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„Kto ma przy ka za nia Mo je i za cho wu je je, ten jest, któ -
ry Mnie mi łu je; a kto Mnie mi łu je, bę dzie go też mi ło -
wał Oj ciec mój i Ja go mi ło wać bę dę, i ob ja wię mu Sie-
bie sa me go” – Ja na 14:21

Nasz tekst z 1 Księ gi Sa mu ela jest w pew nym
sen sie bio gra fią opie ra ją cą się na sło wach od no -
szą cych się do kró la Sau la i Sa mu ela. Sa mu el był
już wów czas w po de szłym wie ku, a Saul od pew -
ne go cza su był kró lem nad ca łym Izra elem. Praw-
do po dob nie Saul po czuł się zbyt pew ny sie bie,
gdy Pan dał mu roz kaz, by ru szył na Ama le ki tów
i znisz czył nie go dzi we mia sto: męż czyzn, ko bie ty,
dzie ci i nie mow lę ta, tak że owce, wo ły i wiel błą dy
oraz wszyst kie in ne zwie rzę ta. Tak więc Saul przy-
go to wał się do wal ki i zgro ma dził do niej dwie ście
dzie sięć ty się cy Izra eli tów. Je śli so bie przy po mi -
na cie, sta no wi ło to oko ło jed nej trze ciej za stę pów
Moj że sza, któ re opu ści ły Egipt – po nie waż wte dy
wy szło sześć set ty się cy żoł nie rzy. W tym kon flik -
cie pod wo dzą Sau la zna la zło się dwie ście dzie sięć
ty się cy żoł nie rzy. Za tem nie by ła to ma ła po tycz -
ka. Nie któ re fil my bi blij ne po ka zu ją ma łą garst kę
Izra eli tów wo kół mia sta, być mo że 50 czy 60, lecz
bi blij ny opis po da je licz bę w set kach ty się cy.

Izra eli ci zdo by li mia sto, za bi li Ama le ki tów, lecz
w pew nych spra wach nie po stą pi li we dług roz ka -
zu. Król Saul za cho wał naj więk sze go grzesz ni ka
z te go nie go dzi we go na ro du, kró la Aga ga. Sa mi
Izra eli ci po zo sta wi li dla sie bie naj lep sze oka zy
z trzo dy i stad. Dla te go kie dy Sa mu el szedł
do nich, PAN wcze śniej oznaj mił Sa mu elo wi, że
jest nie za do wo lo ny ze spo so bu prze pro wa dze nia
wal ki przez Izra eli tów oraz nie po słu szeń stwa Sau -

la wo bec Bo ga. Saul usi ło wał uspra wie dli wić swo -
je czy ny i mó wił po dob nie, jak Adam w ogro dzie
Eden: „Nie wia sta, któ rą mi da łeś, aby by ła ze mną,
ona mi da ła z te go drze wa i ja dłem.” Tak więc Saul
po wie dział: „Ale lud wziął naj lep sze owce i wo ły,
aby je zło żyć na ofia rę PA NU, Bo gu twe mu.” Sa-
mu el zwra ca tu taj uwa gę Izra eli tom i Sau lo wi; po-
słu szeń stwo jest lep sze niż ofia ra. 

Ro zu mie my, że ofia ra ozna cza służ bę skła da ną
Bo gu w po świę ce niu z na sze go sa mo za par cia
i ofia ro wa nia się Bo gu w na szym czło wie czeń -
stwie. Dla te go tyl ko ta ką ofia rę Bóg do ce nia. On
do ce nia na szą po świę co ną służ bę w ce lu czy nie nia
Je go wo li, lecz po pierw sze i naj bar dziej, On wy-
ma ga po słu szeń stwa Swym przy ka za niom. 

Do strze ga my, że w ostat nich la tach nie któ -
rzy z te le wi zyj nych ewan ge li stów są za mie sza ni
w róż ne spra wy, gdzie po zy sku ją wiel kie licz by
na wró co nych, lecz nie re for mu ją swe go wła sne -
go po stę po wa nia. Je den z ewan ge li stów za brał
część fun du szy, któ re zbie rał, wy ko rzy stu jąc je
na wła sny uży tek. In ny z nich po stę po wał nie mo-
ral nie. Bóg nie mo że przy jąć ta kiej służ by. Naj-
pierw po słu szeń stwo Bo skie mu pra wu, a po tem
ofia ra, lecz naj bar dziej jed no i dru gie na da je się
do przy ję cia przez Bo ga, je śli jest do ko na ne
w har mo nii z Je go wo lą. 

Po nad to, dru ga część na sze go wer se tu mó wi:
„a słu chać le piej, niż ofia ro wać tłu stość ba ra nów”,
to zna czy, że na le ży słu chać te go, co Pi smo Świę -
te uczy na te mat Bo skich przy ka zań. Ktoś mo że
po wie dzieć: „do brze, lecz co ma do te go tłuszcz ba-
ra nów?” Pa mię ta cie, jak w roz wa ża niach Cie ni
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K R Ó L  S A U L S A  M U  E L

„OTO PO SŁU SZEŃ STWO LEP SZE JEST NI ŻE LI OFIA RA, A SŁU CHAĆ LE PIEJ JEST,
NIŻ OFIA RO WAĆ TŁU STOŚĆ BA RA NÓW” – 1 Samuelowa 15: 22

P O  S Ł U  S Z E Ń  S T W O



Przy byt ku cie lec był du żym, ra czej do brze utu-
czo nym zwie rzę ciem i że przed sta wiał czło wie -
czeń stwo na sze go Pa na Je zu sa ofia ro wa ne Bo gu
w po świę co nym ży ciu Je zu sa. Fakt, że tłuszcz, gdy
był po ło żo ny na oł ta rzu ra zem z in ny mi czę ścia mi
zwie rzę cia, gwał tow nie się spa lał, co re pre zen to -
wa ło gor li wość na sze go Pa na Je zu sa, Je go ener gię,
któ rą zło żył Bo gu w ofie rze, Je go do sko na łą ofia -
rę. Stąd mu si my być bar dzo sta ran ni, by do kład nie
zwra cać uwa gę na to, co Bóg nam mó wi w związ -
ku z tym, jak ma my słu żyć. Aby na sza ofia ra nada-
wa ła się do przy ję cia przez Bo ga, mu si być skła da -
na w spra wie dli wo ści. Na tym po lu ist nie je wie le
po gwał ceń. 

W Ew. Ja na 14: 21 Je zus mó wi do swo ich słu-
cha czy: „Kto ma przy ka za nia Mo je i za cho wu je
je, ten jest, któ ry Mnie mi łu je; a kto Mnie mi łu je,
bę dzie go też mi ło wał Oj ciec mój i Ja go mi ło wać
bę dę i ob ja wię mu Sie bie sa me go.” Choć sło wo
po słu szeń stwo nie wy stę pu je w tym wer se cie, ono
jest je go za sad ni czą my ślą. Jest ono za war te w czę -
ści, „kto ma przy-
ka za nia Mo je”,
a szcze gól nie
w sło wach „za-
cho wu je je”, kto
za cho wu je Mo je
przy ka za nia. Te
sło wa by ły czę-
ścią ostat nie go
wy kła du na sze -
go Pa na do je de -
na stu Apo sto łów
(gdyż Ju dasz już
opu ścił ich, by
zdra dzić na sze -
go Pa na). Na sze -
go Pa na cze ka ło
ukrzy żo wa nie, za -
tem mo że my do strzec wiel kie zna cze nie, ja kie
nasz Pan nadał po słu szeń stwu Oj cow skiej wo li.

Co ro zu mie my przez po słu szeń stwo? Po słu -
szeń stwo ma miej sce, gdy my szcze rze ak cep tu -
je my wo lę in nej oso by, a na stęp nie sta ra my się
skru pu lat nie ją wy peł niać. My przyj mu je my wo -
lę in nej oso by, ja ko swą wła sną wo lę i sta ra my
się wy peł niać jej wy mo gi. Pa trząc na to z punk tu
wi dze nia lu du Bo że go, my przyj mu je my wo lę Bo -
ga i Chry stu sa, ja ko swą wła sną wo lę. Obec nie
Bóg tak po sta no wił, że zgod nie z Je go za rzą dze -
nia mi je ste śmy win ni po słu szeń stwo róż nym
uzna wa nym au to ry te tom na zie mi. Ja ko lud Bo ży
je ste śmy win ni po słu szeń stwo Bo gu i Chry stu so -
wi za do bro, ja kie dla nas czy nią oraz za bło go sła -

wień stwa, któ re ma ją dla nas w Bo skim pla nie. Ja -
ko dzie ci po win ni śmy być po słusz ni na szym ro-
dzi com. Na ty le, na ile na si ro dzi ce są pro wa dze -
ni przez Bo ską wo lę. Ja ko żo ny oka zu je my roz-
sąd ne po słu szeń stwo wo bec na szych mę żów, po-
nie waż ja ko gło wy do mu, są oni Bo ski mi re pre -
zen tan ta mi, a je śli je ste śmy mę ża mi, wy ra ża my
po słu szeń stwo Pa nu przez sta ran ne po sza no wa -
nie praw na szych żon, po nie waż Pan jest naj wyż-
szy nad wszyst ki mi i On wy ma ga rów nej mi ło ści
i spra wie dli wo ści w re la cjach ro dzin nych. Po słu -
szeń stwo na le ży się rów nież na szym na uczy cie -
lom, za rów no świec kim jak i re li gij nym, pod wa -
run kiem, gdy oni nie są w sprzecz no ści z Bo ską
wo lą. Na si pra co daw cy i wład cy wy ma ga ją od nas
pod po rząd ko wa nia się ich na ka zom w miej scu
pra cy i w pań stwie, jak nasz Pan i Apo sto ło wie
uzna wa li je w swo im ży ciu.

„Kto ma przy ka za nia Mo je”, zna czy, że ktoś
otrzy mał Bo skie pra wa, przy jął je i od te go cza su
pra gnie być uczniem Chry stu sa. To nie ozna cza je-

dy nie słu cha nia
i ro zu mie nia Bo-
skich przy ka zań,
lecz zna czy przy -
ję cie ich, wzię cie
ich wszyst kich
przez nas. Za -
tem, ist nie ją pe -
w ne kro ki pro-
w a  d z ą  c e
do ucznio stwa.
Są to kro ki by
zna leźć się
w szko le Chry-
stu so wej. Pierw-
szą i pod sta wo -
wą rze czą ja ką

po win no się uczy-
nić, jest od wró ce nie się od grze chu i świa ta, na-
stęp nie przy ję cie Je zu sa ja ko Swe go oso bi ste go
Zba wi cie la, a po tem, w har mo nii z Rzy mian 12:1,
po świę ce nie swe go ży cia Bo gu. Ten po stęp jest
po trzeb ny, aby być uczniem Je zu sa Chry stu sa
i aby zo stać przy ję tym do Szko ły Chry stu so wej.
Wiem, że w nie któ rych zgro ma dze niach by ły
i praw do po dob nie na dal są ze bra nia „Szko ły Pro-
ro ków” i do brze jest, gdy roz wa ża jąc urzą dze nie
ta kich ze brań w na szym zbo rze ro zu mie my, że te
sa me trzy kro ki są nie zbęd ne, by zna leźć się
w „Szko le Pro ro ków.” Ko muś, kto przy cho dzi
z uli cy na wa sze ze bra nie, nie pro po nuj cie udzia -
łu w „Szko le Pro ro ków.” Nie po win ni ście tak czy-
nić. Nie któ re zbo ry tak po stą pi ły z okrop ny mi
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skut ka mi. Aby być w Szko le Chry stu sa i w „Szko -
le Pro ro ków”, nie zbęd ne są pew ne rze czy.
Po pierw sze, trze ba mieć pew ne zdol no ści moż-
li we do roz wi nię cia czy to do pu blicz ne go prze-
ma wia nia, czy pro wa dze nia ba dań w zbo rze, czy
też na bo żeństw oświad czeń. W „Szko le Pro ro -
ków” uczy się tych rze czy i po win no się je wy ja -
śnić na ko rzyść no wych uczest ni ków.

To zna czy, że ten, któ ry jest w „Szko le Pro ro-
ków”, nie jest pod wpły wem na ło gu pa le nia ty-
to niu, pi cia al ko ho lu czy bra nia nar ko ty ków.
Udzie le nie ta kiej oso bie sta no wi ska w Szko le
Chry stu so wej jest po waż nym błę dem. By przy-
jąć Bo skie przy ka za nia, mu si my oka zać peł ne
za an ga żo wa nie, zu peł -
ne po świę ce nie się Bo -
gu. Przez sło wa „kto
ma przy ka za nia mo je”,
nasz Pan ma na my śli
oso bę, któ ra przyj mu je
Je go na uki i na śla du je
Go, tym spo so bem do-
wo dząc swej mi ło ści
do Nie go. 

Te raz prze cho dzi -
my do słów „i za cho -
wu je je.” Te przy ka za -
nia nie są kon kret nym
wer se tem bi blij nym.
Nie jest to Dzie sięć
Przy ka zań. One nie są
Przy mie rzem Za ko nu,
po nie waż Chry stus po-
ło żył kres Przy mie rzu
Za ko nu, przy bi ja jąc go
do Swe go krzy ża dla
każ de go, któ ry od tąd
przyj mo wał Je zu sa. Jest
to uświę ce nie w naj bar -
dziej ab so lut nym sen-
sie, nie tyl ko po cząt ko we po świę ce nie, lecz od da -
nie się Bo gu przez ca łe ży cie. Po świę ce nie jest pra -
cą aż do śmier ci, dzie łem ży cia.

List do Fi li pian 2: 12: „Prze to moi mi li! Jak
za wsze po słusz ni by li ście, … z bo jaź nią i ze drże-
niem zba wie nie swo je spra wuj cie.” Wie my, że
sło wo „bo jaźń” ozna cza cześć, a drże nie nie za-
wie ra my śli o lę ku przed Bo giem, lecz oba wę
i brak za ufa nia do sie bie, a po le ga nie bar dziej
na Pa nu.

WRO GO WIE PO SŁU SZEŃ STWA 

Roz waż my te raz pew nych wro gów po słu -
szeń stwa. O, ma my ich wie lu! Je stem pew ny, że

bez tru du wie le z nich mo gli by ście wy li czyć.
Oczy wi ście na szym naj więk szym wro giem jest
sza tan, dia beł, prze ciw nik. On skła nia nas do nie -
po słu szeń stwa i jest w tym nie zwy kle wy trwa ły.
On przed sta wi wam ty siąc i je den po wo dów, dla
któ rych po win ni ście po stę po wać je go dro ga mi,
za miast dro ga mi Bo ga, po stę pu jąc ra czej we dług
je go przy ka zań, niż we dług Bo skich przy ka zań.
On czy nił tak wo bec na sze go Pa na, jed nak bez
skut ku i czy ni tak z mniej szym lub więk szym po-
wo dze niem wo bec lu du Bo że go. 

Na stęp nym wro giem jest świat; na sza ro dzi -
na i na si przy ja cie le, któ rzy dą żą do te go, by nas
od cią gnąć od dro gi, któ rą po win ni śmy kro czyć;

są to lu dzie, ja kich zna -
my i z któ ry mi ma my
kon takt w na szej świec-
kiej pra cy. Oni bę dą
was ośmie szać i na śmie -
wać się z was, po zwa la -
jąc wam od czuć ich
wyż szość. Każ dy, kto
był w woj sku stwier dzi,
że gdy prze ło że ni do-
wie dzą się, że ktoś jest
w opo zy cji do służ by
woj sko wej, bę dą go
trak to wać ja ko oby wa -
te la dru giej ka te go rii! 

Zda rza się na wet,
że na szy mi wro ga mi
są lu dzie z róż nych ko-
ścio łów, któ rzy są
chrze ści ja na mi, lecz je-
dy nie z na zwy. Na wet
na si bra cia w pew nych
sy tu acjach mo gą być
na szy mi wro ga mi.
„Dla cze go?”, po wie cie,
„to nie moż li we”! O,

tak! Spójrz cie na Apo sto ła Pio tra. „Pa nie, zmi łuj
się nad So bą, nie przyj dzie to na Cie bie!” Piotr
nie mógł za ak cep to wać my śli, że Pan Je zus miał
cier pieć i umrzeć. Co Pan mu od po wie dział?
„Idź precz, sza ta nie!” Tak, Piotr nie świa do mie
przy jął stro nę prze ciw ni ka w opo zy cji do dzie -
ła wy zna czo ne go Je zu so wi, ja ko Od ku pi ciel
i Zbaw ca (Ja na 3:16). 

Ko lej nym wro giem jest na sze cia ło i nie jest
ono naj mniej szym z nich. Na sze upa dłe cia ło
i świa to we uczu cia bar dzo nas ata ku ją. Wszyst kie
te rze czy wal czą prze ciw ko no we mu ser cu, umy-
sło wi i wo li. 
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PRZY KŁA DY PO SŁU SZEŃ STWA 

Noe był jed nym z nich; on zbu do wał ar kę i wszedł
do niej. Zwróć my uwa gę na fakt, że był to pierw-
szy sta tek o ta kich roz mia rach, któ ry zo stał zbu do-
wa ny. On i je go sy no wie przez kil ka lat pra co wa -
li przy tym stat ku, wy śmie wa ni przez lu dzi, a jed -
nak Noe ukoń czył go zgod nie z tym, co Bóg mu
po wie dział. On był wiel kim przy kła dem wier no -
ści. W 1 Moj. 6:22 czy ta my: „I uczy nił Noe we dług
wszyst kie go, co mu roz ka zał Bóg…”

BÓG PRÓ BU JE ABRA HA MA

Na stęp nie Abra ham był wier nym słu gą Bo ga.
Czy pa mię ta cie, gdy Bóg prze mó wił do Abra ha ma
i po wie dział: „Wyjdź z zie mi twej i od ro dzi ny
two jej, i z do mu oj ca twe go, do zie mi, któ rą ci po-
ka żę.” On na wet nie wie dział, gdzie idzie, jed nak
zgro ma dził swo ją ro dzi nę oraz swo je do bra, za ła -
do wał na zwie rzę ta i wy ru szył w dro gę! Czy ta my
o tym w 1 Moj. 12:1-4. 

Po tem uro dził się Iza ak i po pew nym cza sie
Bóg po wie dział
Abra ha mo wi, by
wziął Iza aka, swe -
go uko cha ne go sy -
na, i ofia ro wał go
na oł ta rzu na gó rze
Mo ria. Jak że wzru-
sza ją ce by ło, gdy
Iza ak i Abra ham
szli i Iza ak za py tał:
„Oj cze mój! … Oto
ogień i drwa,
a gdzie ba ra nek
na ofia rę pa lo ną?”
Iza ak był ra zem
z oj cem, gdy wcze-
śniej skła da li Bo gu
ofia ry i wie dział, że
po trzeb na jest ofia -
ra. Abra ham nie był
w sta nie po wie -
dzieć Iza ako wi, że
on miał być tą ofia -
rą. On od po wie -
dział: „Bóg do star -
czy ofia rę.” Wów-
czas Abra ham zwią zał Iza aka i po ło żył go na oł ta -
rzu. Cóż za wspa nia ła ilu stra cja ule gło ści na sze go
Pa na Je zu sa Chry stu sa wo bec Oj cow skiej wo li,
a tak że Je go po słu szeń stwa w służ bie dla Bo ga
i zło że niu Je go ży cia, ja ko oku po wej ofia ry za ludz -
kość. W Żyd. 11:17 (KJV) Apo stoł stwier dza: „Przez
wia rę Abra ham, gdy był pró bo wa ny, ofia ro wał

Iza aka…” Czy prze cho dzi cie przez pew ne pró by
i utra pie nia? Jed ną z rze czy, któ rą Bóg z pew no ścią
za mie rza uczy nić wo bec nas wszyst kich, jest do-
kład ne wy pró bo wa nie nas. Brat John son wy po -
wie dział sło wa, któ re utkwi ły w mo im umy śle:
„Pan za mie rza spraw dzić was, czy na le ży cie
do Nie go w peł ni, czę ścio wo czy też wca le.” Cza-
sem Pan dzia ła w ta ki spo sób. „Przez wia rę Abra-
ham, gdy był pró bo wa ny, ofia ro wał Iza aka i otrzy -
mał obiet ni cę ten, któ ry ofia ro wał swe go jed no ro -
dzo ne go sy na” (Żyd. 11:17). Gdy czy ta my ten opis,
do strze ga my, że w ty pie Bóg nie wy ma gał, by Iza -
ak był za bi ty, do star cza jąc ba ra na uwię zio ne go
w za ro ślach, lecz w an ty ty pie Bo ska mi łość wy ma-
ga ła zu peł nej ofia ry Je zu sa, ja ko an ty ty picz ne go
Iza aka, by umarł na krzy żu. 

MOJ ŻESZ I IZRA EL PO SŁUSZ NI BO GU 

Uwol nie nie Izra eli tów z nie wo li egip skiej by ło
pra wie nie moż li we, lecz Moj żesz sta nął tam, ja ko
wy zwo li ciel, ja ko je dy ny. A jak to by ło, gdy Bóg
wy bie rał Moj że sza? Moj żesz od po wie dział, Bo że,

nie mo gę pójść. Nie
po tra fię te go zro bić.
Nie mo gę sta nąć
przed Fa ra onem.
Mam po wol ną mo -
wę. Nie je stem od-
po wied nią oso bą.
Bóg od po wie dział:
„Dam ci Aaro na,
aby mó wił za cie -
bie.” „Lecz skąd
mam wie dzieć, co
mó wić? Co mam po -
cząć, aby ten wiel ki
król po zwo lił Izra -
eli tom odejść?”
Wów  czas Bóg po-
wie dział mu: „Rzuć
twą la skę na zie -
mię”, on rzu cił i la -
ska za mie ni ła się
w wę ża. „Te raz
chwyć wę ża
za ogon.” Moj żesz
chwy cił wę ża
za ogon i on stał się

la ską, 2 Moj. 4:1-5. Tak, to za raz za do wo li ło Moj że-
sza i po szedł do Fa ra ona. On wy ko nał to, na co
Bóg go po słał, oczy wi ście z Bo ską po mo cą, lecz
Moj żesz zo stał uży ty, ja ko na rzę dzie do uwol nie -
nia Izra ela. Z ludz kie go punk tu wi dze nia by ło to
nie wy ko nal ne. „Wi dział też Izra el tę moc wiel ką,
któ rą PAN uczy nił nad Egip cja na mi; a bał się lud
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PA NA i uwie rzy li PA NU, i Moj że szo wi, słu dze Je -
go”, 2 Moj. 14:31.

DA WID I HIOB 

Rów nież Da wid był po słusz nym słu gą Bo ga,
po mi mo fak tu, że po peł nił grzech, pew ne po waż -
ne grze chy, a jed nak Bóg mó wi, że Da wid był mę -
żem we dług ser ca Bo że go. W Psal mach Da wid
wie lo krot nie pro si Bo ga o prze ba cze nie za swo je
grze chy. W 1 Król. 15:5 czy ta my: „Czy nił Da wid,
co by ło do bre go w oczach PAŃ SKICH, a nie uchy-
lał się od wszyst kie go, co mu roz ka zał po wszyst -
kie dni ży wo ta swe go, oprócz spra wy z Uria szem
He tej czy kiem.”

Po tem był tak że Hiob ze swym wiel kim bo gac -
twem i nie szczę ściem. On stra cił swo je sta da. Stra-
cił sług, któ rzy zo sta li za bi ci, je go sy no wie i cór ki
rów nież zgi nę li,
a jed nak Hiob
po zo stał wier ny
Bo gu, po mi mo
te go wszyst kie -
go, co go spo tka -
ło w ży ciu. Cza-
sa mi, gdy przy-
cho dzą na nas
utra pie nia, mó-
wi my: „Pa nie, co
złe go zro bi łem?”
Z pew no ścią ro -
bię coś złe go.
W przy pad ku
Hio ba, PAN po-
wie dział do prze -
ciw ni ka: „Przy pa trzy łeś się słu dze me mu Hio bo -
wi, że mu nie ma rów ne go na zie mi” w po słu szeń -
stwie Bo gu? Prze ciw nik od po wie dział: „Tak, on jest
po słusz ny To bie, lecz za bierz je go ro dzi nę i sług, je -
go zwie rzę ta, za bierz je go zdro wie, a zo ba czysz czy
nie bę dzie Ci w oczy zło rze czył.” Jed nak w tym
wszyst kim on był wier ny i był w sta nie znieść pró -
by, któ re przy szły na nie go. Za tem Pan pró bu je nas
nie ko niecz nie z po wo du na szej nie wier no ści, lecz
po nie waż je ste śmy wier ni i po trze bu je my ta kich
prób, aby otrzy mać miej sce w Kró le stwie. „Na gi
wy sze dłem z ży wo ta mat ki mo jej i na gi się tam
wró cę; PAN dał, PAN też wziął, niech bę dzie imię
PAŃ SKIE bło go sła wio ne”, Hio ba1:21. We wszyst-
kich tych utra pie niach Hiob nie zgrze szył Bo gu ani
nie przy pi sał Bo gu nic nie mą dre go, Hio ba 1:21. 

SA DRACH, ME SACH I ABED NE GO 

A co po wie my o pro ro ku Da nie lu i trzech he-
braj czy kach, Dan. 3:16-18? Kie dy trzech he braj -
czy ków co dzien nie od da wa ło cześć Bo gu, to ksią-

żę ta ba bi loń scy z za zdro ścią ich szpie go wa li i zdra -
dzi li ich do kró la Na bu cho do no zo ra, któ ry wy dał
ta kie pra wo, że każ dy, kto bę dzie czcił ko goś in ne -
go prócz kró la i wiel kie go ob ra zu uczy nio ne go
przez nie go, zo sta nie wrzu co ny do pie ca go re ją -
ce go ogniem. Cóż za wspa nia łe wy zna nie wia ry
zo sta ło wy gło szo ne w od po wie dzi tych trzech he-
braj czy ków: „Bóg nasz, któ re go my chwa li my,
moc ny jest wy rwać nas z pie ca ogniem pa ła ją ce go”
(czyż to nie jest wiel ka wia ra?) „i z rę ki Two jej,
o kró lu, wy rwie nas lub nie wy rwie, niech Ci bę-
dzie wia do mo, o kró lu, że bo gów Two ich chwa lić
i ob ra zo wi zło te mu, któ ryś wy sta wił, kła niać się
nie bę dzie my.” Oczy wi ście, jest to wzór po słu -
szeń stwa Bo gu, po mi mo wiel kiej groź by okrut ne -
go prze śla do wa nia. Wte dy poj ma no tych trzech
mło dzień ców, zwią za no ich i naj sil niej si wo jow -

ni cy z kró lew -
skiej ar mii, od-
p o  w i e d  n i o
ubra ni, by zbli-
żyć się do pie -
ca, wrzu ci li ich
do go re ją ce go
pie ca. Gdy król
z a j  r z a ł
do ogni ste go
pie ca, po wie -
dział: „Iza li nie
trzech mę żów
z w i ą  z a  n y c h
wrzu c i  l i  śmy
po śród ognia?
… Oto ja wi -

dzę czte rech mę żów roz wią za nych prze cho dzą -
cych się w po środ ku ognia… a oso ba czwar te go
po dob na jest Sy no wi Bo że mu”; w ogniu był ktoś
po dob ny do Sy na Bo że go. Oczy wi ście, to nasz Pan
Je zus w Swo im przed ludz kim sta nie zna lazł się
tam i ochro nił tych trzech he braj skich mło dzień -
ców. An ty ty pem wy da rzeń zwią za nych z pie cem
ogni stym jest kła nia nie się mi li ta ry zmo wi, ko ściel-
ne mu fe de ra cjo ni zmo wi i sek ciar stwu. Imio -
na trzech He braj czy ków to Sa drach, Me sach
i Abed ne go. Sa drach re pre zen tu je Ma lucz kie Stad -
ko, Me sach Wiel ką Kom pa nię, a Abed ne go Mło do-
cia nych God nych. W cza sie Wie ku Ewan ge lii te
trzy kla sy by ły pró bo wa ne w związ ku z ty mi trze -
ma wro ga mi, co jest re pre zen to wa ne przez piec
ogni sty. Za rów no w ty pie, jak i w an ty ty pie by ła
i jest to cięż ka pró ba. 

DA NIEL

Te raz czy ta my na te mat pro ro ka Da nie la. Mia -
ło to miej sce w sta ro żyt nym mo car stwie Me dów
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i Per sów i ich kró la Da riu -
sza. Tak że tu taj ksią żę ta za-
zdro ści li Da nie lo wi, że miał
być wy wyż szo ny na wy so -
kie sta no wi sko, pierw sze
po wład cy im pe rium. Ksią-
żę ta kró le stwa by li pra co -
wi ci w wy naj dy wa niu
praw i przy uży ciu in try gi
zdo by li pod ni mi pod pis
kró la, któ ry nie po dej rze -
wał, że pod pi sał do ku ment
pro wa dzą cy do kło po tów.
Złe po bud ki kie ro wa ły ni -
mi w od nie sie niu do kró -
lew skie go de kre tu. Oni tak
go przy go to wa li, aby każ -
dy, kto bę dzie czcił ko go -
kol wiek lub co kol wiek
prócz kró la, za wsze zo sta nie uka ra ny śmier cią.
Tym spo so bem pod że ga cze mo gli po zbyć się każ-
de go, ko go uwa ża li za za gro że nie dla swej wła dzy
i pre sti żu. W związ ku z tym wro go wie szpie go -
wa li Da nie la i stwier dzi li, że każ de go dnia w po -
łu dnie on na ko la nach mo dli się do Bo ga. On nie
mo dlił się przed żad nym ob ra zem. Do nie śli o tym
kró lo wi, a że do ku ment był pod pi sa ny, król zbyt
póź no uświa do mił so bie, że był to pod stęp, lecz
nie mógł te go zmie nić, po nie waż by ło to nie-
zmien ne pra wo Me dów i Per sów. By ła tam wów-
czas ja ski nia z lwa mi i tam wrzu co no Da nie la.
W Dan. 6:10 czy ta my: „Gdy się Da niel do wie dział,
że de kret był po da ny na pi śmie … trzy krot nie
przez dzień klę kał na ko la na swo je i mo dlił się,
a chwa łę da wał Bo gu swe mu, jak to zwykł przed-
tem czy nić.” W wy ni ku te go wrzu co no Da nie la
po mię dzy lwy. Pa mię ta cie, że Bóg ura to wał go
przed lwi mi pasz cza mi. 

JE ZUS 

Nasz Pan Je zus był wspa nia łym przy kła dem
do sko na łe go po słu szeń stwa, o czym mó wi Apo stoł
Pa weł w Żyd. 5:8: „A choć był Sy nem Bo żym,
wszak że z te go, co cier piał, na uczył się po słu -
szeń stwa.” Apo stoł w Ew. Ja na 4:34 mó wi: „Rzekł
im Je zus: Mój jest po karm, abym czy nił wo lę Te go,
któ ry Mnie po słał, a do ko nał spra wy Je go.” Je zus
był po sła ny na świat przez Bo ga Je ho wę, Swe go
Oj ca, aby stać się Zba wi cie lem lu dzi i aby czy nić
wo lę Oj ca aż do śmier ci na Krzy żu. Za uważ my, że
Je zus nie po słał Sa me go Sie bie, by być Zba wi cie -
lem, lecz to Bóg, Oj ciec po słał Go na zie mię. 

Każ de sza far stwo po cią ga za so bą cię żar od po-
wie dzial no ści. Nie po win no się od nie go uchy lać
ani przyj mo wać go po chop nie, bez zro zu mie nia

fak tu, że ten, kto sta je się
słu gą do mow ni ków wia ry,
ma przez to więk szy sto-
pień od po wie dzial no ści,
nie tyl ko wo bec do mow ni -
ków wia ry, lecz tak że wo -
bec Pa na te go do mu,
od któ re go po cho dzi każ dy
urząd. Słu ga po wi nien pa-
mię tać, że nie wier ność
w sza far stwie z pew no ścią
do pro wa dzi do je go usu-
nię cia (Mat. 25:28-30); po-
dob nie jak każ dy prze jaw
po kor nej wier no ści z je go
stro ny, za skar bi so bie uzna-
nie Mi strza i do mow ni ków
wia ry. To bę dzie ozna cza ło
kon ty nu ację je go służ by, aż

Mistrz po wie: „Do brze, słu go do bry i wier ny!
Gdyż by łeś wier ny w ma łych rze czach, po sta no -
wię cię za rząd cą nad wiel ki mi rze cza mi. Wejdź
do ra do ści Pa na swe go” (Mat. 25:23, KJV). 

MO TY WA CJA DO PO SŁU SZEŃ STWA 

Te raz prze cho dzi my do słów na sze go wer se -
tu, „któ ry Mnie mi łu je.” Je śli my mi łu je my Chry-
stu sa, je śli mi łu je my Je zu sa, to oka zu je my to
w na szym po słu szeń stwie wo bec PA NA. Mi łość
jest wstę pem do po słu szeń stwa i jest też je go kre-
sem. Na po cząt ku ono otrzy mu je mo ty wa cję
z mi ło ści. Bar dzo do brze, mo że my po wie dzieć,
lecz ja kie są in ne mo ty wy do oka zy wa nia po słu -
szeń stwa? Mo że my stwier dzić, że mo ty wa cją
do po słu szeń stwa jest umy sło wa oce na, któ ra po-
bu dza nas do prak ty ko wa nia po słu szeń stwa.
Trzy głów ne ła ski do ko nu ją te go dla nas. Ja kie są
te trzy głów ne ła ski? Wia ra, na stęp nie na dzie ja,
a trze cią z nich jest mi łość. Tak, wia ra, na dzie ja
i mi łość są trze ma ła ska mi cha rak te ru, któ re wy-
twa rza ją po słu szeń stwo.

Jest to wia ra w Bo ga i Chry stu sa, wia ra w to,
kim oni są, ja ki mi oso ba mi oni są; wia ra w ich cha-
rak te ry peł ne mą dro ści, mo cy, spra wie dli wo ści
i mi ło ści; wia ra w ich sło wa i dzie ła zba wie nia dla
ca łej ludz ko ści. To sta no wi pod sta wę do po słu -
szeń stwa. Ta wia ra uzdal nia nas do po słu szeń -
stwa wo bec Bo ga i Chry stu sa na wet wte dy, gdy
na sze do strze ga nie każ de go aspek tu Bo skie go pla -
nu jest ogra ni czo ne. Wia ra ufa tam, gdzie nie mo -
że od na leźć dro gi. To nie ozna cza śle pej wia ry!
Ona za czy na się od wie dzy, zro zu mie nia i utwier -
dzo nej wia ry w Bo ga i Chry stu sa. Dla te go ona ufa
tam, gdzie nie mo że zo ba czyć wzro kiem. Jest to
bar dziej po stę po wa nie wia rą niż tyl ko wi dze niem. 
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Gniew
był

naszą
zapłatą

„Czy nie mam
pić kiel icha,
który mi dał

Ojciec?“
Jana 18:11



Na stęp nie jest na dzie ja. Przez na dzie ję po do -
ba my się Bo gu i Chry stu so wi i w wy ni ku te go bło-
go sła wi my dru gich oraz zy sku je my bło go sła -
wień stwa dla sie bie w Kró le stwie. Izra eli ci mie li tę
na dzie ję osta tecz nych bło go sła wieństw od Bo ga
w Kró le stwie i ona by ła im po moc na, gdy sta ra li się
słu żyć Bo gu. „Te raz je śli słu cha jąc po słusz ni bę-
dzie cie gło so wi me mu i strzec bę dzie cie przy mie -
rza Me go, bę dzie cie mi wła sno ścią nad wszyst kie
na ro dy…”, 2 Moj. 19:5. Mi ło sier dzie i praw da są
na gro dą za uf ność wo bec Bo ga i Chry stu sa.
„Wszyst kie ścież ki PAŃ SKIE są mi ło sier dzie
i praw da tym, któ rzy strze gą przy mie rza Je go
i świa dec twa Je go”, Psalm 25:10. Przez ca ły Wiek
Ewan ge lii Ko ściół miał na dzie ję Bo skiej na tu ry.
„Przez co bar dzo wiel kie i kosz tow ne obiet ni ce
nam są da ro wa ne, aby ście się przez nie sta li uczest-
ni ka mi Bo skiej na tu ry …”, 2 Pio tra 1:4. Dla wszyst-
kich wy bra nych przez Bo ga klas jest na dzie ja
otrzy ma nia miej sca w Kró le stwie, któ ra nas
wzmac nia. 

Po tem jest mi łość, obo wiąz ko wa mi łość do Bo -
ga i Chry stu sa oraz nie sa mo lub na lub bez in te re -
sow na mi łość. One są naj więk szy mi bodź ca mi
do po słu szeń stwa. Oj ciec jest źró dłem, a Syn Bo-
skim przed sta wi cie lem w oka zy wa niu tej mi ło ści
Bo ga. Ona jest wi docz na w stwo rze niu, opatrz-
no ści, od ku pie niu, oświe ce niu, uspra wie dli wie -
niu, uświę ce niu i wy zwo le niu. Jest to obo wiąz ko -

wa mi łość do bliź nich, któ ra czy ni im tak, jak chcie-
li by ście, aby oni wam czy ni li. Po nad to, mi łość bez-
in te re sow na jest oka zy wa na bez ocze ki wa nia oso-
bi stej przy chyl no ści czy ko rzy ści w za mian za nią,
lecz jest prze ja wia na z po wo du szla chet nych cha-
rak te rów Bo ga i Chry stu sa oraz wiel kie go dzie ła
re ali za cji Bo skie go pla nu w prze szło ści, obec nie,
w przy szłym wie ku i w wie kach na stęp nych. 

Te raz, gdy zbli ża my się do koń ca roz wa żań
na te mat po słu szeń stwa, roz po zna je my jak waż -
ne zna cze nie ma na sze pod po rząd ko wa nie się
wo li na sze go Wszech mo gą ce go Bo ga i Je go Sy -
na, na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa; to im win ni -
śmy na sze naj wyż sze po słu szeń stwo. Dla te go, ja-
ka kol wiek i wszel ka służ ba świad czo na dla Bo ga,
w gło sze niu Je go Praw dy ust nie, sło wem dru ko -
wa nym czy w pew nych in nych for mach, jak
na przy kład pra ca w Do mu Bi blij nym lub we wła-
snym do mu nad re ali za cją ja kie goś chrze ści jań -
skie go przed się wzię cia, pra ca w In ter ne cie, pra ca
nad przy go to wy wa niem do dru ku i dys try bu cją
bro szur, mu si być wy ko ny wa na na fun da men cie
praw dy i spra wie dli wo ści. Je śli nie jest świad czo -
na na ta kiej pod sta wie, nie na da je się do przy ję -
cia, gdyż nie speł nia Bo skich wy ma gań. Za tem
kon ty nu uj my od da wa nie wszyst kie go, co ma my
w sze rze niu Ewan ge lii w zgod no ści z praw dą
i spra wie dli wo ścią. 

BS ‘07,82-87
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MI STRZU, mów! Słu ga Twój słu cha,
Tę sk niąc za sło wem Twym ła ska wie da nym,

Tę sk niąc za Twym gło sem pod no szą cym du cha.
Mi strzu, niech on bę dzie te raz sły sza ny.

Słu cham Cię, za tem, Pa nie,
Ja kie jest Two je dla mnie prze sła nie?

Choć w mym ser cu czę sto roz brzmie wa ją
In ne gło sy niż Twój, ob ce, nie chcia ne,

Któ re się gło śnym echem od bi ja ją
O przy byt ku Two je go ścia nę,

Pro szę, niech pad ną Twe upra gnio ne sło wa!
Mi strzu, mów! Ja ci szę za cho wam.

Mi strzu, mów! Ja nie zwąt pię w Cie bie.
Ty pro wa dzisz mnie po ścież kach ży cia.

Zbaw co, Pa ste rzu, Ty w każ dej po trze bie
Ze mną, bez Cie bie ja je stem ni czym.

Wciąż po trze bu ję świa tła peł niej sze go,
Głę bi mi ło ści i wi dze nia wy raź ne go.

Na świa dec twie wier nych po le ga jąc,
W prze kaz Twej Ewan ge lii ufa jąc

I przy za pi sa nej obiet ni cy trwa jąc
W ży ciu i śmier ci w To bie na dzie ję ma jąc,

Wciąż jesz cze pro szę o wię cej li to ści,
Bym mógł czer pać z Twej wiel kiej mi ło ści.

M I  S T R Z U ,  M Ó W !

Mi strzu, mów! Pro szę, przy go tuj mnie,
Abym mógł Twój głos sły sząc co dzien nie,

Z po słu szeń stwem i za do wo le niem, nie za chwia nie
Na śla do wać każ de sło wo Twe cen ne.

A za tem słu cham Cię, Pa nie.
Mi strzu, mów, mów cią gle do mnie!



C O SZCZE GÓL NE GO wią za ło się z Je zu sem,
że Izra el ocze ki wał Je go na ro dzin? W od po -

wie dzi na to py ta nie stwier dza my, że wie le wie-
ków wcze śniej Bóg uczy nił pew ną
obiet ni cę, któ ra nie zo sta ła
wy peł nio na. Ta obiet ni -
ca za wie ra ła myśl, że
na ro dzi się świę te
dzie cię i że
w pe wien, nie-
wy ja  śnio  ny
w obiet ni cy
spo sób, to
dzie cię przy-
nie sie szcze-
gól ne bło go sła -
wień stwa dla ca łej
ludz ko ści. Dla te go
każ da izra el ska mat ka
by ła bar dzo uważ na, by mo -
gła stać się mat ką ra czej sy na niż
cór ki i być mo że mat ką obie ca ne go dzie cię cia.
By ło to prze ka zy wa ne przez wie ki, aż w koń cu
dzie cię na ro dzi ło się.

Na dzie ja tej obiet ni cy znaj do wa ła się w tym,
co Bóg po wie dział do Abra ha ma: „Bło go sła wio -
ne bę dą w na sie niu two im wszyst kie na ro dy zie -
mi.” Od te go cza su Abra ham za czął ocze ki wać te -
go obie ca ne go Na sie nia – obie ca ne go dzie cię cia.
Naj pierw pa trzył na swe wła sne dzie ci, lecz osta-
tecz nie zo stał po in for mo wa ny, że to nie bę dzie
jed no z je go dzie ci, lecz w bar dziej od le głej przy-
szło ści z je go po tom ków na ro dzi się dzie cię –
Na sie nie Abra ha ma. Od tąd wszy scy Izra eli ci

ocze ki wa li na na ro dzi ny dzie cię cia, któ re spro-
wa dzi bło go sła wień stwa.

Dla cze go Me sjasz był po trzeb ny? Dla cze go
w ogó le ocze ki wa no na ro dzin dzie cię cia? Od-

po wiedź brzmi, po nie waż na świat wszedł
grzech. Bóg umie ścił na szych pierw szych ro-
dzi ców – świę tych, nie win nych, wol nych

od grze chu – we wspa nia łych
ziem skich wa run kach

ogro du Eden, ze
wspa nia ły mi per-

s p e k  t y  w a  m i
i ży ciem

w i e c z  n y m ,
ja ko ich
p r z y  s z ł o  -
ścią, je śli
bę dą żyć

w har mo nii
z Bo giem.

Jed nak, z po -
wo du swe go nie-

p o  s ł u  s z e ń  s t w a ,
wpa dli w nie ła skę u Bo -

ga i otrzy ma li wy rok śmier ci.
Ten wy rok spro wa dził na nich – ból,

smu tek, łzy, na rze ka nie, płacz i śmierć –
a wszyst kie te do świad cze nia są na tu ral nym

wy ni kiem grze chu.

Nasz Oj ciec Nie biań ski po wie dział do na -
szych pierw szych ro dzi ców – i by ło to pierw szą
ozna ką, że Bóg ze śle im wy zwo le nie – że „na sie-
nie nie wia sty ze trze gło wę wę ża.” Wąż w tym
wy ra że niu ozna cza sza ta na – wszyst kie mo ce
zła, wszyst ko co jest w opo zy cji do ludz ko ści, co
sprze ci wia się bło go sła wień stwom, któ re Bóg
dla niej za pew nił, a któ re stra ci ła przez nie po -
słu szeń stwo. Jed nak że ta obiet ni ca by ła nie wy -
raź na i oni nie wie le ro zu mie li z „na sie nia nie-
wia sty” i „star cia gło wy wę ża.” To je dy nie ozna-
cza ło, w ale go rycz ny spo sób, wiel kie zwy cię -
stwo nad grze chem i sza ta nem, bez wy ja śnie nia,
jak to na stą pi.
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OCZE KI WA NIE NA ME SJA SZA
„Iż się wam dziś narodził Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan,

w mieście Dawidowym.  A to wam będzie za znak:

Znajdziecie niemowlątko zawinięte w pieluszki, leżące w żłobie”

Ew. Łukasza 2: 11, 12.

Symeon błogosławi Marię,

Józefa i małego Jezusa

Ew. Łukasza 2:25-35



Ludz kość na dal umie ra ła; na dal cier pia ła
z po wo du skut ków odłą cze nia od Stwór cy;
wszy scy wstę po wa li w stan śmier ci i do gro bu.
Oni po trze bo wa li, by przy szedł zba wi ciel i wy -
zwo lił ich z mo cy grze chu, by uwol nił ich od ka -
ry śmier ci za grzech – po trze bo wa li ko goś, kto
bę dzie ży cio daw cą. Oni by li umie ra ją cy i po -
trze bo wa li no we go ży cia. Ta kie by ło zna cze nie
sło wa „Zbaw ca” w ory gi nal nym ję zy ku uży wa-
nym przez na sze go Pa na i Apo sto łów. Oni po-
szu ki wa li uwol nie nia od swych kło po tów i ich
na dzie je sku pi ły się na obiet ni cy, na Na sie niu
nie wia sty. 

To w tym opi sie ma my po da ne, że Ży dzi by -
li głę bo ko za in te re so wa ni obiet ni cą uczy nio ną
Abra ha mo wi – „W na sie niu two im bę dą bło go -
sła wio ne wszyst kie na ro dy zie mi” – iż zo sta ną
uwol nie ni od grze chu i śmier ci. W ża den in ny
spo sób ludz kość nie mo że być bło go sła wio na.
Bło go sła wie nie ludz ko ści bez uwol nie nia jej
z grze chu i śmier ci, by ło by nie moż li we. Stąd Pi -
smo Świę te mó wi nam o Bo skim współ czu ciu;
mó wi, że Bóg po pa trzył ze Swe go świę te go
miesz ka nia i uj rzał nasz
smu tek oraz usły szał,
sym bo licz nie, „wzdy cha -
nie więź niów” – ludz ko ści
– wszyst kich wzdy cha ją -
cych i mę czą cych się
pod wy ro kiem śmier ci –
jed nych z mniej szy mi, in-
nych z po waż niej szy mi
cier pie nia mi; jed nych
z ma ły mi, in nych z wiel -
ki mi smut ka mi, lecz
wszyst kich wzdy cha ją -
cych i mę czą cych się w bó -
lu (Rzym. 8:22). 

Bóg ob ja wił swo je
współ czu cie; i czy ta my, że
„On spoj rzał w dół i zo ba -
czył, że nie by ło ni ko go,
kto by się zli to wał ani żad-
ne go ra mie nia, któ re zba-
wi ło by” i „Swym wła snym ra mie niem spra wił
zba wie nie.” Wła śnie to obie ca no Abra ha mo wi –
że przyj dzie ktoś z je go po tom ków i sta nie się

Zba wi cie lem świa ta; a po nie waż ta obiet ni ca zo-
sta ła uczy nio na Abra ha mo wi i je go Na sie niu,
oni zo sta li wy róż nie ni ja ko od ręb ni od wszyst -

kich in nych lu dów i na ro dów. Wy łącz nie do na -
ro du ży dow skie go na le żał ten wiel ki za szczyt –
że przez nich mia ło przyjść to zba wie nie. Dla-

te go, od te go cza su Ży dzi mó wi li o so bie ja ko
o lu dzie Bo ga, o na ro dzie, któ re mu Bóg obie cał
bło go sła wić i przez któ re go ze śle bło go sła wień -
stwa na wszyst kie in ne na ro dy. Stąd, wszy scy
in ni lu dzie zo sta li na zwa ni po ga na mi (lub na ro-
da mi, bo wła śnie ta kie jest zna cze nie te go sło -
wa). Tym sa mym, Izra el zo stał wy róż nio ny, po-
nie waż Bo skie Przy mie rze by ło z ni mi, a nie
z in ny mi na ro da mi. Jed nak Przy mie rze Bo ga
z Izra elem nie by ło tyl ko w ce lu bło go sła wie nia
ich sa mych, lecz tak że wszyst kich in nych, jak
czy ta my: „W na sie niu two im bę dą bło go sła -
wio ne wszyst kie na ro dy zie mi.” Te raz wie my,
dla cze go na ro dzi ło się to wspa nia łe dzie cię.

ZBA WI CIEL – W JA KI SPO SÓB? 

Ja kim spo so bem to dzie cię mo gło się róż nić
od wszyst kich in nych dzie ci? Dla cze go nie uży -
to ja kie goś in ne go dziec ka, ja ko te go przez któ-
re go mia ło przyjść zba wie nie? Od po wie dzią
z Pi sma Świę te go jest, że zba wie nie nie mo gło

na dejść dla ludz ko ści, za -
nim nie na stą pi ło by za-
spo ko je nie Bo skiej Spra-
wie dli wo ści na kon to pier-
wot ne go grze chu Ada ma.
To naj pierw na le ży wziąć
pod uwa gę. Ka ra „umie ra -
jąc umrzesz”, na ło żo -
na na pierw sze go czło wie -
ka, mu si zo stać za pła co -
na i znie sio na, za nim
świat mo że być uwol nio -
ny przez zba wie nie.

Dla cze go in ny czło wiek
nie mógł umrzeć? Po nie -
waż wszy scy lu dzie by li
pod wy ro kiem pier wot ne -
go po tę pie nia i nikt nie
mógł stać się ce ną oku pu
lub za stęp cą (Ps. 49:8).
Stąd wy nik nę ła ko niecz -

ność na ro dzin szcze gól ne go dzie cię cia, róż nią -
ce go się od wszyst kich in nych. W ja ki spo sób
na ro dził się ten Je dy ny? Bi blia bar dzo wy raź nie
nam wy ja śnia, że On nie zo stał spło dzo ny przez
ziem skie go oj ca. Cho ciaż Jó zef po ślu bił Ma rię,
jed nak nie był On dziec kiem Jó ze fa. Bi blia wy-
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ja śnia, że to dzie cię zo sta ło w szcze gól ny spo sób
spło dzo ne przez Bo ską moc, w je go mat ce, cho-
ciaż gdy je uro dzi ła, jesz cze by ła „pan ną.” 

Ta kie jest twier dze nie Pi sma Świę te go; i choć
dla nie któ rych to nie wy da je się ja sne, jed nak
Sło wo Bo że jest nie za wod ne. Gdy by Od ku pi ciel
nie był do sko na ły, nie mógł by zo stać Zba wi cie -
lem świa ta. Obie ca ne od ku pie nie ozna cza ło, że
Je zus miał być do sko na ły; to zna czy ło, że On
miał być do kład nie ta ki, jak pierw szy czło wiek,
za nim zgrze szył. „Bo po nie waż przez czło wie ka
śmierć, przez Czło wie ka też po wsta nie umar-
łych”; „Ja ko w Ada mie wszy scy umie ra ją, tak
i wszy scy, któ rzy są w Chry stu sie, bę dą oży wie -
ni” (1 Kor. 15:21,22). 

Za tem ten Je dy ny mu siał być, jak oświad cza
Apo stoł, „świę ty, nie win ny, nie po ka la ny, odłą-
czo ny od grzesz ni ków” (Żyd. 7:26). On mu siał
być zu peł nie odłą czo ny i róż ny od ludz ko ści,
je śli cho dzi o grzesz ne ce chy. Dla te go w tym
przy pad ku by ło ko niecz ne, jak mó wi Bi blia,
aby Bóg spło dził Swe go Sy na nie za po mo cą
ludz kich me tod i mo cy, lecz mo cą z wy so ko ści.
Tak więc Ten, któ ry na ro dził się z „pan ny”, był
odłą czo ny i od mien ny od grzesz nej ludz ko ści.
Je go ży cie nie po cho dzi ło od ziem skie go oj ca,
lecz od Je go Nie biań skie go Oj ca (Mat. 1:18-25;
Łuk. 1:26-38). 

KIM ON BYŁ?

Jest na pi sa ne, że Je zus ist niał, za nim stał się
cia łem; jak Sam oświad czył: „Za nim Abra ham
był, Jam jest.” Na stęp nie, w jed nej ze Swych
mo dlitw po wie dział: „A te raz uwiel bij Mnie Ty,
Oj cze! U Sie bie Sa me go tą chwa łą, któ rą mia łem
u Cie bie, za nim świat był” (Ja na 17:5). W Ob ja -
wie niu czy ta my, że „On był po cząt kiem stwo-
rze nia Bo że go”, a Pa weł mó wi nam, że „przez
Nie go wszyst ko się sta ło.” Za tem, nasz Pan Je -
zus był nie tyl ko po cząt kiem, lecz ak tyw nym
wy ko naw cą Oj ca we wszyst kich twór czych
dzie łach wszech świa ta. On speł nił tę ro lę
w świe cie aniel skim, wo bec ludz ko ści i w stwo -
rze niu świa ta zwie rzę ce go na zie mi.

Apo stoł Jan pod su mo wu je ca łą tę kwe stię.
Po da je my do słow ne tłu ma cze nie Ew. Ja na 1:1:
„Na po cząt ku by ło Sło wo.” [wy ra że nie Sło wo,
to grec kie Lo gos. Myśl ukry ta w sło wie Lo gos
jest ta ka, że w daw nych cza sach król, za miast
wy po wia dać roz ka zy bez po śred nio do lu du,

sie dział ukry ty za pa ra wa nem, a je go Lo gos,
po słan nik, Sło wo czy przed sta wi ciel, stał
przed pa ra wa nem i do no śnym gło sem mó wił
za kró la do lu du. Sam król nie był wi dzia ny
przez lud – tyl ko Lo gos był wi dzia ny. Jest to bi-
blij ny ob raz uka zu ją cy nam jak bli skim przed-
sta wi cie lem Nie biań skie go Oj ca był Je zus, był
tym Je dy nym, przez któ re go Oj ciec Nie biań ski
dał się po znać – był Sło wem, czy li grec kim Lo -
gos]. Za tem w Ja na 1:1 czy ta my: „Na po cząt ku
by ło Sło wo (Lo gos), a Sło wo by ło z Bo giem (ho
the os) (Je ho wa), a Bo giem (the os) (po tęż -
na isto ta, lecz nie Je ho wa) by ło Sło wo. Ono by -
ło na po cząt ku z Bo giem (ho the os), (Je ho wa).
Przez Nie go zo sta ły uczy nio ne wszyst kie rze-
czy, a bez Nie go nic nie zo sta ło uczy nio ne.”
Zwróć my uwa gę! Jest to bez po śred nie tłu ma -
cze nie z ję zy ka grec kie go, na pod sta wie Dia-
glot ta. To do wo dzi, że Je zus w Swej przed ludz-
kiej eg zy sten cji nie był Bo giem (ho the os), Je ho -
wą, lecz Bo giem (the os), po tęż ną isto tą. In ny mi
sło wy, Je zus był bez po śred nim przed sta wi cie -
lem Bo ga i stał się Stwo rzy cie lem wszyst kich
in nych istot i rze czy. On był Bo ską Mo cą, Re-
pre zen tan tem, Sło wem, Po słan ni kiem, Lo go -
sem Je ho wy. On do ko nał wiel kie go dzie ła
stwo rze nia ja ko przed sta wi ciel Oj ca – Je ho wy;
na to miast On Sam był pierw szym i je dy nym
bez po śred nim stwo rze niem Bo ga, pier wo rod -
nym wszel kich stwo rzeń, tak aby we wszyst-
kich rze czach Je ho wa mógł mieć wyż szość –
pierw sze miej sce (1 Kor. 15:27). 

WIEL KI CEL BO GA 

Kie dy nad szedł czas, aby nasz Nie biań ski
Oj ciec po in for mo wał o Swym wiel kim ce lu, że
pra gnie bło go sła wić nie tyl ko Ko ściół, lecz tak -
że świat, On udzie lił spo sob no ści Pier wo rod -
ne mu, Lo go so wi – Te mu Jed no ro dzo ne mu u Oj -
ca – aby był słu gą w tym wiel kim dzie le, któ re
Bóg za mie rzał do ko nać dla ludz ko ści. W związ -
ku z tym Pi smo Świę te oświad cza: „dla wy sta -
wio nej przed Nim (Je zu sem) ra do ści, pod jął
krzyż, nie zwa ża jąc na hań bę.” Obec nie On
usiadł po pra wi cy Ma je sta tu Bo ga na wy so ko -
ściach. Otrzy mał tę wiel ką na gro dę za swo je
po słu szeń stwo aż do śmier ci, śmier ci na krzy żu
(Żyd. 12:2, KJV). 

Apo stoł mó wi, że nasz Pan był bo ga ty, a dla
na szej ko rzy ści stał się ubo gi, aby śmy sta li się
bo ga ci przez Je go ubó stwo. On mó wi nam, jak
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Pan opu ścił chwa łę, któ rą miał u Oj ca w sfe rze
du cho wej i po ni żył się przyj mu jąc ludz ką na tu -
rę. Dla cze go? Po nie waż, jak już zo sta ło po wie -
dzia ne, nie zbęd ne by ło, aby do sko na ły czło wiek
stał się Od ku pi cie lem czło wie ka; anioł nie mógł -
by od ku pić czło wie ka, nie mo gło te go rów nież
uczy nić zwie rzę. Bo skie pra wo mó wi, „du szę
za du szę, oko za oko, ząb za ząb” 2 Moj. 21:23,24.
To mia ło na uczyć nas wiel kiej lek cji: że do sko -
na łe ludz kie ży cie zo sta ło po tę pio ne na śmierć
i że by ło wy ma ga ne do sko na łe ludz kie ży cie,
by je od ku pić. Dla te go nie zbęd ne by ło, aby Je -
zus stał się „czło wie kiem Chry stu sem Je zu -
sem”, aby „z ła ski Bo żej za wszyst kich śmier ci
skosz to wał” (Żyd. 2:9). 

RE ZUL TA TY

W wy ni ku tych wy da rzeń Je zus do wiódł
Swej wier no ści. „Przy jąw szy po stać czło wie ka,
uni żył Sa me go Sie bie i stał się po słusz ny aż
do śmier ci, do śmier ci na krzy żu” – naj bar dziej
upo ka rza ją ce go ro dza ju śmier ci (Fil. 2:8, KJV).
Oj cu upodo ba ło się, by Go wy pró bo wać nie tyl -
ko przez śmierć, lecz przez naj bar dziej ha nieb -
ny ro dzaj śmier ci – gdy umie rał ja ko zło czyń ca,
ukrzy żo wa ny po mię dzy dwo ma zło dzie ja mi.
Cóż za okrop nym upo ko rze niem jest umie rać
w ten spo sób!

Ta ka śmierć by ła by wiel ką hań bą dla nas nie-
do sko na łych, lecz dla Nie go do sko na łe go,
„świę te go, nie win ne go, nie po ka la ne go, odłą-
czo ne go od grzesz ni ków”, mu sia ło to być po wo-
dem głę bo kie go i przej mu ją ce go smut ku. Koń-
cząc kła dze nie Swe go ży cia, trzy ipół let ni okres
służ by, Pan za wo łał, „Wy ko na ło się!” Nie ca łe
Je go dzie ło, bo znacz na je go część na le ża ła
do przy szło ści! Pan wy ko nał je dy nie tę część
dzie ła, któ ra za koń czy ła skła da nie Je go ży cia ja -
ko ce ny oku pu. 

Co na stą pi ło póź niej? Po Je go śmier ci na stą-
pi ło zmar twych wsta nie; i czy ta my, że „Bóg
wzbu dził Go z mar twych trze cie go dnia.” We-
dług Pi sma Świę te go, On po wstał ze śmier ci
ja ko chwa leb na isto ta – „wsia ne cia ło ska zi tel -
ne, bę dzie wzbu dzo ne nie ska zi tel ne; wsia ne
w nie sła wie, bę dzie wzbu dzo ne w chwa le;
wsia ne w sła bo ści, bę dzie wzbu dzo ne w mo cy;
wsia ne cia ło cie le sne, bę dzie wzbu dzo ne cia ło
du cho we”; „Dla te go Bóg wiel ce Go wy wyż szył
i dał Je mu imię, któ re jest po nad wszel kim

imie niem, aby w imie niu Je zu so wym wszel kie
ko la no się skła nia ło, tych, któ rzy są w nie bie,
tych, któ rzy są na zie mi i tych, któ rzy są
pod zie mią. A każ dy ję zyk, aby wy zna wał, że
Je zus Chry stus jest Pa nem, ku chwa le Bo ga Oj -
ca” (Fil. 2:9-11, KJV).

Nie do strze ga my, by wszyst kie ko la na ugi -
na ły się przed Pa nem. Dla cze go nie? Pi smo
Świę te mó wi nam, że za nim On roz pocz nie re-
ali za cję Swe go wiel kie go dzie ła w ce lu zba wie -
nia ludz ko ści, naj pierw do ko na dzie ła dla wy-
bra nych, dla Ko ścio ła, dla tych, któ rzy sta ra li
się kro czyć Je go śla da mi, któ rzy zo sta li ze bra ni
ze świa ta, ja ko Je go Ob lu bie ni ca, aby być Je go
współ pra cow ni ka mi w ca łym przy szłym dzie le
Oj ca. To dzie ło za ję ło po nad osiem na ście stu le -
ci. Za uwa ży li śmy, jak Pan ze brał Swych świę-
tych spo mię dzy Ży dów, „praw dzi wych Izra el -
czy ków, w któ rych nie by ło zdra dy.” Nie znaj-
du jąc jed nak za mie rzo nej licz by, Pan przy stą pił
do gro ma dze nia ich ze wszyst kich na ro dów, ro-
dzin, ję zy ków i lu dów. 

Apo stoł mó wi nam, że kie dy ta kla sa Ob lu -
bie ni cy po łą czy się z Nim, oni sta ną się czę ścią
Na sie nia Abra ha ma, jak czy ta my: „A je śli ście
Chry stu so wi, je ste ście Na sie niem Abra ha mo -
wym, a we dług obiet ni cy dzie dzi ca mi” (Gal.
3:29). To oświad cze nie od no si się do obiet ni cy
uczy nio nej Abra ha mo wi, że przez nie go i je go
Na sie nie bę dą bło go sła wio ne wszyst kie ro dzi ny
zie mi. Zgod nie z tym, do strze ga my dzie ło do ko-
na ne przez Chry stu sa. 

Za pro sze nie, by stać się Ob lu bie ni cą Chry-
stu sa, by ło bar dzo szcze gól nym za pro sze niem
i ci, któ rzy by li Je go, po stę po wa li po „wą skiej
dro dze” Je go śla da mi. Po cier pie niach ra zem
z Nim, oni sie dzą te raz na Je go Tro nie. Je śli
z Nim cier pie li, bę dą tak że mieć udział w Je go
chwa le. Dla te go sło wa: „cier pie nia Chry stu sa
i chwa ła, ja ka po nich na stą pi”, mia ły się wy peł-
nić nie tyl ko w na szym Pa nu Je zu sie oso bi ście,
lecz był On przy kła dem dla ca łe go Ko ścio ła, któ -
ry był uspra wie dli wio ny przez wia rę w Je go
krew. Oni mie li udział z Nim w Je go cier pie -
niach, a te raz ma ją udział w Je go chwa le; mie li
tak że udział w Pierw szym Zmar twych wsta niu,
jak to okre śla Ob ja wie nie. „Bło go sła wio ny
i świę ty, któ ry ma część w pierw szym zmar-
twych wsta niu; al bo wiem nad ty mi wtó ra śmierć
mo cy nie ma; ale bę dą ka pła na mi Bo ży mi
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i Chry stu so wy mi i bę dą z Nim kró lo wać ty siąc
lat” (Obj. 20:6). 

Świę ty Pa weł mó wi: „Wszyst ko po czy tam
so bie za szko dę dla za cno ści zna jo mo ści Chry-
stu sa Je zu sa, Pa na mo je go”, „że bym Go po znał
i moc zmar twych wsta nia Je go” do Bo skiej na tu -
ry. W ja ki spo sób? Przez po słu szeń stwo aż
do śmier ci; bo „je śli z Nim cier pi my, z Nim też
kró lo wać bę dzie my.”

A W PRZY SZŁO ŚCI?

Wszyst kie ro dzi ny zie mi ma ją być bło go sła -
wio ne, jak pier wot nie zo sta ło obie ca ne w Ede -
nie: „Na sie nie nie wia sty ze trze gło wę wę ża.”
Po nad to, jak stwier dza Apo stoł Pa weł w Rzym.
16:20 –„A sam Bóg po ko ju ze trze sza ta -
na pod no gi wa sze wkrót ce.” Tak więc, na stęp -
nym kro kiem w re ali za cji Bo skie go Pla nu bę-
dzie znisz cze nie sza ta na i grze chu.

Kie dy i jak to bę dzie do ko na ne? Te raz, kie -
dy ziem ski roz wój kla sy Ob lu bie ni cy za koń czył
się, w Bo skim cza sie wła ści wym na dej dzie obie-
ca na Wol na Ła ska dla wszyst kich ro dzin zie -
mi. Na stą pi ziem skie Kró le stwo Me sja sza. Pan
obie cał, że kie dy bę dzie pa no wał, ca ła Je go
wier na Ob lu bie ni ca bę dzie pa no wać ra zem
z Nim: „Te mu co zwy cię ży, dam miej sce
przy Mnie na Mo im tro nie, tak jak ja zwy cię -
ży łem i usia dłem z Mo im Oj cem na Je go tro-
nie.” Ca ły Ko ściół bę dzie po łą czo ny z Nim w Je -
go wiel kim Me sjań skim Kró le stwie; a „On bę-
dzie pa no wał od mo rza aż do mo rza i od rze ki
aż do krań ców zie mi”; „Aby w imie niu Je zu so -
wym wszel kie ko la no się skła nia ło… a wszel ki
ję zyk, aby wy zna wał, że Je zus Chry stus jest Pa -
nem ku chwa le Bo ga Oj ca”; „Zna jo mość chwa -
ły Bo żej na peł ni ca łą zie mię.” Ca ła zie mia sta nie
się ni czym Ogród Eden. Raj Utra co ny sta nie się
Ra jem Od zy ska nym. Czło wiek zo sta nie przy-
wró co ny do ob ra zu Bo ga, utra co ne go przez
Ada ma. Ludz ka na tu ra bę dzie do pro wa dzo -
na do do sko na ło ści. Na to miast chwa leb ną na-
gro dą dla Ko ścio ła jest Bo ska na tu ra; oni bę dą
po dob ni do Swe go Pa na, za sia da jąc po Je go
pra wi cy i bło go sła wiąc ludz ką ro dzi nę. Czło-
wiek przy wró co ny do pier wot ne go sta nu
na zie mi sta nie się nie tyl ko do sko na ły, ma jąc
wszyst ko to, co Adam utra cił, lecz zy ska do dat-
ko we do świad cze nie, wie dzę i cha rak ter. Ist-
nie ją wszel kie do wo dy, że to bę dzie osta tecz -

nym dzie łem bło go sła wie nia w cza sach Re sty -
tu cji (Dz.Ap. 3:19-21). 

CZY NIKT NIE ZGI NIE? 

Tak, Pi smo Świę te mó wi nam, że nie któ rzy
z ubie ga ją cych się o na gro dę wy so kie go po wo -
ła nia utra cą ją i że oni utra cą rów nież ży cie – za -
tem ich eg zy sten cja wy ga śnie, Żyd. 6:4-6. Świę -
ty Piotr mó wi: „Zo sta ną znisz cze ni i nie oży ją
po now nie” (2 Pio tra 2:12, KJV).

Pod czas Ty siąc let nie go Kró le stwa oczy świa -
ta zo sta ną otwar te, aby mógł zro zu mieć chwa-
leb ny Bo ski cha rak ter i otrzy ma on spo sob ność
ob ser wo wa nia i ko rzy sta nia z Je go bło go sła -
wieństw. Je śli wów czas do bro wol nie i roz myśl -
nie od rzu cą ła skę Bo żą, bar dziej pra gnąc żyć
w grze chu oraz w opo zy cji do Je go pa no wa nia
spra wie dli wo ści, umrą wtó rą śmier cią, z któ rej
nie ma zmar twych wsta nia ani żad nej na dziei
po wro tu. „Sta ną się, jak by ich nie by ło.”„Bę dą
wy gła dze ni z lu du” (Dz.Ap. 3:23). Jed nak że,
dzię ki Bo gu, nie ma w Bi blii żad nej in for ma cji
o cier pie niach czy ja kimś ro dza ju mąk dla nich;
oni po pro stu umrą i nie oży ją po now nie. Z dru -
giej stro ny, pro por cjo nal nie do te go, jak wie-
rzy my w dzie cię z Be tle jem, bę dzie my ra do wać
się z Bo skie go po sta no wie nia Go dla na sze go
zba wie nia. Pro por cjo nal nie do te go, jak wie rzy -
my, że On po ja wił się dla na szej ko rzy ści, że
umarł za na sze grze chy, od po wied nio do te go,
jak uzna je my Go za chwa leb ne go Zbaw cę i jak
pod da je my Je mu na sze ser ca oraz sta ra my się
czy nić to, co się Je mu po do ba, w ta kim stop niu
za cho wu je my po kój Bo ży. 

Na sza na dzie ja w sto sun ku do ogó łu ludz-
ko ści jest ta ka, że w Bo skim wła ści wym cza sie
Je go bło go sła wień stwo bę dzie ich udzia łem.
Nie bę dzie to ży cie na Bo skim po zio mie, ja kie
otrzy mał Ko ściół, lecz po wrót do ludz kiej do-
sko na ło ści. Świę ty Piotr opi su je to w ten spo-
sób: „Przyj dą cza sy ochło dy od obec no ści Pań-
skiej i po śle Bóg Je zu sa Chry stu sa, o któ rym
wcze śniej wam gło szo no, któ re go nie bio sa mu -
szą za trzy mać aż do cza su na pra wie nia
wszyst kich rze czy, co by ło prze po wia da ne
przez usta wszyst kich świę tych Pro ro ków”
(Dz.Ap. 3:19-21, KJV). 

* * * * *

BS ‘07, 88-91
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GDY BY ŚCIE by li na sto lat ka mi w szko le śred niej
i otrzy ma li by ście za da nie roz wi nię cia te ma tu

„Naj bar dziej do sko na ły dar”, co na pi sa li by ście? 
Pe wien 15-la tek na pi sał, co na stę pu je i otrzy mał wy-

so ką oce nę. Z pew no ścią to by ło war te naj wyż szej oce ny:
W cią gu ro ku jest wie le oka zji, kie dy lu dzie otrzy-

mu ją pre zen ty i za wsze to wa rzy szy im dresz czyk emo-
cji, gdy je otwie ra ją. Lecz no wy pre zent szyb ko spo-
wsze dnie je i za po mi na się o pierw szych emo cjach
przy je go otrzy ma niu. Czy ist nie je pre zent, któ ry nie
tra ci na war to ści z upły wem cza su – pre zent, któ ry jest
do sko na ły?

Żad ne ma te rial ne pre zen ty czy da ry nie są do sko na -
łe. One dość szyb ko sta ją się mniej atrak cyj ne i są co raz
mniej wy ko rzy sty wa ne. Na wet pre zent, o któ rym się nie
za po mi na i któ ry czę sto jest uży wa ny, nie mo że być do-
sko na ły. On znisz czy się w koń cu lub zo sta nie zu ży ty. 

Lecz ist nie je dar, któ ry ni gdy się nie wy czer pie, dar
tak do sko na ły, że bę dzie trwał przez ca łą wiecz ność.
Tym da rem jest dar ży cia wiecz ne go od Je zu sa Chry stu sa, na-
sze go Zba wi cie la. 

Ten dar jest wart wię cej, niż wszyst kie bo gac twa
świa ta i jest tyl ko je den spo sób uzy ska nia go, a jed nak
każ dy, bez wzglę du na ra sę czy sta no wi sko w ży ciu,
mo że go otrzy mać. Przy ję cie Pa na Je zu sa ja ko swe go
oso bi ste go Zbaw cę, jest wszyst kim, co na le ży zro bić,
by go otrzy mać. 

Lecz dla cze go lu dzie po win ni sta rać się o ten dar?
Rzym. 3:23 oświad cza: „Al bo wiem wszy scy zgrze szy li
i nie do sta je im chwa ły Bo żej.” Rzym. 6:23 mó wi: „Za-
pła tą za grzech jest śmierć, ale da rem z ła ski Bo żej jest
ży wot wiecz ny.” Wszy scy je ste śmy grzesz ni ka mi i je ste -
śmy ob ję ci wiecz nym po tę pie niem. Je dy na dro ga
do otrzy ma nia wiecz ne go ży cia jest przez Je zu sa Chry-
stu sa. Jest to po twier dzo ne w Ew. Ja na 3:36, któ ra mó -
wi: „Kto wie rzy w Sy na, ma ży wot wiecz ny; ale kto nie
wie rzy Sy no wi, nie oglą da ży wo ta, lecz gniew Bo ży
zo sta je nad nim.”

Nie któ rzy lu dzie mó wią, że zba wią ich do bre
uczyn ki. Jed nak nie jest to praw dą. Je dy nym spo so -
bem zba wie nia dla czło wie ka jest przy ję cie Bo skie go da -
ru. List do Efe zjan 2:8,9 mó wi: „Al bo wiem ła ską zba wie -
ni je ste ście przez wia rę, i to nie jest z was, dar to Bo ży
jest; nie z uczyn ków, aby się kto nie chlu bił.”

Bóg dał ten dar, po nie waż On umi ło wał świat. Ew.
Ja na 3:16 mó wi: „Al bo wiem Bóg tak umi ło wał świat, że
Sy na Swe go jed no ro dzo ne go dał, aby każ dy, kto weń
wie rzy, nie zgi nął, ale miał ży wot wiecz ny.”

Tak, wszyst kie pre zen ty dzi siej sze go świa ta tra cą
war tość, lecz Bo ski dar, dar Je go Sy na, któ ry od dał ży -
cie na Kal wa rii, to je dy ny do sko na ły dar, ja ki ist nie je. 

Ja kie to cu dow ne, że Bóg po nad wszyst kim,
A bo gac twa Je go bez gra nicz ne i nie po zna ne.

Któ ry do strze ga spa da ją ce go wró bla,
A nas przyj mu je za swo ją wła sność.

Je go jest zie mia i jej zu peł ność,
I lą dy ca łe, i sre bro, i zło to;

Sta da by dła i owiec na wzgórz ty sią cach,
Do bra wszyst kie i bo gac twa nie zli czo ne.

Bóg hoj nie nam udzie la
Z za so bów Swych ob fi tych;

Bo wszel ki dar do bry z gó ry po cho dzi,
I dzień po dniu Pan bar dziej bło go sła wi. 

Sy na dro gie go Swe go Bóg dał nam, 
Na sze go Od ku pi cie la, co z gó ry zstą pił –
By od śmier ci zba wić i ży cie dać nam –

Nie ogra ni czo nej Bo skiej mi ło ści dar.

Cóż za mi łość cu dow na! My co zro bić mo że my
Z na szej stro ny rzecz na der ma łą,

To Pa nu od dać chwa łę na leż ną i cześć,
I pierw sze miej sce w swych ser cach Mu dać.

Więc te raz przy wi lej ma my, 
By Pa nu dać to na sze ma łe wszyst ko,

To, co pra wo wi cie Je go – co za ce nę ku pio ne –
Mniej ofia ro wać nie mo że my.

Na szą „roz sąd ną służ bą” jest, 
By wszyst ko, co ma my, Pa nu dać,
I ja ko słu dzy, zu żyć to dla Nie go,

We dług Sło wa Je go.

Je go do broć i mi ło sier dzie, ra dość i po kój, 
Z na mi bę dą po dni wszyst kie;

Na wie ki bę dzie my żyć sta le
I śpie wać pieśń o Bo skiej mi ło ści i chwa le.

* * *
BS ‘07, 92
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N A J  B A R  D Z I E J
D O  S K O  N A  Ł Y  D A R ?

BO SKI  PRE ZENT
DLA  NAS



Znaj du ją ce się w wo dzie i w po wie trzu związ ki
wę gla zo sta ły wchło nię te przez sko ru pia ki mor skie,
z któ rych po wsta ły po kła dy wa pien ne, i przez buj ną
ro ślin ność, któ ra za mie ni ła się w zło ża wę glo we, na-
to miast at mos fe ra ziem ska za czę ła się na ty le oczysz-
czać, że sta ło się moż li we ży cie zwie rząt od dy cha ją -
cych po wie trzem. Na ten okres przy pa da roz wój
ziem no wod nych ga tun ków zwie rząt, ta kich jak kro-
ko dy le i in ne, któ re mo gą żyć za rów no w śro do wi sku
wod nym, jak i lą do wym. Do te go okre su na le żą pta -
ki, a przy je go koń cu po ja wił się ma mut i le ni wiec.

Po mię dzy teo rią ewo lu cji a Bi blią ist nie je wy raź -
ny kon flikt, nie mniej jed nak to wa rzy szy mu wie le
nie po trzeb nych tarć.

Je dy nie w od nie sie niu do czło wie ka Bi blia wy-
raź nie oświad cza, że jest on szcze gól nym, bez po -
śred nim stwo rze niem Bo ga. Oświad cze nia Księ gi
Ro dza ju w sto sun ku do stwo rzeń niż sze go rzę du
przy chy la ją się ra czej do pro ce su zbli żo ne go wy spe -
cja li zo wa nej ewo lu cji. Bóg rzekł: „Niech hoj nie wy-
wio dą wo dy płaz du szy ży ją cej, a ptac two niech la -
ta nad zie mią” – 1 Moj. 1:20,21. Fakt, że po czą tek ży -
cia miał miej sce w wo dzie, a na stęp nie po wsta ły pta -
ki i w dal szej ko lej no ści zwie rzę ta lą do we, jest w zu -
peł nej zgod no ści z od kry cia mi na uko wy mi.

Teo ria Dar wi na roz cza ro wa ła tych, któ rzy uwie-
rzy li w nią na iw nie i bez do sta tecz ne go spraw dze nia
do wo dów jej praw dzi wo ści (1 Tym. 6:20). 

Do świad cze nia z ostat nich lat po ka zu ją, że każ -
de po łą cze nie ga tun ków i ro dza jów, na wet je śli jest
czę ścio wo uda ne, pro wa dzi do przy wró ce nia pier-
wot ne go sta nu w trze cim lub czwar tym po ko le niu
ro ślin, kwia tów, owo ców czy zwie rząt. 

Wła ści wa wy da je się myśl, że pod Bo skim nad zo-
rem róż ne ro dza je stwo rzeń osią gnę ły pe wien po-
ziom roz wo ju i sta łość ga tun ków nie w tym ce lu, by
od chy lić się od nich lub zmie nić się po now nie. Nie
ma naj mniej szej su ge stii od no szą cej się do ewo lu cji
czło wie ka ze stwo rze nia niż sze go rzę du. Lecz wprost
prze ciw nie, Bi blia do star cza je dy nie pod sta wy, by
wie rzyć, „że czło wiek Bo ży był … do sta tecz nie wy-
ćwi czo ny [wy po sa żo ny]” – 2 Tym. 3:17.

Py ta nia do lek cji 6

1 Moj że szo wa 1:20-23

1. Wy ja śnij w ja ki spo sób at mos fe ra ziem ska zo sta -
ła na ty le oczysz czo na, by umoż li wić ży cie zwie-
rzę tom od dy cha ją cym po wie trzem.

2. Co Bóg stwo rzył pod czas pią te go dnia?

3. Co zna czy okre śle nie ewo lu cja? Patrz słow nik.

4. Czy jest ja kaś zgod ność po mię dzy Bi blią a teo rią
ewo lu cji?

5. Czy jest ja kiś do wód, że róż ne ro dza je ga tun -
ków nie osią gnę ły pew nej sta ło ści, z któ rej nie
mo gły by się roz wi jać da lej? Wy ja śnij to twier-
dze nie na pod sta wie Wy kła dów Pi sma Świę te go,
Tom VI, s.36.

6. Kto je dy nie jest szcze gól nym bez po śred nim stwo-
rze niem Bo ga?

7. Czy oświad cze nia Księ gi Ro dza ju przy chy la ją się
do pro ce su zbli żo ne go do ewo lu cji w sto sun ku
do niż szych zwie rząt?

8. Skąd wy wo dzą się po cząt ki ży cia?

9. Co gło si teo ria Dar wi na? Patrz VI Tom, s.19.

10. Co jest bar dziej lo gicz ne do przy ję cia – że śle pa,
nie świa do ma si ła dzia ła ła w roz wo ju na szej pla-
ne ty czy po gląd, że zie mia jest czę ścią Bo że go
dzie ła uka zu ją ce go Bo ską mą drość, po rzą dek
i plan dzia ła nia? Tom VI, s. 17, aka pit 2.

11. Czy Pi smo Świę te pod trzy mu je teo rię, że czło-
wiek po wstał z niż sze go zwie rzę cia? 
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DATA PAMIĄTKI  W 2008  ROKU
Sobota, 20 marca, po godz. 1800

Pamiątka Śmierci Naszego Pana przypada tego roku 20 marca po godz. 1800 Nów, naj -

bliż  szy zrównania wiosennego, wystąpi w Jerozolimie 7 marca o godz. 1936. Odpowiednio

1 Nisan rozpocznie się 7 marca o godz. 1800, a 14 Nisan rozpocznie się o godz. 1800 trzyna ście

dni później, czyli 20 marca o godz. 1800.

Niech Pan pobłogosławi Swój poświęcony lud, abyśmy się właściwie przygotowali

do uczczenia Jego i Jego wielkiej ofiary za nas (1 Kor. 5:7,8)!

Plan Konwencji w 2008 roku
Pol ska:

1.  Po znań — 1 -  3  maja

3.  Byd goszcz — 9 -  11 lip ca

4.  Łódź — 12 -  14 l ip ca

5.  Gliwice — 15 -  17 lip ca

6.  Su siec — 19 -  21 lip ca

7.  Kraków — 22 -  24 sierp nia

Li twa:

1. Kow no — 20 - 22 czerw ca

Ukraina:

1. Orłówka — 27 - 29 czerwca

2. Lwów — 15 - 17 sierpnia

Tekst Przewodni na 2008 Rok

„OCZYŚĆCIE  S IĘ ,

WY, KTÓRZY NOSICIE NACZYNIA PAŃSKIE“
Izajasza 52 : 11

http://epifania.pl

