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PRZE KO NU JE MY SIĘ, że zwrot „Tak mó wi
PAN” jest bar dzo czę sto uży wa ny w Sta rym

Te sta men cie, a mi mo to nie któ rzy wy zna nio wi
chrze ści ja nie skłon ni są lek ce wa żą co trak to wać
to, co Je ho wa na pi sał w nim dla „nas”, uwa ża jąc,
że od cza su, gdy ma my No wy Te sta ment, z je go
wy raź niej szym i ja śniej szym świa tłem, nie ma
po trze by, by na dal uży wać Pi sma Sta re go Te sta -
men tu. Jed nak wie rzy my, iż nie któ rzy chrze ści ja -
nie uzna ją fakt, że cho ciaż Sta ry Te sta ment był
wiel kim bło go sła wień stwem dla tych, któ rzy ży -
li w cza sach Pra wa Za ko nu i pro ro ków, to jed nak
więk sza część je go tre ści zo sta ła na pi sa na szcze -
gól nie na ko rzyść po świę co ne go lu du PANA ży ją -
ce go pod czas dys pen sa cji chrze ści jań skiej.

Pro ro cy prze po wia da li rze czy, któ rych sa mi nie
ro zu mie li. Na przy kład Da niel, ma jąc wi zję się ga -
ją cą da le ko w przy szłość, na py ta nie do ty czą ce
cza su jej wy peł nie nia się otrzy mał od po wiedź:
„Idź Da nie lu, po nie waż za mknię te i za pie czę to -
wa ne są te sło wa aż do cza su za mie rzo ne go”;
a wte dy „wie lu bę dzie po dró żo wać tam i z po wro -
tem, i wzro śnie wie dza”, a „nikt bez boż ny nie zro -
zu mie, lecz mą drzy zro zu mie ją” (Dan. 12:9, 4, 10,
KJV). Roz wój po dró żo wa nia i wzrost wie dzy
w obec nym cza sie wska zu je, że ży je my „w cza sie
koń ca”; i „bło go sła wie ni są ci słu dzy, któ rych Pan,
gdy przyj dzie, za sta nie czu wa ją cych: za praw dę mó -
wię wam, iż się prze pa sze i po sa dzi ich przy sto le,
a przy stą piw szy bę dzie im słu żył” (Łuk. 12:37,
KJV; por. Mat. 24:42-44; 25:13; Obj. 16:15).

Jak wska zu je nasz wer set, Apo stoł Piotr mó wi
o pro ro kach Sta re go Te sta men tu, któ rzy pi sa li, bę -
dąc pro wa dze ni przez Bo skie go Du cha lub moc,
nie ro zu mie jąc peł ne go zna cze nia te go, o czym pi -
sa li. Oni py ta li się i pil nie do wia dy wa li się, na ja -
ki czas lub na ja ki ro dzaj cza su [tzn. czy po da ny im
czas był li te ral ny czy sym bo licz ny] wska zy wał im

Duch, któ ry był w nich, a zo sta ło im ob ja wio ne, że
to nie so bie sa mym, lecz nam [po świę co nym Wie -
ku Ewan ge lii] oni usłu gi wa li i na dal słu żą. Oni
zo sta li uży ci je dy nie ja ko Bo scy rzecz ni cy, któ rzy
zło ży li skar by mą dro ści i wie dzy, któ re zo sta ły roz -
wi nię te i ob ja wio ne w Wie ku Ewan ge lii, część

z nich obec nie, ja ko „po karm na czas słusz ny”
[po stę pu ją cy aż do obec ne go cza su], któ ry przez
Bo skie go Świę te go Du cha zo stał ze sła ny z nie  ba
i któ ry oświe ca na cza sie, by pro wa dzić wier nych
do peł ni Praw dy (Przyp. 4:18; Ps. 119:105).

Fakt, że pro ro cze pi sma Sta re go Te sta men tu
są wia ry god ne, jest po twier dzo ny przez Apo sto ła
w 2 Pio tra 1:21: „Po nie waż pro roc two w daw -
nych cza sach nie przy cho dzi ło z wo li ludz kiej
[pro roc twa Sta re go Te sta men tu nie by ły wy two -
ra mi pra gnień ludz kich serc]: lecz świę ci Bo ży lu -
dzie mó wi li, bę dąc po bu dza ni [by mó wić] przez
Du cha Świę te go”. Świę ty Duch lub moc od dzia -
ły wał na ich umy sły, aby pi sa li to, co On chciał,
cho ciaż nie ro zu mie li głę bo kich rze czy ukry tych
w swych pi smach, jak sa mi cza sem to po twier -
dza ją, np. Ezech. 20:49: „I po wie dzia łem: Ach,
PANIE Bo że! Oni mó wią o mnie: Czyż ten nie
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mó wi w przy po wie ściach”. Rów nież w pro roc -
twie Da nie la (8:26, 27) czy ta my o wi zji do ty czą -
cej wie czo rów i po ran ków, że jest praw dzi wa i że
bę dzie trwa ła przez wie le dni. Apo stoł Pa weł wy-
ja śnia, że nie któ re z tych pism Sta re go Te sta men -
tu „zo sta ły na pi sa ne dla na sze go na po mnie nia,
na któ rych ko niec świa ta [w j. grec kim licz ba
mno ga: wie ków] przy szedł” (1 Kor. 10:11)
– przy koń cu lub w żni wie Wie ku Ży dow skie go
i przy koń cu czy też żni wie Wie ku Ewan ge lii
(Mat. 13:39). Ta pra ca trwa aż do obec ne go cza -
su. On oświad cza rów nież: „Bo co kol wiek przed -
tem na pi sa no, ku na szej na uce na pi sa no, aby śmy
przez cier pli wość i przez po cie chę Pism na dzie ję
mie li” (Rzym. 15:4). Sta ry Te sta ment jest wiel -
kim skarb cem, w któ rym Bóg umie  ścił i za pie -
czę to wał bar dzo in te re su ją ce i war to ścio we kwe -
stie dla Swych po świę co nych dzie  ci Wie ku Ewan-
ge lii, szcze gól nie te raz przy koń cu te go Wie ku,
a No wy Te sta ment jest klu czem, przez któ ry uzy -
sku je my do nich do stęp, gdy przy cho dzi czas
na ich zro zu mie nie. Pro roc two Je re mia sza 15:16
mó wi: „Gdy się zna la zły sło wa Two je, zja dłem je,
a by ło mi sło wo Two je we se lem i ra do ścią ser ca
me go, po nie waż się na zy wam od imie nia Twe go,
o PANIE, Bo że za stę pów”.

Do któ rej czę ści Pi sma Świę te go od no sił się Je -
zus, gdy po wie dział: „Ba da cie Pi sma... a one świa -
dec two wy da ją o mnie” (Ja na 5:39). Od po wia da -
my: do Sta re go Te sta men tu, gdyż wów czas nie
by ło na pi sa ne ani jed no sło wo No we go Te sta -
men tu. Gdy Apo stoł Pa weł po chwa lił bra ci w Be -
rei, któ rzy „co dzien nie stu dio wa li Pi sma”, za ich
pil ne stu dio wa nie, (Dz.Ap. 17:11), do któ rych
Pism on się od no sił? Do Sta re go Te sta men tu!
Z któ rych Pism cy to wał Je zus i pierw si Apo sto ło -
wie i do któ rych Pism od no sił się Je zus, gdy mó -
wił, że „Pi smo nie mo że być zła ma ne” (Ja na
10:35, KJV)? Do Sta re go Te sta men tu! A kie dy
zmar  twych wsta ły Pan, ja ko „ob cy” szedł i roz ma -

wiał z dwo ma ucznia mi na dro dze do Emaus „po -
cząw szy od Moj że sza i od wszyst kich pro ro ków
wy kła dał im te wszyst kie Pi sma, któ re o Nim na -
pi sa ne by ły” (Łuk. 24:27), to któ re to by ły Pi -
sma? Pi sma Sta re go Te sta men tu! Apol los był
„moż ny w Pi smach” (Dz.Ap. 18:24), któ re go Te -
sta men tu? Kie dy Apo stoł Pa weł od wie dził Ży -
dów w Sy na go dze i „dys ku to wał z ni mi na pod -
sta wie Pism” (Dz.Ap. 17:2), to któ rych Pism uży-
wał? Z pew no ścią Sta re go Te sta men tu, do któ re -
go też od niósł się, gdy za py tał kró la Agry pę: „Czy
wie rzysz pro ro kom?” (Dz.Ap. 26:27), i gdy pi sał
do Ty mo te usza: „Od dzie ciń stwa znasz Pi sma
Świę te, któ re cię mo gą uczy nić mą drym ku zba -
wie niu przez wia rę, któ ra jest w Chry stu sie Je zu -
sie” (2 Tym. 3:15). W w. 16 Pa weł z pew no ścią
od no si się do Pism Sta re go Te sta men tu: „Wszyst -
ko Pi smo udzie lo ne z Bo skie go na tchnie nia jest
po ży tecz ne”. Wer set 17: „Aby czło wiek Bo ży był
do sko na ły, do wszyst kich do brych uczyn ków do -
sta tecz nie wy po sa żo ny”.

Mo że my za py tać: dla cze go nie któ rzy z wy -
zna nio we go lu du Bo że go są tak nie do sta tecz nie
wy po sa że ni? Roz są dek pod po wia da nam, że dla -
te go, iż odło ży li na bok wię cej niż dwie trze cie Bo -
skie go Sło wa, Sta ry Te sta ment, o któ rym wła śnie
czy ta li śmy w 2 Tym. 3:16, gdzie Świę ty Pa weł
mó wi, że jest po ży tecz ny dla czło wie ka Bo że go.
Apo stoł Piotr tak wy so ko oce nia pro roc two Sta -
re go Te sta men tu, że uwa ża je za lep szy do wód niż
je go wła sna wi zja, a po opi sa niu prze mie nie nia
Chry stu sa „na świę tej gó rze ja ko da ne go na do -
wód przy szłe go Kró le stwa Chry stu sa, mó wi (2  Pi-
o  tra 1:19, KJV): „I ma my bar dziej pew ne sło wo
pro roc twa, a do brze zro bi cie, je śli bę dzie cie go
strzec jak świa tła, któ re świe ci w ciem nym miej -
scu, do pó ki dzień nie za świ ta”. Po twier dza on
oświad cze nie Świę te go Paw ła, iż jest ono po ży tecz -
ne i po ucza nas, iż na dal bę dzie uży tecz ne, „do pó -
ki dzień nie za świ ta”.

W Sta rym Te sta men cie jest wie le pro roctw,
któ re wy peł nia ją się obec nie, przy koń cu Wie ku
Ewan ge lii, a wie le z nich wy peł ni się w nie da le kiej
przy szło ści i do brze bę dzie, je śli prze bu dze ni
chrze ści ja nie, po świę ce ni ob ser wa to rzy, któ rzy
„nie śpią, tak jak in ni” (1 Tes. 5:6), po wsta ną
i oczysz czą swo je lam py (po szu ku jąc w Pi śmie)
i utrzy ma ją je w sta nie świe ce nia. „Sło wo Two je
jest po chod nią no gom mo im i świa tłem na mo -
jej ścież ce” (Ps. 119:105, KJV).

Nie któ rzy wy zna nio wi chrze ści ja nie, wbrew
wszyst kim tym świa dec twom No we go Te sta men -
tu, są skłon ni do za nie dby wa nia pism Sta re go Te -
sta men tu, bę dąc w du żym stop niu lub zu peł nie
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nie świa do mi wy peł nia nia się tych pism w prze -
szło ści, obec nie i w przy szło ści, „gdy przed tem
prze po wie dział o cier pie niach Chry stu sa i o wiel -
kiej chwa le, ja ka mia ła na stą pić” – „o cza sach re -
sty tu cji wszyst kich rze czy, co Bóg prze po wie dział
przez usta wszyst kich Je go świę tych pro ro ków
od po cząt ku świa ta” (Dz.Ap. 3:21, KJV), kie dy za
po śred nic twem po tom stwa Abra ha ma bę dą bło go -
sła wio ne wszyst kie ro dzi ny zie mi (1 Moj. 12:3;
22:18; Gal. 3:8, 16, 29). Tak jak księ życ od bi ja
wiel kie świa tło słoń ca i da je nam świa tło w no cy,
tak Sta ry Te sta ment rzu ca wie le świa tła na chrze -
ści jań ską ścież kę przez swo je dok try ny, prze pi sy,
obiet ni ce, na po mnie nia, hi sto rie, pro roc twa i ty py.

Wie lu chrze ści jan za nie dbu je stu dio wa nie
Sta re go Te sta men tu, po nie waż nie po tra fią roz -
po znać je go ty pów, ta kich jak Izra el ski Przy by -
tek na Pu sty ni (zob. Cie nie Przy byt ku) i zwią za -
ne z nim ofia ry i ce re mo nie, któ re, jak za pew nia
nas Apo stoł Pa weł, by ły cie nia mi przy szłych do-
brych rze czy (Kol. 2:17; Żyd. 8:5; 10:1). Po wo -
dem, przy naj mniej czę ścio wym, ta kie go nie uz-
na wa nia ty pów Sta re go Te sta men tu jest fakt, że
obec nie, po dob nie jak w cza sach pierw sze go ad-
wen tu Chry stu sa, krzyż jest prze szko dą i głup -
stwem dla wie lu. „Ka mie niem ob ra zy i opo ką
zgor sze nia tym, któ rzy ob ra ża ją się o sło wo, bę -
dąc nie po słusz ny mi te mu, do cze go zo sta li wy z-
na cze ni” (1 Pio tra 2:8, KJV). Wie lu wy zna nio -

wych du chow nych nie uzna je war to ści krzy ża
i nie gło si o nim. Wręcz prze ciw nie, wie le z ich
obec nych na uk ma na ce lu za prze cza nie i od rzu -
ca nie fak tu, że zo sta li śmy od ku pie ni „dro gą
krwią, ja ko ba ran ka nie win ne go i nie po ka la ne -
go, Chry stu sa” (1 Pio tra 1:18, 19), za stę pu jąc
to teo rią o ewo lu cji, któ ra za prze cza Bi blij nej
dok try nie o upad ku czło wie ka i ko niecz no ści
zło że nia oku pu za nie go, twier dząc, że war tość
Chry stu sa dla grzesz ni ka skła da się je dy nie z Je -
go słów i przy kła du.

Gdy świa tło o oku po wej ofie rze Je zu sa sta je
się nie wy raź ne w umy słach ka zno dzie jów i słu -
cha czy, to Sta ry Te sta ment z Pra wem Moj że szo -
wym i je go ofia ra mi, któ re przed sta wia ły ofia rę
Oku pu, z ko niecz no ści zo sta je od su nię ty na miej -
sce o mniej szym zna cze niu. Kie dyś gdy do strze -
ga li oni świa tło Bo skie go Sło wa, to do ce nia li
świa dec two Apo sto ła Paw ła, iż Izra el skie ofia ry
by ły za po wie dzia mi „lep szych ofiar” za grzech
(Żyd. 9:23). Py ta my: jak wy zna nio wi chrze ści ja nie
mo gli od rzu cić ten an ty typ, oku po wą ofia rę
Chry stu sa, an ty ty picz ną ofia rę za grzech? Te ty -
picz ne ofia ry Sta re go Te sta men tu zo sta ły od rzu -
co ne i oce nio ne ja ko bez zna cze nia!

SZTANDAR BIBLIJNY opo wia da się za ca łym
Pi smem Świę tym, za rów no za Sta rym, jak i No -
wym Te sta men tem. Na szą za sa dą jest nie za nied -
by wa nie żad ne go z nich, aby czło wiek Bo ży był
zu peł nie wy po sa żo ny, a nie tyl ko czę ścio wo wy -
po sa żo ny. My nie wsty dzi my się świa dec twa na -
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sze go Pa na (2 Tym. 1:8). Je ste śmy świa do mi, że
jest ono na pi sa ne „prze pis za prze pi sem” i „re gu -
ła za re gu łą, tro chę tu i tro chę tam” (Izaj. 28:10,
KJV) i aby uzy skać wła ści wy pro spek tyw ny i cał -
ko wi ty ob raz mu si my do pa so wać wszyst kie je go
czę ści i uj rzeć ich do sko na łą har mo nię. Dro dzy
Bra ter stwo, je śli uży wa my tyl ko nie któ rych czę ści

Sło wa Bo że go, a za nie dbu je my in ne je go czę ści, to
mo że my uzy skać błęd ny po gląd na te mat Bo skie -
go wiel kie go Pla nu Zba wie nia dla Ko ścio ła i świa -
ta (1 Ja na 2:2).

Błęd ne dok try ny są bu do wa ne na pry wat nych
in ter pre ta cjach, na przy ję tych z gó ry po glą dach
i czę ścio wym zro zu mie niu. Po win ni śmy „pil no -
wać” „dok try ny” (1 Tym. 4:16), „wie dząc, iż żad -
ne pro roc two Pi sma nie jest wła sne go wy kła du”
(2 Pio tra 1:20). Dla te go na szą za sa dą jest roz wa -
ża nie ca łe go Sło wa Bo że go, nic do nie go nie do da-
jąc i nic nie uj mu jąc, lecz uważ nie go stu diu jąc,
„aby być do świad czo nym Bo gu ro bot ni kiem, któ -
ry by się nie za wsty dził, wła ści wie roz bie ra jąc
Sło wo Praw dy” (2 Tym. 2:15). Za pra sza my na -
szych czy tel ni ków, aby przy łą czy li się do nas
i współ pra co wa li, aby osią gnąć ten cel. Niech
Bóg bło go sła wi nas wszyst kich, w mia rę jak sta -
ra my się uczyć i wy peł niać Je go świę tą wo lę we
wszyst kich spra wach!

WIECZNE MĘKI
Hi sto ria Ko ścio ła wska zu je, że teo rie po tę pie nia
roz wi ja ły się stop nio wo. Naj pierw po wstał po -
gląd, że każ de dziec ko Ada ma uro dzi ło się ska za -
ne na wiecz ne mę ki z rąk ognio od por nych de-
mo  nów i że je dy nym spo so bem unik nię cia ich
był chrzest. Lecz twier dzo no, że chrzest usu wa
tyl ko wcze śniej sze grze chy, nie usu wa jąc grze -
chów po peł nio nych po chrzcie, dla te go za cza sów
Kon stan ty na pa no wał zwy czaj od kła da nia
chrztu, je śli to moż li we, bli sko go dzi ny śmier ci.
Uwa ża się, iż Ter tu lian po pie rał ta ki po gląd. Po -
tem przy szedł św. Au gu styn po pie ra ją cy po gląd, iż
tyl ko Ko ściół bę dzie zba wio ny i że chrzest był
w ce lu wpro wa dze nia do Ko ścio ła.

CHRZEST NIEMOWLĄT
W na tu ral ny spo sób po wstał po gląd, że je śli nie -
mow lę ta umie ra ją nie bę dąc przy ję te do Ko ścio ła,
idą na wiecz ne mę ki. W re zul ta cie tej na uki chrzest
nie mow ląt zy skał wiel ką po pu lar ność i na dal jest

prak ty ko wa ny. Naj pierw nie mow lę ta by ły za nu -
rza ne w wo dzie, lecz póź niej pod wpły wem wie rze -
nia, że bi sku pi są na stęp ca mi Apo sto łów i ma ją ta -
ką sa mą wła dzę, so bo ry ko ściel ne za ję ły miej sce
Sło wa Bo że go i so bo ry te nie tyl ko usank cjo no -
wa ły chrzest nie mow ląt, któ ry nie jest na wet wspo -
mnia ny w Bi blii, lecz po nad to twier dzi ły, że za nu -
rze nie nie by ło ko niecz ne i że kil ka kro pli wo dy
wpro wa dzi do ro słe go lub nie mow lę do Ko ścio ła
i bę dzie sta no wić za bez pie cze nie przed pie kłem
wiecz nych mąk. Ten po gląd na dal ist nie je w o wie -
le więk szym stop niu, niż moż na to so bie wy obra -
zić. Nie któ rzy mó wią: „Ach! Prak ty ku je my kro pi-
e nie nie mow ląt, lecz to jest tyl ko „chrzest”. Jed nak
nie my śli my, by ła ska wy Nie biań ski Oj ciec lub Je -
go czci god ny Syn, nasz Od ku pi ciel, wy słał nie -
mow lę na tor tu ry, na wet gdy by zmar ło nie ochrz -
czo ne”. Nie bądź my zbyt pew ni – nie ste ty prze są -
dy umie ra ją po wo li. Zna my pew ne go przy pró szo -
ne go si wi zną bi sku pa w Ko ście le Epi sko pal nym,
któ ry był zbul wer so wa ny su ge stią, że je go wnu -

BS’ 14, 66-68
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70 —  SZTANDAR BIBLIJNY

czek, ja ko nie mow lę, mo że być bez piecz ny w ra -
mio nach Je zu sa nie bę dąc „ochrzczo ny”. Nie tyl -
ko to, lecz te śre dnio wiecz ne prze są dy są z ca łą mo -
cą wpa ja ne lu dziom przez nie któ rych z kle ru.

Roz wa ża jąc dok try nę o za nu rze niu w wo dzie,
tak jak jest przed sta wia na przez de no mi na cję
chrze ści jan-uczniów, nie mo że my po wie dzieć żad -
ne go nie uprzej me go sło wa do ty czą ce go ko go kol -
wiek z tej de no mi na cji. Jed nak ich dok try ny są
zu peł nie nie lo gicz ne. W swej na uce o za nu rze niu
uży wa ją wie le wer se tów na do wód, że chrzest jest
w ce lu od pusz cze nia grze chów. Wer se ty te, po da ne
w Bi blii, ni gdy nie by ły prze zna czo ne dla ko go kol -
wiek in ne go z wy jąt kiem Ży dów, po nie waż nikt
prócz Ży dów nie był chrzczo ny na od pusz cze nie
grze chów. Ży dzi znaj do wa li się w związ ku Przy -
mie rza z Bo giem przez Pra wo Moj że szo we. Je śli
grze szy li, to by ło wła ści we, by po ku to wa li, po -
wra ca li do Bo ga i sym bo licz nie uży wa li wo dy, oka -
zu jąc, że od wró ci li się od grze chu. Za cza sów Je zu -
sa wszy scy Ży dzi, bę dą cy w zu peł nej har mo nii
z Przy mie rzem Za ko nu, zo sta li prze nie sie ni
od Moj że sza do Chry stu sa. Tyl ko ci, któ rzy po peł -
ni li szcze gól ne grze chy, by li wzy wa ni, aby sym bo -
licz nie zmy li je w wo dzie. In ni, ży ją cy zgod nie
z tym Pra wem, ja ko „praw dzi wi Izra eli ci” ni gdy
nie otrzy ma li po le ce nia, by się
ochrzcić al bo zmyć swo je grze chy.
Nie ma żad ne go za pi su, aby któ -
ryś z Apo sto łów był za nu rzo ny
w wo dzie by zmyć grze chy, oprócz
Apo sto ła Paw ła, a to dla te go, że
prze śla do wał Ko ściół Chry stu so -
wy. Chrzest w Chry stu sa ogło szo -
ny dla na wró co nych po gan jest
zu peł nie od mien ny od chrztu Ży -
dów na od pusz cze nie grze chów.
Przy kład te go znaj du je my w Dz.
Ap. 18:24, 25, gdy Apol los och -
rzcił nie któ rych po gan w Efe zie
chrztem Ja no wym na od pusz cze -
nie grze chów. Świę ty Pa weł póź -
niej uznał to za nie wła ści we i po -
le cił, aby by li po now nie ochrzcze -
ni, nie na od pusz cze nie grze chów,
lecz w ce lu sym bo licz ne go wpro -
wa dze nia ich do Cia ła Chry stu so -

we go, do Ko ścio ła (Dz. Ap. 19:1-6). Po nad to Kor -
ne liusz i in ni wraz z nim otrzy ma li Du cha Świę te -
go, za nim by li ochrzcze ni, co do wo dzi, że ich grze -
chy zo sta ły im prze ba czo ne wcze śniej, po nie waż
naj pierw mu szą być prze ba czo ne grze chy, za nim
ktoś mo że otrzy mać Du cha Świę te go (Dz.Ap.
10:44-48; 2:38). Lecz przede wszyst kim chce my
zwró cić uwa gę na błęd ny po gląd de no mi na cji
chrze ści jan-uczniów, że chrzest jest w ce lu od pusz -
cze nia grze chów, co w na tu ral ny spo sób wy klu cza
wszyst kich chrze ści jan, któ rzy nie zo sta li za nu rze -
ni. Lo gi ka te go po glą du w de no mi na cji chrze ści -
jan-uczniów nie znaj du je wie lu zwo len ni ków. Lo -
gi ka te go po glą du jest na stę pu ją ca: je że li dla do ro -
słe go ko niecz ne jest za nu rze nie, aby je go grze chy
mo gły być zmy te lub od pusz czo ne, to lo gicz nie
pro wa dzi do te go, iż wszy scy nie za nu rze ni do ro -
śli tkwią jesz cze w swych grze chach, są one nie -
prze ba czo ne. We dług te go po glą du, je śli umrą, mu -
szą po nieść ka rę za swo je grze chy, a oni uwa ża ją,
że ka rą za grze chy są wiecz ne mę ki. 

CHRZEST W WODZIE
Z uzna niem od no si my się do po glą du bap ty stów
ja ko bliż sze go Pi smu Świę te mu, niż po gląd na te mat
chrztu utrzy my wa ny przez głów ne wy zna nia. Jed -
nak zna mien ny jest fakt, że obec nie nie wie lu bap -
ty stów mo że lub chce utrzy my wać ten po gląd, gdy
zo sta je on pod da ny pró bie. Nie mniej jed nak w teo -
rii i prak ty ce wiel ka licz ba bap ty stów oświad cza, że
chrzest jest nie odzow nie zwią za ny z przy ję ciem
do „Ko ścio ła Bo ga Ży we go, któ rych imio na są za -
pi sa ne w nie bie”. Trzy ma jąc się te go w peł ni,
w dzie wię ciu na dzie sięć Ko ścio łów Bap ty stycz nych

na świe cie tyl ko ochrzcze ni
chrze ści ja nie są za pra sza ni do
sto łu Pań skie go, by wziąć udział
w Wie cze rzy Pań skiej. Dla cze go?
Po nie waż twier dzą, że tyl ko jed -
nost ki ochrzczo ne na le żą do pra -
w  dzi we go Ko ścio ła, a pa mią t ka
Wie cze rzy Pań skiej jest wy łącz -
nie dla Ko ścio ła. Je śli się ich za -
py ta my, ja kie ko rzy ści da je
człon ko stwo w Ko  ście le, to od -
po wia da ją – Zba wie nie! Py ta my:
Co jest prze ci wień stwem zba -
wie nia? Oni od po wia da ją – Zgu -
ba! Py ta my: Co ma cie na my śli,
mó wiąc: zgu ba? Od po wia da ją:
Od rzu ce nie od Bo ga i cier pie nie
wiecz nych mąk! Za tem teo re -
tycz nie na si przy ja cie le bap ty ści
prze ka zu ją nie ochrz czo nym tę
sa mą mro żą cą krew w ży łach

„Po zwól cie ma łym dzie ciom
przy cho dzić do Mnie...”

Mat. 19:14, KJV.

Nikt nie jest nie waż ny dla Bo ga
Je zus ko chał dzie ci i wska zy wał, że Bo ska mi łość ma
du żo miej sca dla każ de go! On przy cho dzi do każ de go
in dy wi du al nie i w nie  po wta rzal ny spo sób, aby do t -
knąć go Swą uzdra wia ją cą mi ło ścią i mo cą.
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teo rię, że chrze ści ja nie -ucznio wie, ka to li cy, lu re ta -
nie, pre zbi te ria nie, me to dy ści, kon gre ga cjo na li ści
itp. są na dro dze do wiecz nych mąk.

OCHRZCZENI W ŚMIERĆ CHRYSTUSA
Świę ty Pa weł mó wi nam o pew nych cza sach nie -
świa do mo ści, w któ rych „Bóg przy my kał oko” lub
„nie zwra cał uwa gi”. Wie rzy my, że Wszech mo gą -
cy nie zwra cał uwa gi na ta kie nie lo gicz ne po glą dy
nie któ rych z Je go dzie ci i nie ob cią żał ich od po wie -
dzial no ścią za na uki tak okrop nie szka lu ją ce Bo ski
cha rak ter i fał szy wie przed sta wia ją ce Je go Sło wo.
Lecz te raz Bóg otwie ra oczy na sze go zro zu mie nia
i nie ma już żad ne go uspra wie dli wie nia dla ko -
goś, kto wie rzy w tak strasz ne na uki ani wy tłu ma -
cze nia, by na dal w nie wie rzyć, gdy zo sta ją od rzu -
co ne przez ser ce. Praw dzi wy po gląd na te mat
chrztu to ta ki, któ ry nie mo że być za kwe stio no wa -
ny. Jest on lo gicz ny sam w so bie i zgod ny z każ dym
świa dec twem Bi blii. On uzna je za lud Bo ży każ de
po świę co ne dziec ko Bo że z każ dej de no mi na cji,
jak rów nież spo za de no mi na cji. Ten po gląd uzna -
je świę te go bap ty stę, świę te go ucznia, świę te go ka -
to li ka, epi sko pa lia ni na, lu te ra ni na, kon gre ga cjo na -
li stę, me to dy stę itp. za człon ka jed ne go „Ko ścio ła
Bo ga Ży we go, któ rych imio na są za pi sa ne w nie -
bie”. Ja ki to mo że być chrzest? Od po wia da my, że
jest to ten je dy ny chrzest wy mie nio ny przez Świę -
te go Paw ła w wer se cie, któ ry wszy scy czy ta my
i czę sto cy tu je my: „Któ rzy kol wiek ochrzcze ni je ste -
śmy w Je zu sa Chry stu sa, w śmierć Je go ochrzcze ni
je ste śmy” (Rzym. 6:3). W prze szło ści wszy scy po -
peł nia li śmy błąd, sto su jąc te sło wa Apo sto ła
do chrztu w wo dzie. Apo stoł ani jed nym sło wem
nie mó wi o wod nym chrzcie, lecz szcze gól nie wy -
mie nia Chrzest w Chry stu sa, „w Cia ło Chry stu so -
we, któ rym jest Ko ściół”. My ślą te go wer se tu jest,
że Bóg po sta no wił zgro ma dzić wy bra ny Ko ściół
pod czas Wie ku Ewan ge lii. Gło wa te go Ko ścio ła
zo sta ła wzię ta w gó rę do chwa ły osiem na ście wie -
ków te mu i od Pięć dzie siąt ni cy praw dzi wi na śla -
dow cy Je zu sa by li przyj mo wa ni przez Bo ga dzię ki

Je go za słu dze i trak to wa ni ja ko „człon ko wie Cia -
ła Chry stu so we go”, któ rym jest Ko ściół. Lecz Pi -
smo Świę te nie mó wi ani sło wem o lu dziach te go
świa ta, któ rzy nie otrzy ma li te go wspa nia łe go
uwiel bie nia, by z te go po wo du cier pie li wiecz ne
mę ki. Jed nak oni stra cą tę wiel ką na gro dę. Chrzest
w wo dzie nie jest drzwia mi do praw dzi we go Ko -
ścio ła. Na si przy ja cie le bap ty ści zgo dzą się z po -
wyż szym twier dze niem. Oni po wie dzą: Tak, to
jest to, co ma my na my śli; my bap ty ści twier dzi my,
iż za nu rze nie w wo dzie jest ko niecz ne tyl ko po to,
by być w Chry stu sie. Je ste śmy za do wo le ni z ich
wy raź ne go i szcze re go oświad cze nia i z moż li wo ści
uczci we go roz wa że nia tej spra wy. Błąd bap ty stów
tkwi w tym, iż uwa  ża ją, że chrzest w wo dzie wpro -
wa dza do człon ko stwa w praw dzi wym Ko ście le.
Lecz po wsta je py ta nie, co zna czą sło wa „ochrzcze -
ni w Je go śmierć”. Czy Je go śmierć w ja kiś spo sób
róż ni ła się od śmier ci in nych? Zde cy do wa nie tak!
My wszy scy umie ra my ja ko grzesz ni cy, dzie ci gnie -
wu, pod Bo skim wy ro kiem śmier ci. Lecz Je zus nie
był grzesz ni kiem i nie był pod Bo skim wy ro kiem
śmier ci. On był „świę ty, nie win ny, nie ska la ny,
odłą czo ny od grzesz ni ków” i wol ny od śmier ci
Ada mo wej. Je go śmierć by ła ofiar ni cza – by ła od -
da niem do sko na łe go ży cia. Dla te go też ci, któ rzy
chcą być Je go na śla dow ca mi i być ochrzcze ni w Je -
go śmierć, mu szą brać udział w Je go ofiar ni czej
śmier ci. Pi smo Świę te wy ja śnia, że to by ło by nie -
moż li we, gdy by śmy ja ko je go na śla dow cy nie zo -
sta li oczysz cze ni i nie sta li się ofia ra mi god ny mi
przy ję cia przez za słu gę Je zu sa, po nie waż „z na tu -
ry wszy scy je ste śmy dzieć mi gnie wu, tak jak i in -
ni”. Praw dzi wym zna cze niem chrztu na sze go Pa -
na by ła Je go śmierć. Jan Chrzci ciel wie dział, że Je -
zus nie był grzesz ni kiem, wie dział, że nie miał żad -
ne go grze chu do zmy cia i na po cząt ku nie chciał
Go za nu rzyć. On do ko nał chrztu wte dy, gdy Je zus
za pew nił go, iż to jest wła ści we i ma głęb sze zna -
cze nie. „Za nie chaj, niech tak bę dzie – aby śmy wy -
peł ni li wszel ką spra wie dli wość”. Wszel ka spra wie -
dli wość jest tym, cze go wy ma ga ło Pra wo Za ko nu
– po słu szeń stwo te mu Pra wu wszyst kich, któ rzy
mu pod le ga ją i śmierć dla wszyst kich, któ rzy są mu
nie po słusz ni. Przez po słu szeń stwo wszyst kim wy -
ma ga niom Pra wa Za ko nu Je zus wy peł nił ca łą spra -
wie dli wość, a przez swo ją śmierć za do wo lił je go żą -
da nie śmier ci dla nie po słusz nych. On sym bo li zo -
wał te dwie rze czy: (1) Swo ją śmierć przez po grze -
ba nie (za nu rze nie) w wo dzie i (2) Swo je po słu -
szeń stwo w po wsta niu do no we go ży cia przez pod -
nie sie nie z wo dy, sym bo li zu jąc przez za nu rze nie, iż
wy peł nił ca łą spra wie dli wość.

Nasz Pan przez trzy i pół ro ku wy peł niał ślub
Swe go po świę ce nia, któ ry sym bo li zo wał w Jor da nie.

ZROZUMIENIE CHRZTU
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72 —  SZTANDAR BIBLIJNY

On sym bo li zo wał chrzest w śmierć. Dzień po dniu
co raz bar dziej za nu rzał się w śmier ci. To praw dzi we
za nu rze nie w śmier ci zo sta ło do koń czo ne na Kal wa -
rii. Zgod nie z tym, krót ko przed Swo ją śmier cią Je -
zus po wie dział: „Mam być chrztem ochrzczo ny
i jak że je stem udrę czo ny, do kąd się to nie wy ko na”.
Nie co póź niej to wy peł ni ło się, a On za wo łał: „Wy -
ko na ło się!”. Je go chrzest w śmierć za koń czył się. Tę
sa mą myśl Mistrz po dał Swym na śla dow com, mó -
wiąc do dwóch uczniów, któ rzy pra gnę li usiąść je -
den po pra wi cy, a dru gi po le wi cy w Kró le stwie:
„Nie wie cie o co pro si cie!”. Nie wie cie, cze go wy ma -
ga za pew nie nie so bie wy wyż sze nia w Kró le stwie.
Czy je ste ście w sta nie, czy je ste ście chęt ni pić kie lich
smut ku, sa mo za par cia itp.? Czy je ste ście chęt ni,
„by być ochrzcze ni chrztem, któ rym Ja je stem
ochrzczo ny” – chrztem w śmierć? Gdy ucznio wie
od po wie dzie li twier dzą co, Mistrz za pew nił ich, że
bę dzie opie ko wał się ni mi aż do koń ca. Wa run ki
ucznio stwa nie zmie ni ły się.

CZYM NIE JEST CHRZEST WODNY
A te raz kil ka słów na te mat chrztu w wo dzie. Nie
jest on po to, by chro nić przed wiecz ny mi mę ka -
mi ani po to, by wejść do wiecz nej chwa ły, lecz jest
to sym bol, pięk ny ob raz w jed nym ak cie. Jest on
świa dec twem dla wszyst kich wie rzą cych, że po -

świę co na oso ba ślu bo wa ła wier ność Zba wi cie lo wi
i to aż do śmier ci. Po le ca my wszyst kim po świę co -
nym ta kie wy zna nie swe go po świę ce nia, ja ko po -
sta no wio ne przez sa me go Pa na sym bo licz ne wy -
zna nie dla tych, któ rzy przy ję li Je go wa run ki, od -
da jąc swo je wszyst ko i sta ra jąc się po stę po wać
w no wo ści ży cia, by osią gnąć wiecz ne ży cie w Kró -
le stwie (Rzym. 6:3-5; Gal. 3:28; Fi lip. 3:10). Wła -
ści we jest, aby nie po świę ce ni lu dzie te go świa ta nie
by li chrzcze ni. Chrzest ni gdy nie był za mie rzo ny
dla in nych, niż zu peł nie po świę ce ni, uświę ce ni
w Je zu sie Chry stu sie. Gdy na dej dzie słusz ny Bo ski
czas, świat ludz ko ści otrzy ma bło go sła wień stwa
za pew nio ne przez za słu gę Od ku pi cie la pod ła ska -
wy mi za rzą dze nia mi Je go nie biań skie go Kró le stwa,
któ re bę dzie usta no wio ne pod ca łym nie bem w ce -
lu pod nie sie nia z grze chu i śmier ci ludz ko ści
– wszyst kich, któ rzy te go za pra gną.

Choć pra wa na tu ry są do bre, a śmierć ja ko dzie ło na tu ry
Im słu ży, dla cze go bo imy się umie rać?

Choć strach przed śmier cią próż ny, lecz ist nie je,
Dla cze go bo imy się te go, cze go nie mo że my unik nąć?

Więk szym bó lem jest strach przed śmier cią niż ból śmier ci,
Po zba wia jąc ludz kie umy sły po czu cia na tu ral nej mo cy.

Choć każ da za ro zu mia łość przy bie ra nie cny kształt,
To wła ści wie roz wa żo na, nie za wsze jest zła.

Gdy na mięt no ści przy ćmią na sze oczy,
Po zwól my im roz ja śnić się, by do strze gły, 

Że na sze ży cie jest je dy nie kro kiem na za py lo nej dro dze,
Wte dy za cho waj my szczę ście spo koj ne go umy słu;
Gdy to od czu je my, nie do zna my wiel kiej stra ty.

Bi blia mó wi o chrzcie dla od pusz cze nia grze chów,
lecz tyl ko Ży dzi by li chrzcze ni w ce lu od pusz cze nia
grze chów. Tyl ko Ży dzi znaj do wa li się w re la cji Przy -
mie rza z Bo giem przez Pra wo Moj że szo we.

BS’ 14, 69-71

SPRA WIE DLI WIE ska zu jąc na śmierć Swe nie po -
słusz ne dzie ci sześć ty się cy lat te mu, Bóg dał

do zro zu mie nia, że osta tecz nie po tom stwo nie wia sty
zmiaż dży gło wę wę żo wi. To ukry te pro roc two by ło
pierw szą wzmian ką o Bo skim mi ło sier dziu, któ re
nasz ła ska wy Stwór ca za mie rzył oka zać jesz cze
przed za ło że niem świa ta. Nasz Stwór ca, za wsze szla -
chet ny, uprzej my i ła ska wy, dla do bra Swych stwo -
rzeń po wstrzy mał Swe mi ło sier dzie, by one na uczy -
ły się oce niać nie zmier ną szko dli wość grze chu. By -

ło to rów nież dla do bra anio łów, aby mo gli w peł ni
po znać Je go spra wie dli wość, jak rów nież Je go mą -
drość i moc. W kon tak tach ze Swy mi stwo rze nia mi
Bóg dzia łał ze sta no wi ska ide al nej spra wie dli wo ści.
Gdy zgrze szy li, cał ko wi cie stra ci li pra wo do ży cia
wiecz ne go, któ re by ło im udzie lo ne wa run ko wo. Jak
już za uwa ży li śmy, wiecz ne mę ki w żad nym zna cze -
niu ani w żad nym stop niu nie by ły Bo skim za mia -
rem. Je go wy rok wo bec czło wie ka zo stał ja sno wy ra -
żo ny: „Umie ra jąc umrzesz”, a nie: ży jąc, bę dziesz
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żył w mę kach. „Du  sza, któ -
ra grze szy, ta umrze”
(1 Moj. 2:17; Ezech. 18:4).
W po stę po wa niu z na szym
ro dem Bóg za mie rzył po -
ka zać za sa dę Swe go Bo skie -
go rzą du, ja ki osta tecz nie
bę dzie funk cjo no wał wszę dzie – wśród wszyst kich Je -
go stwo rzeń, tak na du cho wym, jak i ziem skim po -
zio mie. Wie le wie ków póź niej, w siód mym po ko le -
niu dzie ci Ada ma, Bóg pro ro czo prze po wie dział
przez jed ne go z nich, Eno cha, mó wiąc: „Oto Pan
idzie z ty sią ca mi swo ich świę tych, aby wy ko nać spra -
wie dli wość na zie mi”, aby usta no wić spra wie dli -
wość wśród lu dzi. Czas mi jał, lecz grzech na dal pa -
no wał, a przyj ście Wiel kie go Wy zwo li cie la wciąż na -
le ża ło do przy szło ści (Ju dy 14, 15, KJV).

Po wy pró bo wa niu wia ry i po słu szeń stwa Abra -
ha ma, Bóg prze mó wił do nie go. Wspo mniał o tym
Wiel kim Wy zwo li cie lu, któ ry zmiaż dży gło wę wę -
żo wi i któ ry przyj dzie w wiel kiej chwa le z ty sią ca -
mi Swych świę tych. To wła śnie Abra ha mo wi dał
za pew nie nie, iż ten Je dy ny bę dzie w pe wien spo sób
utoż sa mia ny z je go po tom stwem, za tem wła ści -
wie mo że być na zwa ny Po tom kiem Abra ha ma. Bóg
po wie dział: „W po tom stwie two im bę dą bło go sła -
wio ne wszyst kie ro dzi ny zie mi” (1 Moj. 12:3,
KJV). Bo ski pro gram nie zo stał zmie nio ny, lecz
bar dziej wy raź ne wy po wie dzi zo sta ły do da ne w tej
kwe stii. Od te go mo men tu wszy scy po in stru owa -
ni przez Bo ga wie dzie li, że ma ją ocze ki wać Me sja -
ni stycz nych bło go sła wieństw udzie lo nych przez
Po tom stwo Abra ha ma. Co wię cej, to Przy mie rze
zo sta ło póź niej po twier dzo ne przy się gą Abra ha -
mo wi, po tem Iza ako wi, a na stęp nie Ja ku bo wi.
Obiet ni ca te go Przy mie rza sta ła się pod sta wą przy -
ję cia ca łe go na ro du Izra ela, wszyst kich dzie ci Ja ku -
ba. By li oni dzie dzi ca mi Przy mie rza Abra ha mo -
we go – Przy mie rza po twier dzo ne go przy się gą. Je -
śli Wszech mo gą cy Bóg tak wiel ce za szczy cił nie któ -
rych z na ro du ży dow skie go, choć cza sa mi oka zy -
wa li się aro ganc cy i pysz ni, to nie za po mi naj my, iż
błą dze nie jest spra wą ludz ką, a prze ba cza nie jest
Bo ską. Praw do po dob nie gdy by śmy by li na ich
miej scu, na sze nie do sko na ło ści ujaw ni ły by się
w po dob ny spo sób. Do świad cze nia uci sku i nie wo -
li Izra ela w Egip cie praw do po dob nie by ły ko niecz -
ne, by przy go to wać ich do tej wiel kiej Bo skiej ofer -
ty, że po win ni za cho wy wać Pra wo Za ko nu, a ja ko
na gro dę otrzy ma ją ży cie wiecz ne. Jak jest na pi sa -
ne: „Ten, kto czy ni te rze czy, bę dzie żył przez nie”
(3 Moj. 18:5, KJV). Izra el bar dzo cie szył się z te go,
że Bóg wy róż nił ich i wy brał z ca łej ludz ko ści.
Przy mie rze Za ko nu mia ło po śred ni ka. Ofia ry wo -
łów i ko złów do ko ny wa ły ty picz ne go po jed na nia
za nich na rok, tak iż mo gli wejść w re la cję Przy -

mie rza z Bo giem. Lecz
gdy usi ło wa li za cho wy -
wać Pra wo Za ko nu by li
roz cza ro wa ni. Nie by li
w sta nie go za cho wać.
Pra wo Bo że jest peł ną
mia rą zdol no ści do sko -

na łe go czło wie ka, a Ży dzi, bę dąc nie do sko na li,
po dob nie jak in ni lu dzie, prze ko na li się, że pod ję -
li za da nie nie moż li we do wy ko na nia.

Ża den Żyd nie za cho wał do sko na le Pra wa Za -
ko nu. Dla te go ża den Żyd nie zdo był ży cia wiecz ne -
go pod czas pierw sze go ro ku obo wią zy wa nia te go
Pra wa. Wie dząc o tym, Bóg za rzą dził po wta rza nie
Dnia Po jed na nia co rok, tak aby lu dzie cią gle mo -
gli sta rać się osią gnąć ży cie wiecz ne. Gdy mi jał rok
za ro kiem, wiek za wie kiem, a oni nie by li w sta nie
go za cho wać, znie chę ce nie za ję ło miej sce na dziei.
Bóg uczył ich wiel kiej lek cji do ty czą cej ko niecz no -
ści „lep szych ofiar”, niż te z wo łów i ko złów, a tak -
że prze ka zał im, że nie ma żad nych in nych spo so -
bów uspra wie dli wie nia się przed Nim. Oni otrzy -
my wa li bło go sła wień stwa pod tym Przy mie rzem
– kształ cą ce bło go sła wień stwa, lecz nie ta kie, ja -
kich się spo dzie wa li, nie bło go sła wień stwa ży cia
wiecz ne go. Oni nie mo gli się stać, na co mie li na -
dzie ję, na ro do wym Me sja szem, na ro do wym Po -
tom stwem Abra ha ma w ce lu bło go sła wie nia
wszyst kich na ro dów. Przez pe wien czas Bóg da wał
im kró lów, lecz oni nie by li zdol ni do ko nać tych
wiel kich rze czy zwią za nych z tą na dzie ją. Lecz by -
ła im da na obiet ni ca in dy wi du al ne go Me sja sza,
któ ry miał być z ro du Da wi da, o wie le więk sze go
od wiel kie go, mą dre go i bo ga te go Sa lo mo na. Me -
sjasz miał być sy nem Da wi da, a mi mo to Pa nem
Da wi da (Ps. 110:1; Mat. 22:42-44). Tu taj, tak jak
Bóg za mie rzył, Izra el za czął my śleć o in dy wi du al -
nym Me sja szu, o kró lu chwa ły, któ ry uży je ich na -
ród do opa no wa nia ca łe go świa ta, kie dy każ de ko -
la no się skło ni i każ dy ję zyk wy zna chwa łę Bo gu.
Na stęp ną lek cją, któ rej Izra el miał się na uczyć by -
ło to, że mu si przyjść zmia na dys pen sa cji, że tak jak
Moj żesz po śred ni czył w Przy mie rzu Za ko nu, tak
an ty ty picz ny Moj żesz, więk szy niż Moj żesz, wpro -
wa dzi ich w bło go sła wień stwa i przy wi le je o wie -
le lep sze go przy mie rza, bar dziej ła ska we go dla
nich, pod któ rym bę dą mo gli osią gnąć ży cie wiecz -
ne. To No we Przy mie rze by ło im przed sta wio ne
szcze gól nie przez pro roc two Je re mia sza (Jer. 31:31-
34). W po łą cze niu z oświad cze niem Moj że sza do -
ty czą cym więk sze go Po śred ni ka, to do po mo gło ich
wie rze od no wić na dzie ję w Obiet ni  cę po twier dzo -
ną przy się gą Abra ha mo wi: „W po tom stwie two im
bę dą bło go sła wio ne wszyst kie ro dzi ny zie mi”.

Gdy przyj dzie ten wiel ki Po śred nik, ja ko obie -
ca ny Po słan nik Bo ga, i usta no wi lep sze przy mie rze,
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pod któ rym Izra el mo że otrzy mać ży cie wiecz ne,
i gdy On ja ko po to mek Da wi da sta nie się ich Kró -
lem, wów czas praw dzi we po tom stwo Abra ha ma,
na ród Izra el ski pod zwierzch nic twem te go Wiel kie -
go Po śred ni ka Kró la, bę dzie w peł ni wy kwa li fi ko -
wa ne do bło go sła wie nia wszyst kich ro dzin zie mi.
Myśl o chwa le dla ich na ro du sta ła się no wym na -
tchnie niem i wo kół niej zgro ma dzi ło się pięć dzie -
siąt ty się cy Ży dów ze wszyst kich po ko leń Izra ela,
któ rzy zgod nie z edyk tem Cy ru sa po wró ci li z nie -
wo li ba bi loń skiej. Przez pro ro ka Eze chie la PAN po -
now nie przy po mniał fakt, że ich Przy mie rze Za ko -
nu do ko na ne przy gó rze Sy naj mu si ustą pić miej -
sca No we mu Przy mie rzu, lep sze mu przy mie rzu, za -
nim na stą pi wiel kie bło go sła wień stwo re sty tu cji.
Mó wiąc o cza sie, w któ rym On po now nie zgro ma -
dzi ich ze wszyst kich kra jów i wy peł ni obiet ni cę
da ną Abra ha mo wi, Iza ako wi i Ja ku bo wi, uczy ni
ich wiel kim na ro dem oraz uży je w ce lu bło go sła -
wie nia in nych na ro dów, PAN oświad cza: „Nie
z po wo du was to czy nię, o do mu Izra el ski, ale ze
wzglę du na Mo je Imię”. Na stęp nie Pan mó wi im,
że w cza sie, kie dy On z po wro tem przyj mie ich
do Swej mi ło ści i ła ski, upo ko rzy rów nież ich py -
chę przez przy wró ce nie Sa ma ry tan i So do mi tów,
na ro dów, któ ry mi Izra eli ci po gar dza li, ja ko gor-
szy mi i grzesz ni ka mi (Ezech. 36:22). Bóg oświad -
cza, że ża den z tych na ro dów nie po peł nił tak po -
waż nych grze chów prze ciw Bo skiej do bro ci, jak
Izra el oraz że kie dy On bę dzie bło go sła wił Izra elo -
wi, to bę dzie rów nież bło go sła wił na ro dom znaj du -
ją cym się wśród nich. Za cy tuj my Je go sło wa: „Gdy
two je sio stry, So do ma i cór ki jej po wró cą do pierw -
sze go sta nu swe go, tak że Sa ma ria i cór ki jej wró cą
do pierw sze go sta nu swe go, wte dy ty i cór ki two je
wró ci cie do pierw sze go sta nu swe go... Jed nak wspo -
mnę na przy mie rze Mo je, któ re z to bą za war łem
za dni two jej mło do ści i usta no wię z to bą Przy mie -
rze wiecz ne,... i dam ci je [So do mi tów i Sa ma ry tan]
za cór ki, lecz nie przez two je Przy mie rze [nie
pod Sta rym Przy mie rzem Za ko nu, lecz pod przy -
szłym No wym Przy mie rzem Pra wa] i usta no wię
z to bą Przy mie rze Mo je;... [w tym ce lu] abyś pa -
mię ta ła i za wsty dzi ła się, a ni gdy wię cej nie otwo -
rzy ła ust swo ich z po wo du swe go wsty du, gdy ci
prze ba czę wszyst ko coś czy ni ła, mó wi PAN Bóg”
(Ezech. 16:55-63, KJV).

KTO ZNIESIE DZIEŃ JEGO PRZYJŚCIA
Po śred ni kiem te go no we go i lep sze go Przy mie rza
bę dzie in dy wi du al ny Me sjasz – o wie le wspa nial szy
Po śred nik niż Moj żesz, o wie le wspa nial szy Król niż
Da wid – Ten, któ re go Izra el za czął ocze ki wać
i za Nim tę sk nić. Czyż mo że my się dzi wić, że oni nie
zdo ła li roz po znać Go w uni żo nym Na za rej czy ku,
któ ry umarł na Kal wa rii? Nie po win ni śmy! Nic in -
ne go, jak tyl ko szcze gól na po moc Du cha Świę te go

mo że umoż li wić do strze że nie łącz no ści po mię dzy
ty mi wspa nia ły mi ob ra za mi i pro roc twa mi a po -
kor nym wy glą dem te go, któ ry przy szedł wy peł nić te
pro roc twa. Do strze ga my jed nak, że ten wiel ki Me -
sjasz Chwa ły, Je zus, pod czas Swe go Dru gie go Ad -
wen tu, ja ko Król kró lów i Pan pa nów cał ko wi cie
wy peł nia każ dy wy móg Ży dow skie go ocze ki wa nia
i pro ro cze go za ry su. Nie któ rzy to ro zu mie ją, lecz
in ni nie są jesz cze w sta nie do strzec, że Ten, któ ry
zo stał prze bi ty, jest Tym sa mym, któ ry ja ko Syn
Bo ży w wiel kiej chwa le bę dzie wkrót ce bło go sła wił
Izra el, a przez Izra el bę dzie bło go sła wił wszyst kie ro -
dzi ny zie mi. Nasz pod sta wo wy wer set po cho dzi z in -
ne go pro roc twa mó wią ce go o tym sa mym wiel kim
Me sja szu, Po śred ni ku No we go Przy mie rza, o Kró lu
kró lów i Pa nu pa nów, któ ry ja ko Przed sta wi ciel
wiel kie go Je ho wy, Swe go Oj ca, bę dzie pa no wał, do -
pó ki nie po ko na wszyst kich nie przy ja ciół, do pó ki
sza tan nie zo sta nie zwią za ny i osta tecz nie znisz czo -
ny; do pó ki Adam i je go ród nie bę dzie uwol nio ny
spod Bo skie go wy ro ku i pod wa run ka mi No we go
Przy mie rza nie bę dzie pod nie sio ny z grze chu, de gra -
da cji i śmier ci do do sko na ło ści i wiecz ne go ży cia,
a nie chęt ni i nie po słusz ni zo sta ną znisz cze ni we
wtó rej śmier ci. Pro rok Ma la chiasz wska zu je, że Me -
sjasz No we go Przy mie rza, któ re go on za po wia da,
jest wspa nia łym Po śred ni kiem i an ty ty picz nym Kró -
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lem, któ re go oni od daw na ocze ki wa li i o któ rym
roz my śla li z wiel ką przy jem no ścią. On Przyj dzie
do Świą ty ni, co ozna cza, że bę dzie nie tyl ko an ty ty -
picz nym Pro ro kiem, an ty ty picz nym Kró lem, lecz
tak że an ty ty picz nym Ka pła nem „we dług po rząd ku
Mel chi ze de ka”.

Lecz po tej ra do snej pro kla ma cji, że po win ni
spo dzie wać się dłu go ocze ki wa ne go i wspa nia łe go
Po śred ni ka No we go Przy mie rza, zo sta li oni ostrze -
że ni, że Je go Dzień bę dzie cza sem do świad cza nia,
cza sem szcze gól ne go pró bo wa nia i spraw dza nia
w tym ce lu, by Pan mógł zna leźć an ty ty picz nych
Ka pła nów i Le wi tów słu żą cych w an ty ty picz nej
Świą ty ni. On bę dzie ni czym Ra fi na tor, któ ry za po -
mo cą ognia usu wa żu żel, a po zo sta wia tyl ko czy sty
me tal, co ozna cza ogni ste pró by i do świad cze nia.
On bę dzie jak „my dło fo lusz ni ka” w tym zna cze -
niu, że na stą pi wiel kie oczysz cze nie, aby przy go to -
wać do Kró le stwa po wo ła nych, wy bra nych i wier -
nych (Mal. 3:2). W tym cza sie po świę ce nie PANU
Ju dy i Je ru za le mu bę dzie przy ję te tak jak w daw nych
cza sach. Uwa ża my, że duch po świę ce nia zo stał oży -
wio ny wśród Ży dów, szcze gól nie tych, któ rzy utoż -
sa mia li się z Je ru za lem i ru chem Sy jo ni stycz nym. Po -
przed nio był to ruch po li tycz ny w in te re sie ży dow -
skiej na cjo na li za cji i oj czy zny dla wy gnań ców.
Przy szedł słusz ny czas dla tych, któ rzy ma ją wia rę,
aby zbli żyć się do Bo ga i oka zać tę wia rę przez spo -
dzie wa nie się, że w przy szło ści zo sta nie przy wró co -
ne ziem skie Je ru za lem i je go in te re sy.

Pier wo rod ny Oj ca ja ko Je go wspa nia ły Po śred -
nik w wiel kim dzie le stwa rza nia miał za pew nio ny
za szczyt sta nia się wiel kim Po słan ni kiem Przy mie -
rza, wiel kim Pro ro kiem, Ka pła nem i Kró lem Izra -
ela, wiel kim Mi cha łem z pro roc twa Da nie la 12:1.
Lecz z osią gnię ciem te go wy so kie go sta no wi ska
by ły zwią za ne pró by: (1) W po słu szeń stwie wo li
Oj ca, przez wia rę On mu siał opu ścić nie biań ską
chwa łę, by stać się czło wie kiem – nie grzesz nym,
lecz do sko na łym czło wie kiem – świę tym, nie win -
nym, nie ska la nym, odłą czo nym od grzesz ni ków.
(2) W ten spo sób przy go to wa ny, by stać się Od ku -

pi cie lem, miał przy wi lej do ko na nia zu peł ne go po -
świę ce nia Swych ziem skich in te re sów, a Oj cu
upodo ba ło się, by przy Jor da nie spło dzić Go z Du -
cha Świę te go do du cho wej na tu ry na naj wyż szym
po zio mie. Przez trzy i pół ro ku Je go ofia ra pło nę ła
na oł ta rzu. Fak tycz nie to by ła lep sza ofia ra niż
ofia ry wo łów i ko złów; po nie waż to by ła rów no -
waż na ce na za Ada ma – oko za oko, ząb za ząb, ży -
cie czło wie ka za ży cie czło wie ka. (3) Gdy Je zus
ofiar ni czo od dał Swo je ziem skie ży cie, do znał prze -
mia ny zmar twych wsta nia, zmia ny z na tu ry ludz -
kiej na du cho wą, po dob ną do tej, ja ką miał pier -
wot nie, tyl ko wyż szą i bar dziej chwa leb ną. Był On
za rów no ofia rą, jak i spło dzo nym z Du cha ka pła -
nem, któ ry zło żył tę ofia rę. Kie dy po wstał ze śmier -
ci, Je go oso bi sta ofia ra za koń czy ła się, a Je go oso -
bi sta do sko na łość, ja ko du cho wej isto ty, by ła zu -
peł na (Żyd. 10:1-14; 13:11-13). Za tem dla cze go
od ra zu nie roz po czął Swe go wiel kie go dzie ła ja ko
Pro rok, Ka płan, Król i Po śred nik No we go Przy mie -
rza dla Izra ela, a przez Izra el dla świa ta? Po nie waż
w Bo skim Pla nie za mie rzo no wię cej niż tyl ko jed -
ną ofia rę pod czas an ty ty picz ne go Dnia Po jed na nia.
Przez ca ły Wiek Ewan ge lii ten zmar twych wsta ły,
uwiel bio ny Naj wyż szy Ka płan, Po śred nik, Pro rok
i Król ocze ki wał na in au gu ra cję Swe go wspa nia łe -
go Kró le stwa bło go sła wieństw, ocze ki wał, aż ma -
ła garst ka świę tych zo sta nie wy bra na ze świa ta,
wy pró bo wa na i oka że się god na uwiel bie nia ra -
zem z Nim – Ma lucz kie Stad ko wy bra ne z lu dzi,
z Ży dów i po gan.

Kla sa Ob lu bie ni cy do ko ny wa ła swej ofia ry
przez i na pod sta wie za słu gi wiel kie go Ka pła na.
Obec nie mo że być re ali zo wa ne każ de za rzą dze nie
do ty czą ce bło go sła wie nia Izra ela, ja ko Po tom stwa
Abra ha ma, oraz wszyst kich na ro dów przez Izra el.
Tym spo so bem ob ja wie nie się izra el skie go wiel -
kie go Po słan ni ka No we go Przy mie rza jest bar dzo
waż ne nie tyl ko dla Ży da, lecz tak że dla świa ta
ludz ko ści, któ ry z pew no ścią otrzy ma bło go sła -
wień stwa pod zwierzch nic twem Izra ela przez pod -
po rząd ko wa nie się te mu sa me mu No we mu Pra wu
Przy mie rza. Po nad to ta garst ka wy bra nych świę -
tych, po cią gnię tych, po wo ła nych i ze bra nych
w mię dzy cza sie (w Wie ku Ewan ge lii), by ła rów -
nież głę bo ko za in te re so wa na Bo skim chwa leb nym
Kró le stwem, po nie waż Bo ską obiet ni cą by ło prze -
mie nie nie ich na po do bień stwo ich Mi strza i udział
w Je go chwa le. Za uważ my dal sze prze sła nie PANA
da ne przez te go pro ro ka: „Przy bli żę się do was
na sąd, a bę dę szyb kim świad kiem prze ciw cza -
row ni kom, i prze ciw cu dzo łoż ni kom, i prze ciw
krzy wo przy sięz com, i prze ciw tym, któ rzy krzyw -
dzą w za pła cie na jem ni ka, wdo wę, sie ro tę i od -
wra ca ją się od cu dzo ziem ca” (Mal. 3:5, KJV). Tak,
czyż nie do strze ga my tu taj wy raź ne go stwier dze -
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nia, iż Kró le stwo Me sjań skie ozna cza nie tyl ko
chwa łę i za szczyt dla tych, któ rych On przyj mie ja -
ko sług, lecz tak że wy ma ga nia wier no ści za sa dom
praw dy, czy sto ści, har mo nii z Bo giem? Ta lek cja
da na Ży dom pod za rzą dze niem No we go Przy mie -
rza bę dzie osta tecz nie za sto so wa na do wszyst kich
na ro dów. Pod tym no wym za rzą dze niem, pod Izra -
el skim No wym Przy mie rzem, wszyst kie ro dzi ny
zie mi bę dą mia ły przy wi lej stać się „praw dzi wy mi
Izra eli ta mi” przez wier ność wiel kie mu Po śred ni -
ko wi Izra ela.

BS’ 14, 72-75

ROZ PO CZY NA MY
na sze roz wa ża nie

hi sto rią dziad ka Jo zja -
sza, kró la Ma na se sa, sy -
na i na stęp cy kró la Eze -
chia sza Judz kie go. Ma -
na ses zo stał kró lem po
śmier ci oj ca, ma jąc 12
lat. Wów czas (716 r.

p.n.e.) ist nia ły ugru po wa nia prze ciw ne re for mom i one
wy ko rzy sta ły kró la chłop ca, aby za trzy mać re for my
na bo żeństw i mo ral no ści za po cząt ko wa ne przez Eze -
chia sza. Ma na ses prze szedł sa me go sie bie, pod da jąc się
kul to wi i przy po do bu jąc się je go zwo len ni kom, włą -
cza jąc w to ofia ro wa nie lu dzi, w tym swe go wła sne go
sy na (2 Król. 21:6). Pro ro cy za rzu ca li Je ru za le mo wi
po grą że nie się w okru cień stwie i prze są dach, na któ -
rych roz kwit do zwo lił głów nie w cza sie swe go pa no wa -
nia Ma na ses (55 lat). W póź niej szych la tach uświa do -
mił on so bie swo je nie po słu szeń stwo, a Bóg po zwo lił
mu na na pra wie nie swej dro gi i po wrót do Je ru za le mu. 

Król Ma na ses miał złe go sy na Amo na, któ ry kró -
lo wał tyl ko dwa la ta, w po nu ry spo sób po wta rza jąc
nie mo ral ność, zby tek i ko rup cję swe go oj ca. Król
Amon zo stał za mor do wa ny przez dwo rzan w swym
pa ła cu (2 Kron. 33:20-24). Syn Amo na, Jo zjasz,
głów na po stać w tym roz wa ża niu, stał się szes na stym
kró lem kró le stwa Judz kie go, ma jąc osiem lat. Gdy
miał szes na ście lat je go ser ce za czę ło szu kać Wszech -
mo gą ce go Bo ga i pra gnę ło mu słu żyć. Kie dy miał
dwa dzie ścia lat je go prze ko na nia re li gij ne by ły tak
głę bo kie i utwier dzo ne, a je go au to ry tet ja ko kró la
na ty le sil ny, że od wa żył się roz po cząć dzie ło re for -

ma cji. Boż ki i ich świą ty nia oraz za gaj ni ki do bał wo -
chwal cze go kul tu zo sta ły znisz czo ne, a Do li na Hin -
nom zbez czesz czo na i zmie nio na na wy sy pi sko śmie -
ci z Je ru za le mu.

Świą ty nia PANA zo sta ła wy re mon to wa na i oczy sz -
czo na z ca łej hań by bał wo chwal cze go kul tu i czci oraz
przy wró co na Wszech mo gą ce mu. Po nad to roz sze rzył
on swój wpływ, usu wa jąc bał wo chwal stwo z ob sza ru,
na któ rym kie dyś by ło te ry to rium Ju dy i Ben ja mi na,
dwóch po ko leń te go kró le stwa. 

Jak do bry przy kład jest za war ty w na szym wer -
se cie: „Pa mię taj te raz na Stwo rzy cie la twe  go,
w dniach mło do ści two jej!”. Jak wiel ki błąd po peł -
nia ją nie któ rzy ro dzi ce, uwa ża jąc, że ich dzie ci mu -
szą do świad czyć „za sie wu dzi kie go owsa” [burz li -
wej mło do ści, przyp. tłum.], za nim zo sta ną przy go -
to wa ne do oce ny spra wie dli wo ści i sta nia się jej słu -
ga mi. Ta ki po gląd jest przyj mo wa ny przez umy sły
mło dych chłop ców i dziew cząt. Rzad ko sta ra ją się
oni żyć we dług wyż szych stan dar dów, niż spo dzie -
wa li się od nich ro dzi ce lub opie ku no wie. Wy da je się,
że ten roz dział Księ gi Sa lo mo na zo stał na pi sa ny
w póź niej szym okre sie je go ży cia, kie dy je go ser ce
by ło cho re od nad mia ru zmy sło wych przy jem no ści
i z bra ku praw dzi we go
szczę ścia. By ło to
w tym cza sie, gdy Sa lo -
mon od wró cił się
od wszyst kich swych
bo gactw, wy po wia da -
jąc smut ne sło wa:
„mar ność nad mar no -
ścia mi, wszyst ko jest
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mar no ścią” (Kazn. 1:2, KJV). Z wła sne go do świad -
cze nia po twier dza on praw dę z na sze go wer se tu i do -
ra dza in nym, aby przy ję li in ny spo sób po stę po wa nia
niż on sam! „Bój się Bo ga i za cho wuj Je go przy ka za -
nia, po nie waż na tym po le ga ca ły obo wią zek czło -
wie ka” (Kazn. 12:13, KJV).

Zna my po boż ne mat ki, któ re mi mo wol nie sta -
wia ły si dła pod no gi swo ich dzie ci przez wpro wa dza -
nie ich na dro gi te go świa ta, któ ry mi sa me nie po stę -
po wa ły. Cza sem wi dząc ich nie wła ści we za cho wa -
nie mó wi ły: on tyl ko sie je swój dzi ki owies [prze ży -
wa swa burz li wą mło dość, przyp. tłum.]! One nie
zdo ła ły so bie uświa do mić, że
obec nie nie ma praw dzi we go
szczę ścia w tym świe cie, z wy -
jąt kiem te go na „wą skiej dro -
dze” (Mat. 7:13, 14). „Sze ro ka
dro ga” sa mo za do wo le nia, py -
chy, po żą dli wo ści, grze chu, sa -
mo lub stwa, z od da li wy da je się
być pięk nym ob ra zem, lecz ten
ob raz jest ilu zją, złu dze niem
i ni gdy nie moż na go osią gnąć.
Mi lio ny lu dzi, któ rzy idą sze ro -
ką dro gą sa mo lub stwa, py chy
itp., kła nia jąc się przy jem no ści,
szu ka ją jej ze wszyst kich sił.
Lecz jak wie lu z mi lio nów
na tej dro dze rze czy wi ście zna -
la zło trwa łą przy jem ność?
Uwa ża my, iż oni są tyl ko łow -
ca mi przy jem no ści, a nie ty mi, któ rzy ją znaj du ją.
Wie rzy my, iż praw dzi wą przy jem ność i trwa łą ra -
dość w tym świe cie moż na zna leźć tyl ko na wą skiej
dro dze sa mo ofia ry, w na śla do wa niu wiel kie go Na -
uczy cie la, we wzię ciu krzy ża i po stę po wa niu za Nim,
w ofia ro wa niu swe go ży cia tak, jak On je ofia ro wał.

Z tych, któ rzy we szli na sze ro ką dro gę, tyl ko nie -
licz ni za wró ci li na wą ską dro gę. Ro dzi ce, przy ja cie le,
chrze ści ja nie po da li im błęd ny po gląd, iż sze ro ka dro -
ga jest dro gą przy jem no ści i szczę ścia. Kie dy raz za ra -
zem do zna ją za wo du, to oczy wi ście uwa ża ją, iż wą ska
dro ga mu si być o wie le mniej po żą da na. Nie któ rzy
z po stę pu ją cych sze ro ką dro gą, któ rzy po tem zna leź li
wą ską dro gę, po wie dzie li: „Ach, dla cze go ja ko mło dy
czło wiek nie zna la złem dro gi PANA, któ ra pro wa dzi
do Je go praw dy, ra do ści, po ko ju i szczę ścia!”.

Po mi mo nie pra wo ści, z któ rą wszy scy się uro dzi -
li, oka zu je się, że ist nie je pew na pro sto ta i uczci wość
w umy śle każ de go dziec ka. Ta za sa da po win na być
wy ko rzy sta na przez ogół na uczy cie li i prze wod ni -
ków. Je śli dziec ko jest pro wa dzo ne wła ści wą dro gą to
bar dzo szyb ko wcho dzi w zwią zek z Bo giem i mo że
osią gnąć har mo nię ze Stwór cą, „Ucz dziec ko dro gi,
któ rą po win no po stę po wać, bo gdy się ze sta rze je nie
zej dzie z niej” (Przyp. 22:6, KJV). Rze czy wi ście
pod Bo ską opatrz no ścią po sel stwo z wy so ko ści cza -
sem do cie ra do ser ca i po cią ga je z po zor nie nie wiel -

kim opo rem. Cza sem dzię ki te mu, że jest do strze ga -
na pust ka w ży ciu, po trze ba mą dro ści z gó ry, być
mo że tak że dzię ki in struk cjom ro dzi ców lub być mo -
że przez do ra dę przy ja cie la, czy też mo że za po mo cą
trak ta tu lub książ ki, mło de mu ser cu zo sta nie wska -
za na dro ga mą dro ści i ono skie ru je się do PANA
i na wą ską dro gę.

Po win ni śmy pa mię tać, że wo la jest praw dzi wym
prze wod ni kiem, pro wa dzą cym do na sze go ce lu
(pod Bo ską opatrz no ścią) i że po sia da nie do brze
ukie run ko wa nej i utwier dzo nej wo li jest bar dzo waż -
ne. Wie le osób znaj du je się na sze ro kiej dro dze grze -

chu i sa mo lub stwa, obec nie
w od da le niu od Bo ga, po sia -
da jąc w swym cha rak te rze
wie le do brych cech, któ re zu -
peł nie nie są w har mo nii z ich
po sta wą i spo so bem ży cia.
Lecz nie po sia da jąc wo li, któ -
ra ich pro wa dzi i kie ru je, sta -
cza ją się oni w dół. Po dob nie
nie któ rzy, znaj du jąc się na wą -
skiej dro dze, po sia da ją wie le
wro dzo nych fi zycz nych, umy -
sło wych i mo ral nych wad, cią -
gle kie ru ją cych ich na sze ro ką
dro gę, lecz utrzy mu ją się
na wą skiej dro dze PANA nie
dzię ki wo li cia ła, lecz przez
moc od no wio nej wo li. Za tem
jak waż ne jest ukie run ko wa -

nie i utwier dze nie na szej wo li w mło do ści! O ile
więk szy mi bło go sła wień stwa mi mo że my się cie szyć
w obec nym ży ciu i o ile bar dziej od po wied nie przy -
go to wa nie bę dzie my mieć do przy szłe go ży cia!

Król Jo zjasz z na sze go stu dium jest dla każ dej
mło dej oso by przy kła dem wła ści we go spo so bu po -
stę po wa nia. Przede wszyst kim ser ce po win no być
od da ne PANU w dniach mło do ści, za nim przyj dą
złe dni, dni złych do świad czeń, za nim da na oso ba
na uczy się ty lu złych rze czy, że po zo sta ła część ży cia
nie wy star czy na ich usu nię cie. Wo bec te go, po dob -
nie jak Jo zjasz, gdy czas przy nie sie nam spo sob no ści
słu że nia spra wie dli wo ści, z ca łe go ser ca sta raj my się
sta wać po stro nie spra wie dli wo ści, a prze ciw sta wiać
się złu oraz we wszyst kim oka zy wać uwiel bie nie dla
Bo ga, a na szym mot tem niech bę dzie: Bóg na pierw -
szym miej scu.

BS’ 14, 75-76

COŚ DO PRZEMYŚLENIA
Je śli zo sta niesz aresz to wa ny za to, że je steś

chrze ści ja ni nem, czy bę dą mieć
wy star cza ją ce do wo dy aby cię ska zać?
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ŻY DOW SKA cy wi li za cja mia ła już
po nad ty siąc lat, kie dy Rzy mia nie

pod bi li Ju deę, lecz Ży dzi za cho wa li
swo je wy jąt ko we dzie dzic two przez na -
stęp ne dwa ty siąc le cia. Nie za leż nie
od te go, jak da le ko za wę dro wa li, na ile
przy sto so wa li się do go ścin nych spo łe -
czeństw, jak bar dzo by li prze śla do wa ni,
Ży dzi za cho wa li swo ją toż sa mość.

Ju da izm i je go świę te księ gi łą czą
na ród ży dow ski. Nie za leż nie od te go
czy są re li gij ni, czy świec cy, Ży dów łą czy ety ka
i war to ści, któ rych na ucza Ju da izm. Ro dzi ce prze ka -
zy wa li tra dy cję swo im dzie ciom, a one prze ka zy wa -
ły je swo im dzie ciom i jest to kon ty nu owa ne od ty -
się cy lat.

Ży dzi wszę dzie ob cho dzą swo je świę ta w pra wie
iden tycz ny spo sób i po wta rza ją swo je ce re mo nie
i mo dli twy, któ re ży dow skie ro dzi ny prak ty ko wa ły
od sta ro żyt no ści.

W cią gu ca łe go ży cia Ży dzi za cho wu -
ją te sa me ce re mo nie. Gdy ośmio dnio -
we nie mow lę jest ob rze zy wa ne, a do ra -
sta ją cy chło piec czy dziew czy na ob cho -
dzą swo je bar i bat mit zvah wraz z ca -
łą wspól no tą, to za cho wu ją oni sta re
ży dow skie tra dy cje. Kie dy ktoś bli ski
umie ra, to ży dow skie zwy cza je i mo dli -
twy po cie sza ją po grą żo nych w smut ku
i wska zu ją, jak wspól no ta po win -
na wspie rać i po cie szać pła czą cych.

Ży dow skie ży cie sku pia się wo kół do mu i ro dzi -
ny. Ży dow ska tra dy cja uświę ca związ ki ro dzin ne. Po-
boż ność ro dzi ców i po czu cie od po wie dzial no ści
za prze ka zy wa nie ży dow skiej toż sa mo ści po łą czy ły
ży dow skie po ko le nia z prze szło ścią oraz łą czą je
z przy szło ścią.

Ży dzi za wsze utoż sa mia li się z Sy jo nem, z ży -
dow ską oj czy zną. Jest on ją drem ży dow skiej hi sto rii,
tek stów re li gij nych i toż sa mo ścią. Wie lu uwa ża na -
zwę tej zie mi za ser ce Bo skie go przy rze cze nia dla na -
ro du ży dow skie go w To rze, się ga ją ce go ty się cy lat. Ję -
zyk he braj ski, To ra, pra wa Tal mu du, ży dow ski ka len -
darz oraz ży dow skie świę ta i uro czy sto ści, wszyst ko
to po wsta ło w sta ro żyt nym Izra elu i wo kół te go to -
czy się ich ży cie i hi sto ria. Sy jon i Je ru za lem są wy -
mie nio ne w he braj skiej Bi blii 809 ra zy. Gdy w 1948
ro ku po now nie zo sta ło usta no wio ne pań stwo Izra el,
Ży dzi ze wszyst kich stron przy jeż dża li do Izra ela,
aby po now nie uznać go za cen trum ży dow skie go ży -
cia i kon ty nu acji ist nie nia na ro du. (1)

78 —  SZTANDAR BIBLIJNY

BS’ 14, 77

Ży dzi są jed nym z nie licz nych sta ro żyt nych na ro dów, któ re prze trwa ły do na szych cza sów.
Ju da izm jest jed ną z naj star szych prak ty ko wa nych re li gii na świe cie.

„Ży dzi wo lą być więź nia mi
w Je ru za lem, niż cie szyć się

wol no ścią, któ rą mo gli by zdo -
być gdzie in dziej... Mi łość Ży -
dów do Zie mi Świę tej, któ rą

utra ci li... jest nie wia ry god na”.

– Oj ciec Je zu ita Mi cha el Na ud
pod czas piel grzym ki do Zie mi

Świę tej, 1674. (2)

Ży dow ska tra dy cja
roz po czy na się dla Ży da w mło dym wie ku

(dla chłop ca w wie ku 13 lat – dla dziew czyn ki w wie ku 12 lat)

Bar i bat mit zvah do słow nie zna czy „syn i cór ka przy ka za nia”.
Bat mit zvah jest he braj skim wy ra że niem, na to miast ce re mo nia
bar mit zvah, hi sto rycz nie o wie le wcze śniej sza, jest okre śle niem
ara mej skim. Sło wo bar w ara mej skim jest rów no znacz ne z he braj -
skim ben (syn ko goś). Cho ciaż okre śle nia bat i bar mit zvah są czę -
sto uży wa ne w tej ce re mo nii, od no szą się one tak że do dziec ka.
Za tem gdy od no si się do chłop ca to „bar mit zvah”, gdy do dziew -
czyn ki to „bat mit zvah”. 

„Gre cy i Rzy mia nie... prze mi nę li; in ne na ro dy po wsta -
ły i na pe wien czas wy so ko pod nio sły swe po chod nie,
lecz one się wy pa li ły... Ży dzi wi dzie li je wszyst kie,
prze ży li je... wszyst kie rze czy są śmier tel ne prócz
Ży da; wszyst kie po tę gi prze mi nę ły, lecz on po zo stał.
Ja ka jest ta jem ni ca je go nie śmier tel no ści?”

– Mark Twa in, 1898 (3)

(1) Tekst na tej stro nie wy ko rzy sta no za po zwo le niem StandWithUs.com
(2) Mi cha el Na ud, No wy głos Zie mi Świę tej, Pa ryż, 1702, s. 58,563.
(3) Mark Twa in, „W związ ku z Ży da mi”, cza so pi smo Har per’s Ma ga zi ne, Ma rzec 1898.

SzB_261:Layout 2 2014-12-08 21:19 Strona 78



„... Zastanów się nad cudownymi dziełami Boga!”
Księ ga Hio ba 37:14

„... Ponieważ ja jestem Bogiem, a nie ma żadnego innego;
Ja jestem Bogiem, a nie ma nikogo do mnie podobnego...”

Niezgłęb
iony!

To, co zostało osiągnięte:
� Stwo rze nie i za cho wa nie wszech świa ta... włą cza jąc wszyst kie isto ty ob da rzo ne czu ciem
� Do zwo le nie na zło – sed no Je go pla nu dla pla ne ty zie mi
� Za cho wa nie pier ście nia wod ne go aż do po to pu
� Po mie sza nie ję zy ków ludz kich przy wie ży Ba bel
� Znisz cze nie So do my i Go mo ry, a za cho wa nie Lo ta i je go ro dzi ny
� Ze sła nie dzie się ciu plag na Egipt, włą cza jąc za bi cie pier wo rod nych z lu dzi i zwie rząt
� Znisz cze nie ar mii egip skiej i za cho wa nie Izra ela przy Mo rzu Czer wo nym 
� Za cho wa nie Izra ela dzię ki man nie i wo dzie pod czas wę drów ki po pu sty ni
� Osu sze nie dna Jor da nu, aby Izra el mógł przejść do Cha na anu
� Po ko na nie za stę pów ma diań skich i asy ryj skich na ko rzyść Izra ela
� Cu dow ne na ro dze nie, zmar twych wsta nie i uwiel bie nie na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa
� Spło dze nie, roz wój i za cho wa nie Ma lucz kie go Stad ka wśród ata ków sza ta na pod czas

ca łe go Wie ku Ewan ge lii

Co jeszcze nastąpi:
� Zu peł ne znisz cze nie kró le stwa sza ta na, włą cza jąc w to każ dy uci ska ją cy rząd, sys tem

fał szy wej re li gii, gra bież cze ary sto kra tycz ne i ka pi ta li stycz ne or ga ni za cje oraz każ dą
in ną złą i sa mo lub ną in sty tu cję

� Zu peł ne zwią za nie sza ta na i upa dłych anio łów, usu nię cie ich z at mos fe ry ziem skiej
oraz uwię zie nie pod czas Wie ku Ty siąc le cia

� Zmar twych wsta nie wszyst kich spra wie dli wych (wy bra nych) i nie spra wie dli wych
(nie wy bra nych)

� Usta no wie nie Je go Kró le stwa na ca łej pla ne cie
� Prze kształ ce nie tej zie mi w raj
� Pod nie sie nie upa dłe go ro du Ada ma do pier wot nej do sko na ło ści
� Uwol nie nie sza ta na i upa dłych anio łów w ce lu osta tecz nej pró by
� Za cho wa nie wier nych w ży ciu wiecz nym na tej pla ne cie
� Osta tecz ne znisz cze nie sza ta na oraz złych anio łów i lu dzi przy koń cu Ma łe go Okre su
� Na peł nie nie Bo ską chwa łą ca łej zie mi
� Przy szłe stwo rze nia oraz isto ty ob da rzo ne czu ciem, któ re bę dą za miesz ki wać nie zli-

czo ne świa ty wszech świa ta
Epi fa nicz ny Tom 1 „Bóg”, s. 49-53.

Iza ja sza 46:9, KJV
BS’ 14, 78
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BÓG obie cał kró lo wi Da wi do wi, że Me sjań skie
Kró le stwo ma przyjść przez je go ród, i przez

kil ka stu le ci nie pa no wał w Je ru za lem ża den in ny
król, oprócz po tom ków Da wi da.

Ostat nim był król Se de kiasz. O nim Bóg przez
pro ro ka oznaj mił (Eze chie la 21:25-27, KJV):
„O to bie be zec ny i zły księ ciu, któ re go dzień nad -
cho dzi, że skoń czy się two ja nie pra wość! Zdej mij
ten dia dem, zrzuć tę ko ro nę, któ ra już nie bę dzie tą
sa mą. Unie waż nię, unie waż nię, unie waż nię ją, aż
przyj dzie Ten, któ ry ma do niej pra wo i Je mu ją
dam”. Był to in ny spo sób wy ra że nia te go, że nie bę -
dzie in nych kró lów z ro du Da wi da aż do Me sja sza.
Wy peł ni ło się to pod czas dłu gie go okre su 2519
lat, od tam te go mo men tu aż do obec ne go cza su.
Wszy scy póź niej si wład cy by li je dy nie len ni ka mi
i ża den z nich nie po cho dził z ro du Da wi da.

Kie dy Bóg ode brał Kró le stwo Se de kia szo wi,
po wie dział mu przez jed ne go z pro ro ków, że ja ko
wię zień zo sta nie za bra ny do Ba bi lo nu przez Na -
bu cho do no zo ra, a przez in ne go pro ro ka po wie -
dział mu, że ni gdy nie zo ba czy Ba bi lo nu. Oba
pro roc twa spraw dzi ły się, po nie waż Na bu cho do -
no zor po uwię zie niu go, ka zał wy łu pić mu oczy
i w ta kim sta nie Se de kiasz przy szedł do Ba bi lo nu.

Lecz Bo ska obiet ni ca udzie lo na Da wi do wi:
„z owo cu two ich biódr bę dzie król, któ ry zaj mie
twój tron na wie ki,” nie zo sta ła zła ma na. Prze sła -
nie do Se de kia sza wska zu je je dy nie, że ten tron
nie był już dłu żej uzna wa ny przez Pa na i że po zo -
sta nie tak aż do Kró le stwa Me sja sza. 

Lecz pierw szy Ad went Je zu sa nie wy peł nił
te go pro roc twa, bo cho ciaż Je zus jest Me sja szem,
to On jesz cze nie ob jął Swe go Kró lew skie go urzę -
du. Je zus roz po czął Swą służ bę ja ko Ka płan
– „ofia ro wał On sa me go Sie bie”. Je go ofia ro wa -
nie trwa już dzie więt na ście stu le ci. Od cza su
Pięć dzie siąt ni cy On przyj mu je i ofia ro wu je tych,
któ rzy ja ko człon ko wie Je go Cia ła skła da ją swo -
je cia ła ja ko ży we ofia ry (Rzy mian 12:1). Tym
współ o fiar ni kom, ja ko „człon kom Cia ła Chry -
stu so we go”, obie ca no, że bę dą współ uczest ni -
czyć w ty siąc let nim Me sjań skim pa no wa niu
w ce lu bło go sła wie nia Izra ela i ca łe go świa ta
– Księ ga Ob ja wie nia 20:6.

Py ta nia do lek cji 47

1.* Co Bóg obie cał Da wi do wi?

2.* Kto był ostat nim z ro du Da wi da, któ ry pa -
no wał ja ko król w Je ru za le mie?

3. Ja kie pro roc two by ło da ne w związ ku z Se -
de kia szem?

4. Co ozna cza to pro roc two?

5.* Kto jest tym wspo mnia nym ja ko ten, „któ -
ry ma do niej pra wo”? Aka pit 1.

6. Kie dy Se de kiasz zo stał po zba wio ny wła dzy?
P 2, s. 79,80.

7. Kie dy Me sjasz roz po czął pa no wa nie?
P 2, s. 40.

8. Ilu lat wy ma ga ło wy peł nie nie się pro roc -
twa Ezech. 21: 24-27? P 2, s. 79.

9. Ja kie by ły po zor nie sprzecz ne pro roc twa
do ty czą ce Se de kia sza i jak się wy peł ni ły?
Aka pit 2.

10.* Czy Bo ska obiet ni ca da na Da wi do wi zo sta -
ła zła ma na? Aka pit 3.

11. Czy Je zus ob jął Swój kró lew ski urząd pod-
czas Swe go pierw sze go ad wen tu?

12.* Ja ką dzia łal ność roz po czął Je zus pod czas
Swe go pierw sze go ad wen tu?

13. Jak dłu go trwa ofia ro wa nie się Je zu sa?

14.* Ja kie ofia ry by ły skła da ne od Pięć dzie siąt ni cy?

15. Co obie ca no współ o fiar ni kom? Aka pit 4.

16.* Ja kie bę dzie ich dzie ło?

17.* Czy to ozna cza, iż ci, któ rzy bę dą pa no wać
z Chry stu sem usią dą na wi dzial nych ziem-
skich tro nach?

18.* Kto je dy nie jest tym Kró lem, któ ry za pro -
wa dzi trwa ły po kój na zie mi?

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

BS ‘14, 79
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