te rze czy są za mie rzo ne przez
PANA, by bło go sła wić nam i roz wi jać nas na po do -
bień stwo Je go wła sne go cha rak te ru, aby śmy, jak
po wie dział Je zus, mo gli być po dob ni do na sze go Oj -
ca w nie bie, aby śmy mo gli być świę ci, tak jak On
jest świę ty – aby na sze in ten cje, ce le, pra gnie nia
mo gły być do kład nie ta kie, jak w Je go cha rak te rze. 

Nasz Pan wy sta wił przed na mi do sko na ły wzór,
gdy po wie dział: „Bądź cie do sko na ły mi, tak jak Oj-
ciec wasz, któ ry jest w nie bie, do sko na ły jest”
(Mat. 5:48). Kto jest do sko na ły w ta kim zna cze niu,
w ja kim do sko na ły jest Bóg? „Ja je stem Bo giem,
a nie ma żad ne go wię cej, Jam Bóg, a nie ma po dob-
ne go do Mnie” (Izaj. 46:9, KJV). Mistrz wy raź nie
dał do zro zu mie nia, że nie po win ni śmy mie rzyć sa-
mych sie bie niż szym wzor cem, niż do sko na ły, aby-
śmy mo gli po móc so bie w osią gnię ciu naj bar dziej
wznio słych ide ałów w na szym ży ciu i cha rak te rze. 

1 Moj. 17:1: „Chodź przed ob li czem Mo im,
a bądź do sko na ły”. Niech Bóg bło go sła wi nas
w osią gnię ciu te go ce lu! 

BS’ 14, 24-30

„Wszystko, co chcielibyście, aby wam ludzie
czynili, tak i wy czyńcie im; ponieważ takie

jest prawo i prorocy”.

Mat. 7:12

Izajasza 46:9-10

Pamiętajcie o rzeczach pierwszych, które się
działy dawno: Bo Ja jestem Bogiem, a nie

ma żadnego więcej, Jam Bóg, a nie ma
podobnego do Mnie. Oświadczając koniec

na początku i od dawna to, co się jeszcze nie
stało, mówiąc: Rada Moja ostoi się i uczynię

wszystko zgodnie z moim upodobaniem. 
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TAK JAK król Dawid, który był mężem według serca
Bożego, posłusznym Bogu, przedstawiał Kościół

w jego ziemskich próbach, utrapieniach i zwycię-
stwach, tak król Salomon reprezentował Kościół uwiel-
biony. Podczas gdy panowanie króla Dawida obfito-
wało w wojny, to król Salomon nie prowadził ich
w ogóle. On nie tylko był księciem pokoju, lecz także
mądrym, bogatym królem, który zbudował świątynię
Bogu Jehowie (1 Król. 4:24; 6:1; 10:4, 23, 24). 

Sława Salomona rozeszła się po całym ówczesnym
cywilizowanym świecie. Królowa z Saby, która przybyła,
by osobiście przekonać się o świetności króla, oświad-
czyła, że ani w połowie nie była jej świadoma. Jezus na-
wiązał do wizyty królowej z Saby, mówiąc, że przybyła
z bardzo daleka, aby słuchać mądrości Salomona. Za-
wstydziła w ten sposób mieszkańców Palestyny, którzy
nie docenili wielkiego Nauczyciela, posiadającego wy-
bitną mądrość, przewyższającą mądrość Salomona. 

Najwyraźniej, nasza ocena wartości zależy w dużym
stopniu od tego, co widzimy. Dlatego też, zanim bę-
dziemy w stanie prawdziwie ocenić wartości duchowe,
nasze oczy zrozumienia muszą zostać otwarte. Jezus do
Swych naśladowców powiedział: „Oczy wasze błogo-
sławione, że widzą i uszy wasze, że słyszą” - Mat. 13:16. 

Dziś dostrzegamy liczne niekonsekwencje z prze-
szłości. Dzisiaj arcybiskup kościoła rzymskokatolickiego
nie mógłby skazać na spalenie Johna Oldcastle’a z po-
wodu episkopalnych różnic. Nasze oczy, zarówno kato-
lików, jak i protestantów, zostały otwarte i nadal się
otwierają. Z pewnością potrzebujemy jeszcze szerszego
otwarcia naszych oczu zrozumienia, abyśmy mogli do-
strzec długość, szerokość, wysokość i głębokość Boskiej
miłości. W obecnym czasie Bogu upodobało się otwo-
rzyć oczy tylko nielicznej klasy; mianowicie tych, któ-
rzy odwracają się od grzechu i dokonują zupełnego po-
święcenia, by postępować śladami Jezusa. Ich oczy będą
otwarte, aby mogli ujrzeć Króla w Jego chwale, mimo że
patrzą tylko oczyma wiary, spoglądając przez teleskop
Boskiego Słowa. „Patrząc jak w zwierciadle na chwałę
Pana” naśladowcy Jezusa są „przemieniani z chwały
w chwałę na ten obraz” - 2 Koryntian 3:18. 

Pytania do Lekcji 44
1. Pod jakim względem Dawid był typem Chrystusa?

2. Kto przedstawiał Kościół uwielbiony?

3.* Jaka była różnica pomiędzy panowaniem Dawida
i Salomona?

4.* Z jakiego powodu Salomon był sławny? Co on
uczynił? Akapit 1.

5.* Kto przybył do Salomona, by ujrzeć jego sławę?
Co ta osoba powiedziała?

6.* Czy ona daleko podróżowała, by ujrzeć Salo-
mona? Jakie trudne pytania zadawała Salomo-
nowi? Po ujrzeniu i wysłuchaniu Salomona, co
powiedziała?

7.* Kto był większy niż Salomon? Kto zlekceważył
tego nauczyciela o wyższej mądrości? Akapit 2.

8. Co należy uczynić, aby dokładnie ocenić du-
chowe sprawy?

9.* Co Jezus powiedział do Swych naśladowców?
Mat. 13:16. Akapit 3.

10. Kto został spalony z powodu różnic religijnych?
Czy możesz znaleźć coś na jego temat? Patrz En-
cyklopedia.

11. Czego potrzebują zarówno katolicy jak i protestanci?

12.* Czyje oczy Bogu upodobało się obecnie otworzyć
na pełniejszą ocenę Jego Słowa i Planu?

13.* Przez jaki teleskop mogą oni dostrzec wielkiego
Króla w Jego chwale? Akapit 4.

14. Jeśli Królestwo nie jest dla nas „urojonym snem”,
jaka wiara i wiedza o tym wielkim Królu i Króle-
stwie poprowadzi nas teraz, abyśmy czynili przy-
gotowania do tego Królestwa?

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne
szcze gól nie dla dzie ci.

BS ‘14, 31

Niemcy: Chcemy wyrazić naszą szczerą ocenę dla brata Janusza Puzdrowskiego za jego gotowość służenia naszemu
Panu przez wiele lat jako Niemiecki Przedstawiciel Służby Duchowej Sztandaru Biblijnego (LHMM). Czasami ta
służba była bardzo trudna i stresująca. Po długiej dyskusji i modlitwie brat Janusz zrezygnował ze swoich obo-
wiązków jako nasz Przedstawiciel. Pan dozwolił na pewne trudności i próby, wiedząc, czego potrzebujemy do bu-
dowy chrześcijańskiego charakteru.

Brat Wolfgang Janke został postanowiony jako Przedstawiciel w Niemczech pracy Pańskiej Służby Duchowej
Sztandaru Biblijnego w USA [LHMM]. Brat Wolfgang mieszka w Brandenburgu ze swoją żoną, siostrą Stanisławą,
mają dwoje dorosłych dzieci. Brat Wolfgang został zapoznany z Prawdą przez swoich rodziców i pozostaje na dro-
dze poświęcenia przez całe swoje życie. On ma miłe usposobienie i dobre zrozumienie Prawdy i jej zarządzeń.


