
„Podnieście  Sztandar do Narodów“
— Izaj .  62:  10 —

We wnątrz nu me ru .  .  .

Tekst godła na 2008 rok  . . . . . . . . . 02

Powrót naszego Pana  . . . . . . . . . . . 05

Małe początki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Szósty dzień, czyli Epoka . . . . . . . . 14

STYCZEŃ – LUTY 2008Nr 221



NA CZY NIA Bo ga Je ho wy w Przy byt ku, a tak że
w Świą ty ni, by ły zwią za ne ze świę ty mi usłu ga mi

– na Dzie dziń cu, w Świąt ni cy i w Świąt ni cy Naj święt -
szej. One skła da ły się z ha ków, ka dziel nic, pa tel ni,
szczy piec, kub ków i mi sek – roz ma itych cen nych na -
rzę dzi i po jem ni ków. Te, któ re by ły uży wa ne w Świąt -
ni cy i w Świąt ni cy Naj święt szej, zo sta ły wy ko na ne ze
zło ta, a te uży wa ne na Dzie dziń cu, by ły zro bio ne
z mie dzi, a ich kla sy fi ka cja by ła peł na zna cze nia.

Je dy nie ci, któ rzy by li po świę ce ni, mie li pra wo
po słu gi wać się tym sprzę tem. Ka pła ni po słu gi wa li
się sprzę tem w Świąt ni cy i w Świąt ni cy Naj święt -
szej w pew nych za kre sach tej służ by, a Le wi ci wy ko -
ny wa li mniej waż ne usłu gi i prze no si li przy kry te
sprzę ty. Za tem tyl -
ko Ka pła ni i Le wi ci
u s ł u  g i  w a  l i
przy tych sprzę -
tach. Od nich by ło
wy ma ga ne oczysz -
cza nie się
przed przy stę po -
wa niem do usłu gi,
za tem mu sie li się
ob my wać. Od każ -
de go, kto no sił te
sprzę ty by ło wy -
ma ga ne, by się
oczy ścił, omył
z grze chu, nie rze -
czy wi ście, lecz
sym bo licz nie.

W an ty ty pie nasz Pan jest wiel kim Naj wyż szym
Ka pła nem. Je go wier ni na śla dow cy ubie ga li się o naj -
wyż szą na gro dę „wy so kie go po wo ła nia”, nie biań -
ską, Bo ską na tu rę, za ofe ro wa ną w cza sie Wie ku
Ewan ge lii, po cząw szy od Pięć dzie siąt ni cy aż do koń -
ca Żni wa; ko niec te go po wo ła nia był wy zna czo ny
na dej ściem wiel kie go uci sku, kie dy lud Bo ży „bę -
dzie wy swo bo dzo ny” (Dan. 12:1). 

An ty ty picz ne zna cze nie na po mnie nia Pro ro ka
z na sze go wer se tu jest ta kie, jak w ty pie. Bóg wy ma -

gał, aby każ dy czło wiek i każ da rzecz by ła czy sta, za -
tem lud Bo ży mu si być czy sty, mu si mieć czy ste ser -
ca w roz po wszech nia niu Sło wa Praw dy. W obec -
nym cza sie nie ma my do sko na łe go czło wie czeń stwa,
lecz ma my uspra wie dli wie nie przez wia rę, przez
wia rę w Je zu sa ja ko na sze go Zba wi cie la (Ja na 3:16).
Ko ściół uzy skał do sko na łość w cza sie wzbu dze nia
go do Bo skiej na tu ry; na to miast re sty tu cjo ni ści
w Wie ku Ty siąc le cia otrzy ma ją ludz ką do sko na łość,
gdy w wiel kim wzbu dze niu wyj dą z gro bów i uczy -
nią po stęp na „dro dze świę tej” do wiecz ne go ży cia
(Dz.Ap. 3:19-21; Izaj. 35:8). 

Po nad to, jak od Ka pła nów i Le wi tów wy ma ga no,
by za cho wy wa li w czy sto ści swe sza ty, tak chrze ści ja -

nie są na po mi na ni
do po zby cia się
wszel kiej nie czy sto -
ści cia ła, wszel kie go
złe go po stę po wa -
nia i du cho wej de -
gra da cji cha rak te ru,
a przez to aby śmy
za cho wa li w czy -
sto ści na sze su mie -
nia. Ma my po wie -
dzia ne, że lud Pań -
ski bę dzie czy sty
i bez ska zy (Efez.
5:26,27). Co wię cej,
gdy py ta my jak to
jest moż li we, Pi smo
Świę te wska zu je

nam jak to uczy nić. Zo sta li śmy oczysz cze ni z grze -
chów prze szło ści, kie dy przy ję li śmy Je zu sa ja ko na sze -
go Zba wi cie la i po świę ci li śmy wszyst ko, co po sia da my,
na służ bę Bo gu (Rzym. 12:1). To ozna cza rów nież za -
pew nie nie z Bo skiej stro ny do cią głe go oczysz cza nia
nas ze wszyst kich grze chów, któ re są dzie dzi czo ne
przez nas od oj ca Ada ma, tych wy ni ka ją cych ze sła bo -
ści, tych wy ni ka ją cych z upad ku w trak cie po ku sy, jak
rów nież tych wy ni ka ją cych z nie za mie rzo nych błę -
dów. Lecz w tym za pew nie niu nic nie wska zu je
na oczysz cze nie z do bro wol ne go grze chu. 
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CZY STOŚĆ SER CA JEST POD STA WĄ

Ci, któ rzy by li No wy mi Stwo rze nia mi w Wie ku
Chrze ści jań skim, nie mo gli po zwo lić so bie na do -
bro wol ny grzech i na dal po zo stać No wy mi Stwo -
rze nia mi, gdyż No we Stwo rze nie jest od po wied ni -
kiem umy słu Chry stu so we go, któ ry jest świę ty. Je śli
ja kie kol wiek sła bo ści i nie do sko na ło ści mo gły by wy -
stą pić, by ły zwią za ne z cia łem i wszyst kie zo sta ły
przy kry te Sza tą Chry stu so wej Spra wie dli wo ści. Oni
mo gli przy bli żać się do Tro nu Nie biań skiej Ła -
ski i znaj do wać ła skę po moc ną w każ dej
po trze bie. 

Kon tekst wy da je się wska zy wać, że
nasz wer set ma za sto so wa nie
do chrze ści jan pra cu ją cych
nad swym zba wie niem w cza sie
ziem skiej wę drów ki. Za tem on był
wła ści wy w dniach na sze go Pa na.
Pan był świę ty, nie win ny, nie ska la -
ny, po nie waż był do sko na ły i wier -
ny. Ten wer set nada wał się do za sto -
so wa nia w dniach Apo sto łów. Oni
wszy scy mu sie li być oczysz cze ni, aby
by li wier ni, a tym sa mym, by nada wa li
się do przy ję cia przez Bo ga. Je dy nym, któ ry
oka zał się nie czy sty, był Ju dasz, któ ry po szedł
na za gła dę. Wie rzy my, że po szedł na wtó rą śmierć,
po nie waż za nie chał wy ko rzy sta nia spo sob no ści
udzie lo nych mu w ce lu oczysz cze nia. 

Jak był moż li wy upa dek Ju da sza, tak rów nież jest
moż li we dla każ de go znaj du ją ce go się w ja kim -
kol wiek po wo ła niu, prze szłym czy obec nym,
nie biań skim czy ziem skim, że nie speł ni
wy ma gań i upad nie – w więk szym czy
mniej szym stop niu. Jak Ju dasz zo stał
od su nię ty od Bo skiej służ by z po wo -
du nie czy sto ści ser ca, umi ło wa nia
pie nię dzy itp., tak i my mo że my być
pew ni, że wszy scy nie czy ste go ser -
ca zo sta ną od su nię ci od służ by dla
Bo ga. Jak nikt nie mógł by być po -
wo ła ny do tej służ by, nie ma jąc czy -
ste go ser ca, tak sa mo każ dy kto sta nie
się nie czy sty, zo sta nie od rzu co ny ja ko
nie god ny. 

Jest to zi lu stro wa ne przez przy pa dek
Ana nia sza i Sa fi ry, któ rzy zo sta li po zba wie ni
przy na leż no ści do Ko ścio ła z po wo du swej mi ło ści
do pie nię dzy i pró by oszu stwa (Dz.Ap. 5:1-11). Pa -
mię ta my też przy pa dek Szy mo na Czar no księż ni ka
i in nych wspo mnia nych w No wym Te sta men cie
(Dz.Ap. 8:9-24). Jak wspo mi na Pi smo Świę te, nie któ -
rzy lu dzie by li wy so ko oce nia ni w spo łe czeń stwie,
lecz nie uzna wa ni ja ko zna czą cy u Bo ga. Od wrot -
na sy tu acja też jest praw dzi wa, po nie waż czy ta my,
że „Świat nie zna nas, iż Je go nie zna” (1 Ja na 3:1). 

PRZE CIW NI CY SPRA WIE DLI WO ŚCI 
W OBEC NYM CZA SIE

Jest co raz wię cej lu dzi, któ rzy my ślą o so bie ja ko
o słu gach Bo ga i przez in nych są uzna wa ni ja ko ta -
cy, a któ rzy nie uzna ją Je go Sło wa. W ogól no do -
stęp nej pra sie czy ta li śmy, że nie któ rzy mie nią się
być słu ga mi Bo ga, lecz Bi blia mó wi o nich, że są słu -
ga mi prze ciw ni ka (2 Kor. 11:13-15; Obj. 2:2; 3:9).
Nie któ rzy z nich mó wią, że Je zus i Apo sto ło wie nie

by li rze czy wi sty mi ludź mi i że ni gdy nie ist -
nie li; jed nak oni wciąż uwa ża ją się

za chrze ści jan na dal za cho wu ją cych
wia rę. Tych rze ko mych am ba sa do rów

Bo ga py ta my – czy kto kol wiek mo że
mieć wia rę w ko goś, kto w ogó le nie
ist nie je? Nie któ rzy z nich przy zna -
ją, że w ogó le nie ma ją wia ry,
w żad ne go Bo ga. Nie któ rzy z nich
mó wią, że Bóg jest po pro stu bo -
giem na tu rą, na to miast in ni twier -
dzą, że wie rzą w Bo ga, lecz nie wie -

rzą w Pi smo Świę te. Z pew no ścią są
oni przy kła da mi tych, któ rzy zo sta li

opi sa ni przez Je zu sa ja ko „śle pi wo dzo -
wie śle pych” (Mat. 15:14). 

Nie mo że my przy pusz czać, że ta cy są no si -
cie la mi Praw dy – na czy nia mi Pa na w ja kim kol wiek
zna cze niu te go sło wa. Praw do po dob nie oni ni gdy
nie słu ży li Bo gu ani Je go lu do wi. Jest też moż li we,
że peł ni li tę służ bę tyl ko tym cza so wo, a po tem po -
pa dli w błąd, zu peł nie opu ści li stan mi ło ści Bo żej,

sta jąc się wro ga mi krzy ża Chry stu so we go (Fi -
lip. 3:18). Apo stoł mó wi o nich ja ko o tych,

któ rzy za trzy mu ją (grec kie ka te cho)
praw dę w nie spra wie dli wo ści. W tym

wer se cie sło wo trzy mać nie jest uży -
te w zna cze niu za cho wy wa nia
Praw dy, lecz w zna cze niu tłu mie -
nia jej (Rzym. 1:18).

W in nym Li ście Apo stoł mó -
wi o tych, któ rzy gło szą Chry stu sa
ze spo rem (Fi lip. 1:15,16); lecz on żad -

ną mia rą nie od no si się tu taj do tych,
któ rzy ogła sza ją wy rocz nie Praw dy

w służ bie dla Pa na i Je go lu du. On zda -
je się mó wić o tych, któ rzy nie zna li Chry -

stu sa, lecz po mi mo te go zwró ci li uwa gę
na fakt, że jest Chry stus; że oni sły sze li ta kie

twier dze nie – iż jest ja kiś Chry stus – tak jak dzi siaj
nie któ rzy zwra ca ją mniej lub bar dziej uwa gę na pew -
ne za ry sy Praw dy świec kiej. Nie uwa ża my, że ta cy lu -
dzie za cho wu ją re li gij ne za ry sy Bi blii, lecz ra czej są jej
opo nen ta mi. 

Frag ment, z któ re go po cho dzi nasz wer set, zda -
je się wska zy wać, że ci, któ rzy ogła sza ją Ewan ge lię,
po win ni mieć szcze gól ną si łę i wpływ w obec nym
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cza sie. Jest to uwi docz nio ne w stwier dze niu: „O, jak
pięk ne są na gó rach no gi te go, co zwia stu je do bre
wie ści i opo wia da po kój, te go, co przy no si po cie sza -
ją ce na uki i opo wia da zba wie nie, któ ry mó wi do Sy -
onu: Bóg twój kró lu je!” (Iza ja sza 52:7). Te sło wa wy -
da ją się sto so wać do obec ne go cza su w ta kim zna cze -
niu, jak ni gdy przed tem; po nie waż czas pa no wa nia
Kró le stwa jest prak tycz nie tuż, tuż, nad szedł czas
na to Bo skie Po słan nic two. Wie rzy my, że Kró le stwo
Bo że jest w pro ce sie usta na wia nia i że gro ma dze nie
świę tych jest już ukoń czo ne. Skom ple to wa nie tej
kla sy zwia sto wa ło zgro ma dze nie „pa nien, jej to wa -
rzy szek” – wiel kie go lu du, któ ry wszedł na ucztę
we sel ną (Ps. 45:15; Obj. 7:9-17). Na stęp nie, we wła -
ści wym cza sie, Bóg za ło ży ziem ską część Kró le stwa. 

Kon tekst wska zu je rów nież, że bli ski jest czas,
kie dy Po słan nic two bę dzie gło szo ne ca łe mu stwo rze -
niu. Wie rzy my, że to za czy na się wy peł niać już te raz.
Wie le osób ro zu mie po słan nic two Re sty tu cji i chwa -
leb ny re zul tat Bo skie go Pla nu. Dla te go wszy scy, któ -
rzy są za an ga żo wa ni w ogła sza nie te go Po słan nic -
twa, są na po mi na ni do oczysz cza nia się. 

OSO BY O CZY STYCH SER CACH TAR CZĄ 
DLA PRZE CIW NI KA 

Pi smo Świę te wska zu je, że w świe cie dzia ła ją prze -
ciw ne wpły wy zmie rza ją ce do ska la nia lu du Bo że go.
Oczy wi ście mo że my po wie dzieć, że z po wo du sła bo -
ści wła snych ciał wszy scy ma ją wy star cza ją cą ilość
po kus do po ko na nia. Lecz Pi smo Świę te mó wi nam,
że nie sta no wi to wszyst kie go, z czym mu si my się
zma gać. Ist nie ją upa dli anio ło wie, de mo ny, któ re
dzia ła ją przez okul ty stycz ne wpły wy, ta kie jak Har -
ry Pot ter, Szep czą cy Duch itp., i one zmie rza ją
do ska la nia, w szcze gól no ści chrze ści jan. Jak kol wiek
ich ce lem jest zde pra wo wa nie wszyst kich i każ de go.

Im czyst sze oso by, tym więk szy prze ciw nik bę -
dzie usi ło wał wy bie rać je za cel swe go ata ku. Dla te -
go wszy scy, któ rzy wzno szą sztan da ry Pa na i Praw -
dy, są szcze gól ny mi tar cza mi dla ogni stych strzał
zło śni ka. Za tem mu si my wal czyć ze świa tem, cia łem
i prze ciw ni kiem. Ci, któ rzy ma ją do bry stan ser ca,
któ rzy są czy ste go ser ca, gor li wi ja ko dzie ci Pań skie,
bę dą czu wać, by za cho wać swe po stę po wa nie w har -
mo nii ze spra wie dli wo ścią. Je śli nie bę dą czu wać,
z pew no ścią zo sta ną zwie dze ni i ska la ni. Sza tan bę -
dzie szcze gól nie usi ło wał do tknąć się ich; a wie my, że
gdzie kol wiek on się do tknie, tam po wsta je ska la nie.
Ko go kol wiek zło śnik się do tknie, ten do zna pew nej
szko dy. Lecz za nim on do tknie się jed nost ki, mu si
być w niej pew na wi na. 

Ist nie je su ge stia, że w ta kim stop niu, w ja kim
ktoś po zo sta je ska la ny, nie czy sty, w ta kiej sa mej pro -
por cji nie na da je się do po wie rze nia mu przez Pa -
na Prawd znaj du ją cych się w Bi blii. Praw do po dob -
nie, wszy scy z lu du Bo że go z do świad cze nia mo gą
po wie dzieć, że wie dzą co to zna czy. Bez wąt pie nia,

jest to do świad cze niem wszyst kich z Pań skie go lu du,
że pro por cjo nal nie do czy sto ści ich serc, czy sty jest
ich du cho wy wzrok. Na to miast, pro por cjo nal nie
do te go jak od cho dzą od tej czy sto ści my śli i czy nu,
ma ją co raz mniej spo sob no ści służ by – nie sie nia po -
cie sza ją cych na uk Bo skie go Sło wa.

BS, ‘08,2-4

4 —  SZTANDAR BIBLIJNY

O c z y ś ć c i e  s i ę
w y ,  k t ó r z y

n o s i c i e  n a c z y n i a
P A Ń S K I E

Izajasz 52:11

OŁTARZ MIEDZIANY 2 Mojż. 27:1-8

Tekst Godła na 2008 r. Ś.R.M. „EPIFANIA”

NAJ CZYST SZA Z RZEK

Znam ja naj czyst szą z wszyst kich rzek,

Co da je ży cia zdrój,

Z niej gdy za czerp nie wo dy człek,

Za pew ni ży wot swój.

Ta wo da czy ści grze chu brud

I świę tym czy ni Pań ski lud.

Naj czyst sza ona z wszyst kich wód;

Tę wo dę dał zba wie nia cud.

Pieśń Rocz ne go Go dła na 2008 rok

Pie śni Brza sku Ty siąc le cia – # 215



WIE LU CZY TEL NI KÓW Sztan da ru Bi blij -
ne go wie, że Wil liam Mil ler i chrze ści jań -

ski ruch przez nie go za po cząt ko wa ny zy skał pu -
blicz ne za in te re so wa nie po nad 150 lat te mu.
Cho ciaż on nie ro zu miał wie lu za ry sów Praw dy
tak ja sno jak ro zu mie my je
obec nie, to wie rzy my, że był
jed nym z człon ków sied miu
gwiazd z Obj. 1:16,20, trzy ma -
nych przez Je zu sa w Je go pra -
wej rę ce. On był szcze gól nie
wspie ra ny przez na sze go Pa -
na w swym po szu ki wa niu
prawd od no szą cych się do cza -
su pro ro cze go i po wro tu na sze -
go Pa na. On zo stał po sta wio ny
ja ko wy bra ny przez Pa na, by
nieść świa tło po stę pu ją cej
Praw dy, któ ra by ła na cza sie dla
Ko ścio ła za je go dni. Cho ciaż
nie je ste śmy Ad wen ty sta mi
Dnia Siód me go ani Wtó ry mi
Ad wen ty sta mi, to je ste śmy Ad -
wen ty sta mi, któ rzy wie rzą w po wrót na sze go
Pa na w Je go dru giej obec no ści. Uwa ża my, że
Wil liam Mil ler był pierw szym re for ma to rem
w hi sto rii chrze ści jań skie go Ko ścio ła, któ ry zro -
zu miał (1) jak Bi blia uży wa cza su pro ro cze go,
(2) jak okre ślić czas pew ne go pro ro cze go wy da -
rze nia z Bi blii, jak rów nież do ko nał pew nej nie -
po myśl nej pró by okre śle nia da ty dru gie go przyj -
ścia Chry stu sa. (3) Po dał po praw ne zro zu mie nie
ty siąc let nie go pa no wa nia świę tych z Chry stu -
sem. Nie zwy kły na cisk, ja ki po ło żył na dru gą
obec ność Chry stu sa, po cią gnął wie le osób do je -
go ru chu. 

ŻOŁ NIERZ 

Wil liam Mil ler uro dził się w Pit ts field, w sta -
nie Mas sa chu setts, 15 lu te go 1782 ro ku; nie dłu -

go po tem je go ro dzi ce prze nie śli się do Low
Hamp ton, stan No wy Jork, gdzie wy cho wy wał
się w re li gij nej at mos fe rze drob no miesz czań -
stwa. Miał nie na sy co ne pra gnie nie wie dzy i po -
mi mo trud no ści i bar dzo mi zer nych środ ków

stu dio wał li te ra tu rę zwy kle ko -
rzy sta jąc z ksią żek po ży czo nych
od są sia dów, czę sto czy ta jąc
w no cy przy ko min ku, w świe -
tle z łu czy wa. Kie dy miał oko ło
20 lat, do stał się pod wpływ de -
istów i po prze stu dio wa niu
pew nych fi lo zo ficz nych i scep -
tycz nych ksią żek i pism, wresz -
cie stał się zde kla ro wa nym
scep ty kiem. W 1803 ro ku po ślu -
bił Lu cy P. Smith i prze pro wa -
dził się do Po ult ney, w sta nie
Ver mont. W 1810 ro ku zo stał
mia no wa ny na po rucz ni ka po li -
cji w Ver mont. Wal czył w woj -
nie w 1812 ro ku, a w 1814 ro ku
awan so wał do stop nia ka pi ta -

na w Ar mii Sta nów Zjed no czo nych. Po woj nie
wraz ze swą nie licz ną ro dzi ną po now nie osiadł
w Low Hamp ton. 

Ży cie Mil le ra nie mia ło je dy nie być ży ciem
spo koj ne go far me ra. Nie spo koj ne nu ty od zy wa -
ły się w je go du szy. Cho ciaż na peł nił swój umysł
scep ty cy zmem i wie le rze czy do strze gał w nie -
wła ści wym świe tle, jed nak na dal miał szcze re
ser ce i pra gnie nie cze goś, cze go nie mógł zro zu -
mieć. Je go we wnętrz ny bój, z sze ro ko roz po -
wszech nio ny mi po glą da mi po pie ra ny mi przez
zwią zek Ko ścio ła ze świa tem, prze ja wia się
w stwier dze niu: „Za gła da by ła zim ną i przej mu -
ją cą my ślą, a od po wie dzial ność pew nym znisz -
cze niem dla wszyst kich. Nie bio sa by ły jak mo -
siądz nad mo ją gło wą, a zie mia ni czym że la zo
pod my mi sto pa mi. WIECZ NOŚĆ! Czym by ła?
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A śmierć, dla cze go ist nia ła? Im wię cej ro zu mo wa -
łem, tym by łem da lej od od po wie dzi. Im wię cej
my śla łem, tym bar dziej roz pro szo ne by ły mo je
wnio ski. Usi ło wa łem prze stać my śleć, lecz mo je
my śli nie da ły się opa no wać. Czu łem się okrop -
nie, lecz nie ro zu mia łem przy czy ny. Szem ra łem
i uskar ża łem się, lecz nie wie dzia łem na ko go.
Czu łem, że coś jest źle, lecz nie wie dzia łem jak
lub gdzie zna leźć to, co słusz ne. Po grą ży łem się
w smut ku, lecz bez na dziei.” 

ZNA LE ZIE NIE ZBA WI CIE LA 

„Wresz cie”, pi sze Mil ler, „kie dy zo sta łem nie -
mal że do pro wa dzo ny do roz pa czy, Bóg przez
Swe go Świę te go Du cha otwo rzył mo je oczy. Uj -
rza łem Je zu sa ja ko mo ją je dy ną po moc, a Sło wo
Bo że ja ko do sko na łe pra wo po win no ści. … Lecz
po wsta ło py ta nie, jak moż na do wieść, że ta ka
Isto ta na praw dę ist nie je.” Wil liam Mil ler nie był
oso bą kie ru ją cą się emo cja mi, a je go scep ty cyzm
tyl ko wzma gał pra gnie nie do wo du. Do cho dzi
do wła ści we go wnio sku: „Stwier dzi łem, że
oprócz Bi blii ni gdzie nie mo gę uzy skać do wo -
dów ist nie nia ta kie go Zba wi cie la ani na wet przy -
szłe go sta nu. Czu łem, że wia ra w ta kie go Zba wi -
cie la bez do wo du by ła by skraj nym wi zjo ner -
stwem. Zo ba czy łem, że Bi blia na praw dę uka zu -
je ob raz ta kie go Zba wi cie la, ja kie go po trze bo wa -
łem i by łem za że no wa ny, w ja ki spo sób nie natch -
nio na księ ga mo że roz wi jać za sa dy tak do sko -
na le przy sto so wa ne do po trzeb upa dłe go świa ta.
By łem zmu szo ny przy znać, że Bi blia jest ob ja -
wie niem od Bo ga; ona sta ła się mo ją roz ko szą,
a w Je zu sie zna la złem przy ja cie la.” 

SKRU PU LAT NE STU DIO WA NIE

Wia do mość o na wró ce niu się Mil le ra wy wo -
ła ła re ak cję ze stro ny je go scep tycz nych przy ja -
ciół. Je den z nich przy po mniał mu je go po przed -
nie de istycz ne po glą dy o bra ku lo gi ki, sprzecz no -
ściach i mi sty cy zmie, o któ rych on twier dził, że
znaj du ją się w Bi blii. Mil ler oświad cza: „Od po -
wie dzia łem, że je śli Bi blia jest Sło wem Bo żym, to
wszyst ko, co jest w niej za war te, mo że być zro zu -
mia ne, a wszyst kie jej czę ści zhar mo ni zo wa ne;
po wie dzia łem mu tak że, że je śli da mi czas, to
zhar mo ni zu ję wszyst kie te po zor ne sprzecz no ści
ku wła snej sa tys fak cji al bo na dal bę dę de istą.”
Do da je: „Na stęp nie od da łem się mo dli twie i czy -
ta niu Sło wa. Po sta no wi łem po zbyć się wszyst -
kich mo ich uprze dzeń, by do głęb nie po rów ny -
wać je den wer set Pi sma Świę te go z dru gim i kon -
ty nu ować je go ba da nie w spo sób re gu lar ny i sys -
te ma tycz ny. Za czą łem od 1 Moj że szo wej i czy ta -

łem wer set po wer se cie, nie po su wa jąc się
do przo du, aż zna cze nie da nej gru py wer se tów
sta wa ło się dla mnie tak ja sne, że uwal nia ło mnie
z za kło po ta nia spo wo do wa ne go za rzu ta mi
o sprzecz no ściach czy mi sty cy zmie. Kie dy kol -
wiek zna la złem coś, co by ło nie ja sne, mo im zwy -
cza jem by ło po rów ny wa nie te go ze wszyst ki mi
rów no le gły mi wer se ta mi. Przy po mo cy Cru de -
na [kon kor dan cja], ba da łem wszyst kie wer se ty
Pi sma Świę te go, w któ rych znaj do wa ły się któ reś
z waż niej szych słów za war tych w nie ja snym
frag men cie. Wte dy, po zwa la jąc by każ de sło wo
rzu ci ło wła ści we świa tło na te mat da ne go wer se -
tu, je śli mój po gląd na nie go był zgod ny z każ -
dym rów no le głym wer se tem w Bi blii, prze sta -
wał on być trud no ścią.”

BA DA JĄC PRO ROC TWA 

Przez dwa lat Mil ler skon cen tro wał swo je ba -
da nie na po rów ny wa niu wer se tów bi blij nych ze
so bą oraz po rów ny wa niu pro roctw z hi sto rią.
Za uwa żył, że pro roc twa bi blij ne od no szą ce się
do pierw sze go ad wen tu Chry stu sa wy peł ni ły się
li te ral nie, choć zo sta ły za pi sa ne w prze no śnym
i sym bo licz nym ję zy ku. Przez ana lo gię do szedł
do wnio sku, iż po dob ne pro roc twa od no śnie
dru gie go ad wen tu Chry stu sa tak że bę dą mia ły
wy peł nie nie w Je go li te ral nym przyj ściu. On
stwier dza: „Do strze że nie te go, że wszyst kie zna -
ki cza sów i obec ny stan świa ta od po wia da ją opi -
som ostat nich dni, do pro wa dzi ło mnie do prze -
ko na nia, że ten świat zbli ża się do koń ca cza su
wy zna czo ne go na je go trwa nie. Roz wa ża jąc ten
ar gu ment, nie mo głem dojść do żad ne go in ne go
wnio sku. Wil liam Mil ler uwa żał, że oczysz cze -
nie świą ty ni wzmian ko wa ne w Dan. 8:14 bę dzie
obej mo wa ło oczysz cze nie zie mi ogniem i że 2300
lat („dni w sym bo licz nych pro roc twach ozna cza -
ją la ta) za koń czy się oko ło 1843 ro ku. Stwier dził:
„W ten spo sób, w 1818 ro ku, przy koń cu mo je go
dwu let nie go ba da nia Bi blii, do sze dłem do po -
waż ne go wnio sku, iż za oko ło 25 lat od tam te go
cza su, wszyst kie spra wy obec ne go po rząd ku zo -
sta ną do pro wa dzo ne do koń ca. Nie mu szę mó -
wić o ra do ści, ja ka na peł ni ła mo je ser ce z po wo -
du tej wspa nia łej per spek ty wy ani o żar li wych
pra gnie niach mej du szy, by uczest ni czyć w ra do -
ściach od ku pio nych. Bi blia sta ła się te raz dla
mnie no wą księ gą.”

Jed nak że Brat Mil ler nie sta rał się pu bli ko -
wać swo ich od kryć ani nie szu kał zwo len ni ków.
Oba wiał się, by in ni nie przy ję li je go zro zu mie nia
bez do sta tecz ne go zba da nia Pi sma Świę te go ja ko

6 —  SZTANDAR BIBLIJNY



po twier dze nia je go praw dzi wo ści. Mil ler oświad -
cza: „Tak więc oba wia łem się przed sta wić tę na -
ukę, by ktoś nie uznał, że je stem w błę dzie i aby
nie być po wo dem wpro wa dze nia in nych
w błąd.” On spę dził na stęp nych pięć lat na ba da -
niach, po któ rych stwier dził: „By łem w peł ni
prze ko na ny co do wnio sków, ja kie sie dem lat
wcze śniej za czę ły z ta ką si łą na rzu cać się mo je mu
umy sło wi, a obo wią zek przed sta wie nia in nym
do wo dów bli sko ści ad wen tu – któ re go uda wa ło
mi się unik nąć, do pó ki mo głem zna leźć choć by
cień wąt pli wo ści co do je go praw dzi wo ści –
znów sta nął przede mną z wiel ką si łą.”

WIE DZA SPRO WA DZA 
OD PO WIE DZIAL NOŚĆ 

Wte dy Mil ler za czął otwar cie przed sta wiać
swo je od kry cia „są sia dom, du chow nym i in -
nym.” Lecz ku swo je mu zdzi wie niu za uwa żył, iż
„bar dzo nie licz ni słu cha li z ja kim kol wiek za in te -
re so wa niem.” Na stęp nie, na sześć ko lej nych lat
od dał się do kład ne mu stu dio wa niu, z ro sną cym
prze ko na niem, że miał „oso bi sty obo wią zek
do wy ko na nia w tej spra wie.” On stwier dza:
„Pró bo wa łem się wy tłu ma czyć przed Pa nem z te -
go, że nie wy stę pu ję i nie ogła szam te go świa tu.
Mó wi łem Pa nu, że nie przy wy kłem do pu blicz -
ne go prze ma wia nia, że nie po sia dam ko niecz -
nych kwa li fi ka cji, by po zy skać uwa gę słu cha czy,
że je stem bar dzo nie śmia ły i bo ję się wy stą pić
przed świa tem.” Do 1829 ro ku Mil ler w peł ni roz -
wi nął swój sys tem pro ro czej chro no lo gii i dok try -
ny, udo wod nił je go praw dzi wość ku wła snej sa -
tys fak cji i roz ma wiał o nim z in ny mi, cho ciaż
jesz cze nie pu blicz nie.

PU BLICZ NA SŁUŻ BA MIL LE RA 

La tem 1831 ro ku Mil le ra ogar nę ło na głe
i głęb sze niż kie dy kol wiek prze ko na nie, iż po wi -
nien opo wie dzieć świa tu o swo ich od kry ciach,
a je go obiek cje i sprze ci wy wy da wa ły się od gry -
wać mniej szą ro lę niż za zwy czaj. Re la cjo nu je
swo je prze ży cia w na stę pu ją cy spo sób: „Mo ja
udrę ka sta ła się tak wiel ka, że wsze dłem w uro -
czy ste przy mie rze z Pa nem, iż je śli otwo rzy mi
dro gę, pój dę i wy peł nię mój obo wią zek w sto -
sun ku do świa ta. Zda wa ło się do cie rać do mnie
py ta nie, ‘co ro zu miesz przez otwar cie dro gi?”
No cóż, gdy bym otrzy mał za pro sze nie, by prze -
mó wić pu blicz nie w ja kimś miej scu, to pój dę
i opo wiem im, co zna la złem w Bi blii na te mat
przyj ścia Pa na. Ca ły cię żar na tych miast spadł mi
z ser ca i ra do wa łem się z te go, że praw do po dob -
nie nie zo sta nę ni gdzie za pro szo ny do prze ma -

wia nia, bo wiem ni gdy wcze śniej nie otrzy ma -
łem ta kie go za pro sze nia. Mo je pró by nie by ły
zna ne i nie spo dzie wa łem się, iż zo sta nę za pro -
szo ny do ja kie go kol wiek po la pra cy.”

Był so bot ni po ra nek. Wkrót ce po tem do ga bi -
ne tu Mil le ra wszedł mło dy czło wiek z po bli skie -
go mia sta Dres den i za ko mu ni ko wał mu, iż
w dniu ju trzej szym w ko ście le w Dres den nie
bę dzie nor mal ne go ka za nia i że lu dzie pra gną, by
Mil ler przy był i opo wie dział im o dru gim ad -
wen cie Chry stu sa. Mil ler był przy tło czo ny.
Oświad cza: „By łem zły na sie bie, że za war łem
to przy mie rze; zbun to wa łem się prze ciw ko Pa nu
i zde cy do wa łem, że nie pój dę.” Mil ler wy szedł
z po ko ju i prze szedł szy przez ca ły dom, wy szedł
tyl ny mi drzwia mi – tym ra zem nie do sto do ły
ani na po le, lecz do po bli skie go za gaj ni ka, gdzie
mógł się po mo dlić. Był to wiel ki punkt zwrot ny
w je go ży ciu. W je go cie le to czy ły wal kę dwa du -
chy, je den prze ciw ko dru gie mu. Duch Pań ski
od niósł zwy cię stwo. Czło wiek o cha rak te rze Mil -
le ra, po mi mo głę bo kie go we wnętrz ne go kon flik -
tu i zwią za ne go z nim wiel kie go wzbu rze nia,
mógł zna leźć tyl ko jed ną od po wiedź. Oczy wi -
ście nie mógł za wrzeć przy mie rza z Bo giem,
a póź niej wy rzec się go! Wia rą przy swo ił so bie
Pań ską obiet ni cę mó wią cą o tym, że Pan bę dzie
stał przy nim i da mu sło wa, ja kie ma wy po wie -
dzieć. Mil ler wszedł do te go za gaj ni ka ja ko far -
mer, a opu ścił go ja ko ka zno dzie ja. Na stęp ne go
ran ka prze mó wił do wy peł nio nej po brze gi sa li
uważ nie słu cha ją cych go lu dzi i ze swe go do -
świad cze nia re la cjo nu je: „Jak tyl ko za czą łem mó -
wić, ca ła mo ja nie śmia łość i za że no wa nie znik nę -
ło, by łem je dy nie pod wra że niem wiel ko ści te ma -
tu, któ ry dzię ki opatrz no ści Bo żej mo głem przed -
sta wić.” Mo wa Mil le ra zo sta ła do brze przy ję ta
i po pro szo no go, by po zo stał i mó wił ka za nia
przez ca ły ty dzień. Lu dzie zbie ra li się z oko licz -
nych miast i na stą pi ło praw dzi we oży wie nie.
A to był do pie ro po czą tek. Za pro sze nia przy cho -
dzi ły z róż nych stron i Mil ler gło sił co raz licz -
niej szej pu blicz no ści. Lecz za cho wał wła ści wą
po ko rę i cześć dla Bo ga, z po czu ciem wła snej nie -
zdol no ści i nie ogra ni czo nych moż li wo ści Bo ga.
Kie dyś, po otrzy ma niu li stu, na któ rym wid niał
ad res „Czci god ny Wil liam Mil ler”, od po wie dział:
„Chciał bym, abyś zaj rzał do swo jej Bi blii i spraw -
dził czy znaj dziesz tam sło wo „czci god ny” uży -
te w od nie sie niu do grzesz ne go śmier tel ni ka ta -
kie go jak ja i po stę po wał od po wied nio do te go.”
Wkrót ce ty sią ce tło czy ły się, by słu chać je go ka -
zań, a wśród nich wie lu du chow nych z róż nych
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de no mi na cji, ta kich jak bap ty ści, me to dy ści, kon -
gre ga cjo na li ści, pre zbi te ria nie i uni wer sa li ści.
Cho ciaż nie któ rzy się sprze ci wia li, wie lu uważ nie
słu cha ło i wy ra ża ło du że za in te re so wa nie, o któ -
rym Mil ler po wie dział: „Mo gę to je dy nie wy ja -
śnić przy pusz cze niem, iż Bóg wspo ma ga sta re go
czło wie ka, sła be go, nie god ne go, nie do sko na łe go
i nie uczo ne go, by za wsty dzić mą drych i moc -
nych. … To po wo du je, że czu ję się jak ro bak,
bied ne, sła be stwo rze nie, bo wiem tyl ko Bóg mógł
wy wrzeć tak wiel ki efekt na ta kiej pu blicz no ści. 

NA STA JE ROZ CZA RO WA NIE

Po słan nic two dru gie go ad wen tu w co raz
więk szym stop niu znaj do wa ło dro gę do ludz kich
serc i kie dy du chow ni róż nych de no mi na cji za -
czę li je gło sić, lu -
dzie tło czy li się
w jesz cze więk -
szych licz bach
i w co raz szer szych
krę gach. Oczy wi -
ście, pro por cjo nal -
nie do te go wzra -
sta ło wy szy dza nie
i prze śla do wa nie.
Mil ler był uczci wy
i szcze ry w swo ich
p r z e  k o  n a  n i a c h
i Pan ob fi cie bło go -
sła wił swój lud
przez do pro wa dze -
nie Bra ta Mil le ra
do zro zu mie nia
waż no ści pro ro cze -
go cza su, cho ciaż
po my lił się ocze ku -
jąc wi dzial ne go po -
wro tu Pa na w cie le,
naj pierw w 1843,
a po tem kie dy to się
nie speł ni ło, 22 paź -
dzier ni ka 1844 ro -
ku. Wy zna czo ne
przez nie go chro no lo gicz ne okre sy by ły na ogół
po praw ne, cho ciaż Mil ler nie wła ści wie sto so wał
pew ne ich ele men ty. Przede wszyst kim, 1335 dni
z Da nie la 12:12 za czął li czyć trzy dzie ści lat wcze -
śniej, niż na le ża ło. Nie mniej jed nak, po wiel kim
roz cza ro wa niu 1844 ro ku, ten wier ny mąż Bo ży,
wśród pu blicz nych drwin i prze śla do wań, na po -
mi nał bra ci, by „moc no trwa li.” Oświad czył: „Ob -
li czy łem ca ły czas jak mo głem. Mu szę te raz cze kać
i czu wać, do pó ki Bóg nie ze chce ła ska wie od po -

wie dzieć na dzie sięć ty się cy mo dlitw, ja kie każ de -
go dnia i każ dej no cy wstę pu ją na je go świę te
wzgó rze: ‘Przyjdź, Pa nie Je zu, przyjdź ry chło’.” 

WIER NY AŻ DO KOŃ CA 

W li ście do Jo zu ego Hi me sa (naj zdol niej sze go,
oso bi ste go po moc ni ka Mil le ra) Brat Mil ler na pi sał:
„Choć dwu krot nie do zna łem roz cza ro wa nia, nie
je stem jed nak przy gnę bio ny czy znie chę co ny.
Bóg jest ze mną przez Swe go du cha i po cie sza
mnie. Mam te raz du żo wię cej do wo dów, iż wie -
rzę w Sło wo Bo że i choć je stem oto czo ny przez
wro gów i szy der ców, jed nak w umy śle mam do -
sko na ły po kój, a mo ja na dzie ja na przyj ście Chry -
stu sa jest tak sil na, jak ni gdy do tąd. Uczy ni łem je -
dy nie to, co po la tach trzeź wych roz wa żań uwa -

ża łem za swój
świę ty obo wią zek.
Je śli zbłą dzi łem, to
z po wo du mi ło ści
bez in te re sow nej,
mi ło ści do mo ich
współ bliź nich oraz
prze ko na nia o mo -
im obo wiąz ku
wzglę dem Bo ga.”

Brat Mil ler
umarł 20 grud nia
1849 ro ku. Jo zue
Hi mes był przy je -
go ło żu, do da jąc
mu otu chy sło wa -
mi po cie chy,
na któ re do brze so -
bie za słu żył ten
zwy cię ski żoł nierz
Je zu sa Chry stu sa.
Je go cia ło zło żo no
na spo czy nek
na nie wiel kim
cmen ta rzu nie opo -
dal je go sta re go do -
mu. U szczy tu na -
grob ne go ka mie nia

zna la zły się sło wa: „Cza su na zna czo ne go bę dzie
ko niec.” A pod je go na zwi skiem wy ry te są rów nie
sto sow ne sło wa z Da nie la 12:13: „Lecz ty idź swo -
ją dro gą, aż do koń ca; i spo czniesz, i po wsta niesz
do swe go dzie dzic twa u kre su dni” (KJV).

NIE WŁA ŚCI WY CZAS 

Cho ciaż Brat Mil ler nie wy li czył po praw nie
pew nych bi blij nych pro roctw, szcze gól nie tych
zwią za nych z po wro tem na sze go Pa na, mo że się
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oka zać waż ne wska  za nie czy tel ni ko wi pew nych
błę dów w je go my śle niu, któ re unie moż li wi ły
re ali za cję je go ocze ki wań. Po nad to, za nim do -
trze my do tych szcze gó łów, ist nie je jesz cze jed -
na przy czy na je go błę dów. Nie był to wła ści wy
Bo ski czas na po zna nie tych prawd. Jest spe cy -
ficz ne, że pro roc two o 1290 sym bo licz nych
dniach (Dan. 12:11) wska zy wa ło na roz po czę cie
je go chrze ści jań skie go ru chu i na roz cza ro wa nie,
któ re na stą pi ło w wy ni ku je go błęd nych ob li -
czeń. Wy da je się, iż Pan ży czył so bie, by te pró -
by wia ry przy szły na 50 000 je go zwo len ni ków,
aby wy pró bo wać kru szec ich cha rak te rów. Pro -
rok Ma la chiasz opi su je ten sam stan: „Lecz któż
bę dzie mógł znieść
dzień przyj ścia Je -
go? I kto się ostoi,
gdy On się ob ja -
wi? Po nie waż
on jest jak ogień
ra fi ne ra i jak
my dło pio rą -
cych. On bę dzie
sie dział ja ko ra fi -
ner i ja ko czysz -
czą cy sre bro; …
i wy pła wi ich ni -
czym zło to i sre bro,
i bę dą ofia ro wać PA NU
ofia rę w spra wie dli wo ści”
(Mal. 3:1-3, KJV). Za tem ani
Brat Mil ler, ani wszy scy in -
ni, nie za leż nie od te go jak
po boż ni czy wier ni mo gli
być, nie by li w sta nie otrzy -
mać in for ma cji, któ rą Mil -
ler pró bo wał uzy skać
na te mat dru gie go przyj -
ścia, po nie waż nie był to
Bo ski wła ści wy czas na jej
ob ja wie nie (Rzym. 5:6;
1 Tym. 2:6). 

BŁĘD NY CZAS I NIE WI DZIAL NY 
SPO SÓB 

Błęd ne prze ko na nie Mil le ra od no śnie dru -
gie go przyj ścia Chry stu sa sku pia ło się głów nie
na spo so bie Je go po wro tu. On wie rzył, po dob -
nie jak wie rzy ły i na dal wie rzą mi lio ny chrze ści -
jan w głów nych de no mi na cjach, że Je zus po -
wró ci ja ko isto ta ludz ka, w cie le wi dzial nym na -
tu ral ny mi ocza mi. Na je go prze ko na nie miał
wpływ wer set z Ob ja wie nia: „Oto idzie z ob ło -
ka mi i uj rzy Go wszel kie oko” (Obj. 1:7). Gdy ja -

ko lud Pań ski co dzien nie roz wa ża my świec kie
te ma ty, na sze my śle nie jest czę sto bar dzo prze -
ni kli we, lecz kie dy roz wa ża my o Bo skim pla -
nie, wy da je się, iż tra ci my z po la wi dze nia fakt,
że nasz Stwór ca ob da rzył nas wspa nia łym mó -
zgiem i umy słem, któ ry jest ak tyw ny rów nież
w spra wach re li gij nych. Wszyst kim, co mu si my
zro bić, jest uży wa nie go pod prze wod nic twem
Je go du cha. 

OBEC NOŚĆ CHRY STU SA KA MIE NIEM 
PO TY KA NIA SIĘ 

Wer set z 1 Pio tra 2:8 wy da je się wska zy wać,
że lud Bo ży w obec nym cza sie, bę dzie się znaj do -

wał w sy tu acji
szcze gól nej pró -
by, jak z ka mie -
niem po ty ka nia
się po śród nas.
Pi smo Świę te
n a  w i ą  z u  j e
do fak tu, że Je -
zus Chry stus był
szcze gól ną pró -
bą dla Ży dów
w cza sie Swe go
p i e r w  s z e  g o
przyj ścia. To by -
ło pod ko niec
Wie ku Ży dow -
skie go, kie dy
On przed sta wił
się ja ko ich Me -
sjasz, a spo sób
Je go obec no ści
był tak bar dzo
ob cy ich ocze ki -
wa niom. On
przy szedł ja ko
uni żo ny, ma ło
zna ny ka zno -
dzie ja spra wie -

dli wo ści – pod czas gdy oni ocze ki wa li na wiel kie -
go wy zwo li cie la, ta kie go jak Moj żesz czy Jo zue,
z wiel ką ar mią w ce lu uwol nie nia ich spod jarz -
ma Rzy mu. To przy wo dzi na myśl sło wa, któ re
Bi blia pro ro czo prze po wia da o Nim, mó wiąc:
„On bę dzie … ka mie niem po ty ka nia się i opo ką
ob ra zy dla oby dwu do mów Izra ela” (Izaj. 8:14,
KJV). Ty mi dwo ma do ma mi był na ród ży dow ski
w Żni wie Wie ku Ży dow skie go i lud chrze ści jań -
ski w Żni wie Wie ku Ewan ge lii. O ten sym bo licz -
ny ka mień, jak Apo stoł wska zu je, po tknię to się
przy koń cu Wie ku Ży dow skie go (1 Pio tra 2:7,8).
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Pi smo Świę te wska zu je, że Je zus jest je dy ną dro -
gą do uzy ska nia zba wie nia: „Jam jest ta dro ga,
i praw da, i ży wot. Ża den nie przy cho dzi do Oj -
ca, tyl ko prze ze Mnie” (Ja na 14:6; Dz.Ap. 4:11,12).
Pan jest obec nie „ka mie niem po ty ka nia się”
na ścież ce wie lu osób w obec nym Żni wie Ewan -
ge lii. Te wer se ty nie sto su ją się do świa ta. To nie
na ro dy po gań skie po tknę ły się o Je zu sa w cza sie
Je go pierw sze go przyj ścia, lecz Ży dzi, praw dzi wi
Izra eli ci się po tknę li. Wer set su ge ru je po tknię cie
się pew nych chrze ści jan obec nie, w cza sie dru giej
obec no ści Pa na, po nie waż On przy szedł w spo -
sób zu peł nie róż ny od prze wi dy wań i po dob nie
do błęd nych ocze ki wań ze Żni wa Ży dow skie go.
Uwa ża my, że rów nież obec nie jest wie lu do brych
chrze ści jan, któ rzy po ty ka ją się o obec ność Chry -
stu sa. Oni my śle li, a nie któ rzy na dal wie rzą, że
Chry stus przyj dzie w ma te rial nym cie le i „uj rzy
Go wszel kie oko.” Te sło wa po cho dzą z Księ gi
Ob ja wie nia, któ ra jest na pi sa na wy so ce sym bo -
licz nym ję zy kiem i bez do kład ne go stu dio wa nia
na da je się li te ral ną in ter pre ta cję wy ra że niom
o chmu rach, wzro ku i trą bach (1 Tes. 4:16,17).
Wa run ki na świe cie bar dzo róż nią się od te go, co
so bie wy obra ża li i spo dzie wa li się nie któ rzy
chrze ści ja nie i są zbli żo ne do sy tu acji, ja ka wy stę -
po wa ła pod ko niec Wie ku Ży dow skie go, kie dy
ży dow scy przy wód cy re li gij ni po tknę li się w cza -
sie ukrzy żo wa nia. Nie któ rzy za czy na ją od rzu -
cać te błęd ne prze wi dy wa nia. 

CHRY STUS NIE JEST JUŻ
ISTO TĄ LUDZ KĄ

Po dob nie by ło pod czas Żni wa, przy koń cu
te go Chrze ści jań skie go Wie ku. Wie lu re li gij nych
au to rów i ka zno dziei od wie lu lat przed sta wia
po gląd, że kie dy Chry stus po wró ci w Swym dru -
gim przyj ściu, On mo men tal nie za bie rze Świę -
tych w bez piecz ne miej sce do Swo jej chwa ły,
a po tem w gnie wie znisz czy pla ne tę zie mię („zie -
mia na wie ki stoi” Kazn. 1:4) i nie wie rzą cych lu -
dzi. Ten po gląd jest obec nie pod da wa ny w wąt -
pli wość, po nie waż z ro ku na rok wzma ga się
w ludz kim spo łe czeń stwie ucisk, a świat chrze ści -
jań ski nie zo stał wy zwo lo ny, lecz chrze ści ja nie są
wciąż na zie mi, do świad cza jąc te go uci sku (Dan.
12:1; Mat. 24:21). Od dłu gie go cza su oni śpią
pod tą chmu rą błę du, bę dąc nie świa do mi, że
Chry stus od cza su Swe go ukrzy żo wa nia i śmier -
ci jest nie wi dzial ną, du cho wą isto tą. Pro blem
tkwi w tym, że ci bra cia ma ją nie wła ści wy, nie bi -
blij ny po gląd na spo sób dru gie go przyj ścia na -
sze go Pa na i ocze ku ją, że On przyj dzie w fi zycz -
nym ludz kim cie le, nie ba cząc na wska zów kę Pi -

sma Świę te go, że On zło żył Swe ludz kie cia ło ja -
ko ce nę od ku pie nia za Ada ma i ca ły je go ród. Je -
go czło wie czeń stwo by ło ce ną oku pu. Apo stoł
Jan za pi sał sło wa Sa me go Je zu sa na ten te mat:
„chleb, któ ry ja dam, jest cia ło mo je, któ re ja dam
za ży wot świa ta” (Ja na 6:51). On ni gdy nie bę dzie
mógł przy jąć po now nie ludz kiej for my eg zy sten -
cji, po nie waż to by ło by za prze cze niem od ku pie -
nia zło żo ne go na Krzy żu Kal wa rii. Dla te go,
od cza su Swe go zmar twych wsta nia trze cie go
dnia, On jest Bo ską, du cho wą isto tą z du cho -
wym cia łem, któ re jest nie wi dzial ne dla fi zycz ne -
go ludz kie go wzro ku. Ci, któ rzy spo dzie wa ją się
uj rzeć Je zu sa ta kie go, ja ki był, a nie ja ki jest, bę -
dą roz cza ro wa ni, je śli już nie zo sta li po zba wie ni
złu dzeń, po nie waż już nikt, ni gdy nie uj rzy Go
ży we go w Je go ludz kim cie le. Jak mó wi Apo stoł
Pa weł: „cho ciaż zna li śmy Chry stu sa we dług cia -
ła, lecz już te raz wię cej nie zna my” (2 Kor. 5:16;
Żyd. 2:9). 

Po wsta je py ta nie: Jak moż na wy ja śnić wer -
set: „Oto idzie z ob ło ka mi i uj rzy Go wszel kie
oko, i ci, któ rzy Go prze bi li” (Obj. 1:7)? Za uważ -
cie, że ten wer set po cho dzi z Księ gi Ob ja wie nia,
któ ra jest wy so ce sym bo licz ną Księ gą. Ten wer set
mó wi, że kie dy Je zus przycho dzi, „On idzie z ob -
ło ka mi.” Nie jest tu mo wa o li te ral nych chmu -
rach, lecz ra czej o sym bo licz nych chmu rach gnie -
wu i uci sku, któ ry obec nie jest wi docz ny na ca łej
zie mi. Pro rok Da niel i nasz Pan pro ro ko wa li
o tym uci sku, mó wiąc: „wów czas na sta nie wiel ki
ucisk, ja kie go nie by ło od po cząt ku świa ta” (Mat.
24:21; Dan. 12:1). Ten czas wiel kie go uci sku jest
jed nym ze zna ków udzie lo nych przez Je zu sa, by
wska zać, że On jest te raz obec ny na zie mi ra zem
z Je go wy bra ną Ob lu bie ni cą, pro wa dząc dzie ło
nisz cze nia złe go im pe rium sza ta na. Sza tan nie
za mie rza pod dać się bez wal ki i to jest po wo dem
ca łe go spo łecz ne go nie po ko ju. To z te go po wo du
są klę ski, woj ny, re wo lu cja, anar chia, gło dy itd.
Roz waż my tę część na sze go wer se tu, któ ra mó wi:
„uj rzy Go wszel kie oko.” Je śli my śli my o tych sło -
wach w in te li gent ny, lo gicz ny i roz sąd ny spo sób,
mu si my przy znać, że sło wo „wi dzieć” ma wię cej
zna czeń niż tyl ko uj rzeć fi zycz nym wzro kiem.
We dług an giel skie go słow ni ka We bste ra, dru ga
de fi ni cja sło wa „wi dzieć” jest na stę pu ją ca: „Wnio -
sko wać umy sło wo po za sta no wie niu się lub
na pod sta wie in for ma cji; ro zu mieć.” Wie rzy my,
że wła śnie to zna cze nie jest za war te w wy ra że niu
„uj rzy Go wszel kie oko.” W ziem skiej czę ści Ty -
siąc let nie go Kró le stwa świat ludz ko ści doj dzie
do po zna nia na sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa ja ko

10 —  SZTANDAR BIBLIJNY



spra wie dli we go wład cy te go ty siąc let nie go dnia
nie przez do strze że nie Go fi zycz nym wzro kiem,
po nie waż On jest obec nie Bo ską, du cho wą isto tą
i jest nie wi dzial ny dla lu dzi (Ja na 1:18; 1 Tym.
6:16). W Ty siąc le ciu świat uj rzy Chry stu sa oczy ma
zro zu mie nia. Je re miasz pi sze o tym cza sie na stę -
pu ją co: „Po tych dniach, mó wi PAN: Dam pra wo
mo je w umy sły ich, a na ser cach ich na pi szę go;
i bę dę Bo giem ich, a oni bę dą lu dem Mo im. I ża -
den czło wiek nie bę dzie już wię cej uczył bliź nie -
go swe go ani nikt bra ta swe go, mó wiąc: ‘po znaj -
cie PA NA”, bo Mnie oni wszy scy po zna ją, od naj -
mniej sze go z nich aż do naj więk sze go, mó wi
PAN” (Jer. 31:33,34, KJV). 

OCUĆ CIE SIĘ!  OCUĆ CIE SIĘ!

Dro dzy bra cia, naj wyż szy czas, by śmy obu -
dzi li się ze snu. Być mo że ja ko chrze ści ja nie stra -

ci li śmy z oczu fakt, że praw da Bo skie go Sło wa
jest po stę pu ją ca (Przyp. 4:18) i że jesz cze w Żni -
wie Wie ku Ży dow skie go, bli sko 2000 lat te mu, Je -
zus po wie dział, że po wró ci i wska zał w pro roc -
twach, kie dy Je go po wtór ne przyj ście mia ło na -
stą pić. Czas uci sku, któ ry na stał po roz po czę ciu
Je go dru giej obec no ści, trwa już od wie lu lat
(Dan. 12:1; Mat. 24:21). Za tem obudź my się
na Pań skie in struk cje, któ re ja sno wska zu ją w ja -
kim mo men cie stru mie nia cza su znaj du je my się
obec nie. Je śli te go nie uczy ni my, to sta nie my się
świad ka mi wzbu dze nia umar łych z gro bów (Ja -
na 5:28,29, R.V.), za sta na wia jąc się, gdzie by li -
śmy przez ca ły ten czas; a wów czas stra ci my spo -
sob ność sta nia się po moc ni ka mi na sze go Pa -
na w pro wa dze niu świa ta do ty siąc let nie go zba -
wie nia (Rzym. 12:11,12).

BS’ 08, 5-10
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„Bo któż by wzgar dził dniem ma łych po cząt ków?  Po nie waż tych sied miu ra du je się, 
pa trząc na pion w rę ce Zo ro ba be la. Oni są ocza mi PA NA, któ re prze pa tru ją ca łą zie mię” 

–   Zach.  4:10,  KJV –

NASZ PO PRZED NI PA STOR na pi sał na ten
te mat, co na stę pu je: „Wie lu, do strze ga jąc

wiel ką opo zy cję wo bec te raź niej szej Praw dy,
jak rów nież sto sun ko wo nie wiel ką licz bę tych,
któ rzy ma ją uszy ku słu cha niu i ser ca ku po słu -
szeń stwu, skła nia się ku znie chę ce niu.” Jak że
to praw dzi we, że ten stan ob ja wia się w każ -
dym wie ku pod czas pa no wa nia te raź niej sze go
złe go świa ta! Cza sa mi wy da je się, jak gdy by
świat, cia ło i sza tan po ko ny wa li wszyst ko, tak
po wszech nie i aro ganc ko zwięk sza jąc i roz prze -
strze nia jąc nad zie mią sprzy mie rzo ne si ły grze -
chu, błę du, sa mo lub stwa i świa to wo ści. Po mi mo
te go, wier ny słu ga Bo ży nie bę dzie roz pa czał,
lecz bę dzie czer pał na dzie ję z Bo skich obiet nic.
Ro zu mie my, że ten głód praw dy bę dzie pa no -
wał aż do in au gu ra cji No we go Przy mie rza i
usta no wie nia wiecz ne go Kró le stwa Bo że go na
zie mi (Mat. 6:9,10; Obj. 21:1-4). Ten czas roz -

pocz nie się zmar twych wsta niem Sta ro żyt nych
God nych w Je ro zo li mie (Izaj. 2:2-4; Jer. 31:31-34;
Rzym. 1:16; 2:9,10). Sza tań skie pa no wa nie zła
jest do zwo lo ne przez Bo ga z do brym skut kiem,
po nie waż pod nad zo rem Wszech mo gą ce go,
osta tecz nie wy nik ną z nie go wiel kie bło go sła -
wień stwa dla wszyst kich. 

NA RO DZI NY RE FOR MA CJI 

Iza jasz praw dzi wie prze po wie dział, że ciem -
no ści okry ją zie mię, a za ćmie nie na ro dy (Izaj.
60:2), po nie waż ciem ność w po gań stwie, pod
pa no wa niem któ re go znaj do wa ła się więk szość
sta ro żyt ne go świa ta, trwa jesz cze obec nie, choć
w nie co mniej szym stop niu. To Wiel kie Świa tło,
któ re za czę ło świe cić przez Je zu sa w cza sie Je go
pierw sze go przyj ścia (Izaj. 9:2; Ja na 1:1-5,9), jest
nie na wi dzo ne, wzgar dza ne, od rzu ca ne i tłu -
mio ne, po nie waż ono nie ma żad ne go związ ku
z ciem no ścią (2 Kor. 6:14). Lecz osta tecz nie ono



zo sta nie po wszech nie uzna ne ja ko Świa tło ca łe -
go świa ta. Po ukrzy żo wa niu na sze go Pa na, kie -
dy za snę li Apo sto ło wie i ich bez po śred ni współ -
pra cow ni cy, po wsta ła sy tu acja, w któ rej nie -
wier ni wśród lu du Bo że go za czę li się gać po wła -
dzę, co spo wo do wa ło roz wój wiel kie go pa pie -
skie go sys te mu cie mię że nia i roz wi nę ło go w
wiel ki sys tem an ty chry sta, któ ry zmu szał praw -
dzi wy Ko ściół do
du cho we go, a czę -
sto i oso bi ste go wy -
gna nia. Usta no wie -
nie Świę te go Ce sar -
stwa Rzym skie go w
Eu ro pie od 800
r.n.e. za po cząt ko -
wa ło „ciem ne wie -
ki”, a ono ra zem z
Mu zuł mań skim Im -
pe rium w Afry ce,
na Bli skim Wscho -
dzie i na więk szo ści
te ry to rium Azji,
przy czy ni ło się do
wpro wa dze nia ca -
łe go świa ta w jesz -
cze więk sze „za -
ćmie nie”, o któ rym
mó wi Izaj. 60:2. Ta
sy tu acja trwa ła aż
do Re for ma cji, któ -
ra spro wa dzi ła
pew ne zła go dze nie,
„ma łą po moc”
(Dan. 11:34). Jed -
nak że an ty chryst ma swe go du cha oraz swych
zwo len ni ków na wet i w na szych cza sach – pa -
pie stwo dzia ła w ce lu od zy ska nia swej świec kiej
wła dzy. 

Od cza su do cza su w tym Chrze ści jań skim
Wie ku, po słan nic two Ewan ge lii wy wo ły wa ło fa -
le ak tyw no ści, któ re dro gą re form prze no si ły
praw dę w dok try nie i po stę po wa niu z jed ne go
ru chu do dru gie go wśród zgro ma dzeń lu du Bo -
że go. Ra zem z praw dą na stę po wa ły kon tro wer -
sje, któ re cha rak te ry zo wa ły się opo zy cją tych,
któ rzy by li chrze ści ja na mi je dy nie z imie nia –
któ rzy nie by li praw dzi wy mi na śla dow ca mi
Chry stu sa. Po mię dzy ty mi okre sa mi mar szów i
roz wo ju w kie run ku Kró le stwa, wy stę pu ją okre -
sy obo zo wa nia, tak jak w przy pad ku Izra eli tów
z prze szło ści – okre sy prób i utra pień. Ja ko lud
Pań ski ży ją cy w tym cza sie, je ste śmy ostrze ga ni,
by śmy nie za pa dli w sen lub nie sta li się nie dba -

ły mi, po nie waż obec nie zbli ża my się do na sze go
Ka na anu, do Chry stu so we go Kró le stwa i nie za -
leż nie od te go czy ma sze ru je my, czy też za trzy -
mu je my się, w wy peł nia niu na sze go oso bi ste go
po świę ce nia się Wszech mo gą ce mu Bo gu za wsze
mu si wy stę po wać gor li wość, ak tyw ność i po -
stęp. Pro rok mó wi: „Bo któż by wzgar dził dniem
ma łych po cząt ków? Po nie waż tych sied miu ra -

du je się, pa trząc na
pion w rę ce Zo ro ba -
be la. Oni są ocza mi
PA NA, któ re prze -
pa tru ją ca łą zie mię”
(Zach. 4:10, KJV).
Pod czas te go Chrze -
ści jań skie go Wie ku
tych „sie dem” grup
po słan ni ków lub
człon ków gwiezd -
nych by ło ocza mi,
rę ką i usta mi Je ho -
wy, udzie la ją cy mi
Praw dy Sło wa Bo że -
go ja ko świa tła
umiesz czo ne go na
gó rze (Mat. 5:14). Je -
dy nie ci, któ rzy do -
brze wy ko rzy stu ją
czas, twór czo i wier -
nie wzmac nia jąc
obro nę du szy w
uświę ce niu (2 Tes.
2:13), zo sta ną przy -
go to wa ni do pro wa -
dze nia du cho wej

wal ki dla Pa na, a w przy szło ści do wiel kiej na -
gro dy na sze go po wo ła nia, któ re usły sze li śmy,
na któ re od po wie dzie li śmy i któ re wier nie za -
cho wa li śmy. 

OCZYSZ CZO NA ŚWIĄ TY NIA 
Obec nie przed sta wia my wy da rze nie „ma łe -

go po cząt ku”, któ re po prze dzi ło i za po cząt ko -
wa ło Ruch Żni wa, trzy dzie ści lat póź niej.
Oczysz cze nie Świą ty ni praw dzi we go Ko ścio ła
mia ło swo je wcze sne po cząt ki w re for ma cyj -
nych na ukach Joh na We sse la, pierw sze go człon -
ka gwiezd ne go i księ cia fi la del fij skie go okre su
Ko ścio ła Chrze ści jań skie go (Mich. 5:5; Przyjdź
Kró le stwo Two je, Tom III, s.95-120). To po słan -
nic two by ło kon ty nu owa ne przez na stęp nych
człon ków te go okre su, szcze gól nie za dni Lu tra.
Te pa pie skie błę dy ciem nych wie ków na te mat
ofia ry Chry stu sa, któ re ka la ły Ko ściół, zo sta ły
od rzu co ne, gdy ko lej nych je de na stu re for ma -
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Siedem Złotych Świeczników
Objawienie 2: 1



to rów przed sta wia ło i bro ni ło swych sza far skich
dok tryn. Jed nak nie wcze śniej aż ostat ni i dwu -
na sty re for ma tor Ma lucz kie go Stad ka na le żą cy
do tej gwiaz dy, Wil liam Mil ler, na po cząt ku XIX
wie ku przed sta wił na ukę Praw dy o pro roc -
twach bi blij nych i ich związ ku z cza sa mi i okre -
sa mi wska zu ją cy mi na po wrót Pa na, kla sa Świą -
ty ni do zna ła osta tecz ne go prze po wie dzia ne go
oczysz cze nia (Łuk. 12:32). Ten stan na stą pił w
paź dzier ni ku 1846 ro ku, przez pro ces oczysz -
cze nia, któ ry w gor li wych roz po czął się w 1829
ro ku, kie dy wy peł ni ło się 1290 pro ro czych „dni”
(z Dan. 12:9-11), trwa ją cych od 539 r. n.e., a tak -
że gdy skoń czy ło się 2300 „dni” (z Dan. 8:13,14)
trwa ją cych od 455 r. przed Chr. do 1846 ro ku.
Wier ni bra cia tam te go okre su, po roz cza ro wa -
niu 1844 ro ku, prze ży li
czas głę bo kie go przy -
gnę bie nia. To zo sta ło
przed sta wio ne w ty picz -
nych do świad cze niach
Elia sza w ja ski ni, a an ty -
ty pem te go są wy da rze -
nia wśród oświe co ne go
lu du Pa na tam tych dni
(1 Król. 19:9). Wier ni wy -
szli z te go do świad cze -
nia ja ko rdzeń gor li -
wych, oświe co nych i po -
świę co nych chrze ści jan,
trwa ją cych w odłą cze -
niu od głów nych prą -
dów chrze ści jań stwa
oraz od ogól nie przy ję -
te go po glą du o wiecz -
nych mę kach, wy zna -
wa ne go przez róż ne ów -
cze sne de no mi na cje.
Na dal po stę po wa ło ich
oczysz cza nie się z ka la -
ją cych błę dów sys te mu
an ty chry sta re zy du ją ce go w Rzy mie, wraz z je -
go fał szy wy mi dok try na mi o mszy, ludz kiej nie -
śmier tel no ści, świa do mo ści umar łych i czyść cu
(Przyjdź Kró le stwo Two je, Tom III, s.119,120). W
tym koń co wym dzie le oczysz cze nia jest wi docz -
ny no wy wpływ po wszech nej do stęp no ści Bi blii
do oso bi ste go stu dio wa nia, po nie waż od te go
cza su wśród oświe co ne go lu du Bo że go stu dio -
wa nie Bi blii za stą pi ło oszu stwa kle ru, a bra cia
zwią za li się z Pa nem i wza jem nie ze so bą przez
mi łość i oso bi ste prze ko na nie, a nie za po śred -
nic twem kle ru, wy znań wia ry czy od stęp czych
or ga ni za cji. 

NIE DO STA TEK BI BLII

To szcze gól ne dzie ło oczysz cze nia zo sta ło
po prze dzo ne przez wy da rze nie, któ re na stą -
pi ło po nad 50 lat wcze śniej i jest z nim zwią za -
ne jak przy czy na ze skut kiem. Tym wy da rze -
niem jest hi sto ria Ma ry Jo nes z miej sco wo ści
Llan fi han gel w Wa lii (Wiel ka Bry ta nia) i jej
pra gnie nie po sia da nia Bi blii. W wie ku 15 lat
ona prze by ła 25 mil do mia sta Ba la i na by ła
świę tą księ gę od czci god ne go Tho ma sa Char le -
sa, po sied miu la tach oszczę dza nia w ce lu uzy -
ska nia po trzeb nej su my pie nię dzy. Ten epi zod
do pro wa dził do roz po wszech nie nia Bi blii w
świe cie przez To wa rzy stwa Bi blij ne, któ re za -
czę ły po wsta wać ja ko bez po śred nie na stęp -
stwo te go wy da rze nia. Wów czas Bi blia na bra -

ła no we go, głęb sze go
zna cze nia. Bóg rze czy -
wi ście „wy wyż szył uni -
żo nych” (Łuk. 1:52) i
uczy nił „wiel moż ne
rze czy” ze Swo im po -
kor nym, wier nym lu -
dem i przez nie go (Ps.
126:3; 1 Sam. 12:24). 

Za sta na wia jąc się
nad ży ciem i cza sa mi
Ma ry Jo nes, otrzy mu je -
my w tym wzglę dzie
wiel ką po glą do wą lek -
cję. W jej cza sach, na wet
w naj lep szych czę ściach
Bry ta nii, na 25 ro dzin
przy pa da ła tyl ko jed na
Bi blia; a w ob sza rach
bie dy by ła księ gą prak -
tycz nie nie zna ną, za cho -
wa ną je dy nie przez wy -
zna wa nie sze ro ko roz -
po wszech nio nych na uk
We sleya i Whi te fiel da.

Był to rze czy wi ście „dzień ma łych po cząt ków”,
szcze gól nie w tej da le kiej, od osob nio nej wio sce
Llan fi han gel, w pół noc nej Wa lii. Jed nak Pan
po ta jem nie przy go to wał wiel kie dzie ło, któ re
mia ło zmie nić świat, a jed no z Je go dzie ci, kil ku -
na sto let nia dziew czyn ka, mia ło być po bło go sła -
wio ne spa da ją cą iskrą, któ ra roz pa li ła po chod -
nię roz no szą cą świa tło po ca łym świe cie przed
nad cho dzą cym cza sem Żni wa. Tym dziec kiem
Pa na by ła Ma ry Jo nes. 

Ma ry mia ła za le d wie 13 lat, kie dy duch po -
ru szył jej uczu cia, po wo du jąc sil ne pra gnie nie
po sia da nia na wła sność Bi blii. Ona nie mia ła
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wy kształ ce nia i po cho dzi ła z bar dzo ubo gie go
do mu, znaj du ją ce go się na pe ry fe riach na da ją -
cych się do za miesz ka nia za nie dba nych ob sza -
rów pół noc nej Wa lii. Są to rze czy wi ście „ma łe
po cząt ki”, któ re przy po mi na ją nam o wa run -
kach Ge de ona w cza sie po wo ła nia go przez Bo -
ga: „I po wie dział do Nie go: O, mój Pa nie, czym
ja wy ba wię Izra ela? Oto, ro dzi na mo ja jest bied -
na w Ma nas ses, a ja je stem naj młod szy w do mu
me go oj ca” (Sędz. 6:11-15, KJV). Jed nak do strze -
gli śmy, jak Bóg, któ ry mo że do ko nać wszyst kie -
go, zgod nie z ra dą Swej wła snej wo li (Izaj. 46:9-
11; Efez. 1:11), był w sta nie użyć szcze rej wia ry,
mi łu ją cej gor li wo ści, a na wet skrom nych wa -
run ków dziec ka, by do ko nać wiel kich rze czy
(1 Sam. 12:24; Ps. 126:1,2; Łuk. 1:46-55). 

ZNA KI CZA SÓW

Za tem, pod no śmy gło wy do gó ry! Nie po -
gar dzaj my „dniem ma łych po cząt ków”, gdy
„chmu ry, za miast słoń ca, wciąż pla ny na sze cie -
niem kry ją” i gdy dzi wi my się, „dla cze go cią gle
się wy my ka to, cze go bar dzo wciąż pra gnie my”
(Po ems od Dawn, s.197, w jęz.ang.). Z pew no -
ścią mu si my do strzec, że za ku li sa mi tych „ma -
łych po cząt ków” po stę pu ją wiel kie dzie ła za -
rów no w nie bie, jak i na li te ral nej zie mi z jej
po rząd kiem spo łecz nym, w któ rym po ru sza my
się i eg zy stu je my. Nasz punkt wi dze nia na to, co
„wiel kie” czy „ma łe” jest czy sto su biek tyw ny i
zwią za ny z na szym wła snym cia łem i ogra ni -
czo nym za kre sem je go do świad cze nia. Jed nak -
że przez wia rę mo że my prze nik nąć ten po gląd,
by po za ogrom ny mi zmia na mi do ko nu ją cy mi
się wo kół nas do strzec, jak ma je sta tycz na pa -
no ra ma cu dow ne go Bo skie go Pla nu obej mu je
wszyst ko, w osta tecz nym na tar ciu na sza ta na i
nie go dzi wo ści te go „te raź niej sze go wie ku złe -
go” (Gal. 1:4). 

Sto imy u szczy tu sze ściu ty siąc le ci zła, kie dy
czas uci sku, ja kie go świat ni gdy wcze śniej nie
za znał, ata ku je ma sy ludz kie go spo łe czeń stwa
(Dan. 12:1). Re wo lu cyj na „wiel ka ar mia Pa na”
roz po czę ła na tar cie na re li gij no -po li tycz ną
twier dzę chrze ści jań stwa oraz jej obroń ców, a
wkrót ce po tem na stą pi upa dek wiel kie go mia -
sta, gdy za ata ku je go ar mia ra dy ka łów … a w
od we cie bę dzie zbie rać na tych mia sto wą i spra -
wie dli wą za pła tę za swe wła sne nie zmier ne
okru cień stwa i aro gan cję (Jo ela 2:1-11; Abak.
1:5-11; zob. Wal ka Ar ma gied do nu, s. 542-550).

Me sjasz jest obec ny i roz le ga się głos „Kró le -
stwa te go świa ta sta ły się kró le stwa mi Pa na na -
sze go i Chry stu sa je go, i kró lo wać bę dzie na
wie ki wie ków” (Obj. 11:15, KJV). Siód ma trą ba
wie dzy, wol no ści i zbli ża ją ce go się na zie mi kró -
le stwa, roz brzmie wa od 1874 ro ku na zie mi, a jej
praw dzi we po słan nic two jest w róż nym stop niu
ro zu mia ne przez wier nych, lecz obec nie przede
wszyst kim przez tych, któ rzy ma ją świa tło pa ru -
zyj nej, epi fa nicz nej i ba zy lej skiej Praw dy.

Jest to czas woj ny, re wo lu cji i anar chii, „wia -
tru”, „trzę sie nia zie mi” i „ognia” (1 Król.
19:11,12). Jest to w ja skra wym kon tra ście do
„wiel kie go desz czu” z cza sów Ma ry Jo nes; my
znaj du je my się ra czej w okre sie „wiel kie go gra -
du” – cięż kich, przy gnę bia ją cych prawd – któ re
ude rza ją w na ro dy i ich in sty tu cje z naj bar dziej
bo le sną i nisz czy ciel ską si łą (Izaj. 28:2,17; Obj.
11:19; 16:21). 

Dla te go przez wia rę do strze ga my, że ten
„dzień ma łych po cząt ków” jest je dy nie prze nie -
sie niem na ci sku na osta tecz ny sąd, któ ry w
szcze gól nym zna cze niu roz po czął się od do mu
Bo że go w 1874 ro ku (1 Pio tra 4:17). On do ko nał
swe go dzie ła w sfe rze du cho wej i prze niósł się
na „te raź niej szy wiek zły” z je go „win ni cą zie -
mi” (Gal. 1:4; Obj. 14:17-20). Ja ko na stęp stwo
te go są du od by wa się zbie ra nie gron fał szy wej
win ni cy, wy ro słej z win ni cy Pań skiej (Ps.
80:15,16; Ja na 15:1-8). „Pra sa gnie wu Bo że go”
wzma ga się w świe cie od cza su, kie dy w 1914
ro ku roz po czął się wiel ki ucisk (Mat. 24:21). 

W tych trud nych cza sach mo że my bez -
piecz nie po zo sta wić te da le ko sięż ne re zul ta ty
w zdol nych rę kach Me sja sza, kie dy On bę dzie
ob ja wio ny w Re sty tu cji (Dz.Ap. 3:19-21). Aż do
te go cza su czu waj my i mó dl my się każ de go
dnia oraz każ dej go dzi ny i tak jak mło da Ma ry
Jo nes z ca łą na szą mo cą czyń my to, co na sze rę -
ce, ję zy ki, mó zgi, no gi i wszyst kie in ne czę ści
na szych po świę co nych ciał znaj dą do zro bie nia
(2 Moj. 4:1,2; Kazn. 9:10; Fi lip. 3:13). Za tem
„odłóż my wszel ki cię żar i grzech, któ ry tak ła -
two nas usi dla i bie gnij my wy trwa le w wy ści -
gu, któ ry jest przed na mi, pa trząc na Je zu sa,
spraw cę i do koń czy cie la na szej wia ry … aby -
ście nie osła bli i nie upa dli na du chu” (Żyd.
12:1-3, KJV).

BS, ‘08,10-14
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W mia rę jak po wie trze na sy co ne dwu tlen kiem wę -
gla oczysz cza ło się, ro ślin ność mniej się roz ra sta ła. Od -
po wied nio zmie nia ły się też zwie rzę ta. Gru bo ko ści sty
le ni wiec i ma mut ustą pi ły miej sca mniej ko ści stym ga -
tun kom zwie rząt, zna nym obec nie. 

Wy so ki po ziom w przy pad ku stwo rze nia czło wie ka
jest uwi docz nio ny w je go ogrom nej wyż szo ści
nad zwie rzę ta mi. Pierw szy czło wiek Adam był wy obra -
że niem swo je go Stwór cy, naj wyż szym ro dza jem cie le -
snej lub ziem skiej isto ty. Ten ob raz Stwór cy po le gał
na po do bień stwie pod wzglę dem mo ral nym i in te lek tu -
al nym. Na pod sta wie sta nu współ cze sne go czło wie ka
trud no jest oce nić, co ozna cza ło Bo ski ob raz, po nie waż
nie ma my do po rów na nia żad ne go przy kła du do sko na -
łe go czło wie czeń stwa. „Wszy scy zgrze szy li i nie do sta -
je im chwa ły Bo żej”, w któ rej zo stał stwo rzo ny Adam
(Ps. 8:6). Kró lu je grzech i śmierć, a Bo skie po do bień -
stwo zo sta ło utra co ne. Wszyst ko wy ma ga Re sty tu cji.

Bóg stwo rzył czło wie ka przy koń cu szó ste go dnia,
czy li w przy bli że niu czter dzie ści dwa ty sią ce lat od po -
cząt ku za pro wa dza nia ła du na zie mi. 

Z te go punk tu wi dze nia ob raz Bo ga ozna czał isto -
tę ludz ką po zo sta ją cą w zu peł nej har mo nii z Bo giem,
isto tę, w któ rej nie ma żad nej nie spra wie dli wo ści ani
nie go dzi wo ści. Prze stęp stwo Ada ma ani nie by ło re -
zul ta tem nie świa do mo ści, ani peł nej sa mo wo li. Ono
by ło re zul ta tem po ku sy spo tę go wa nej ogra ni czo ną wie -
dzą czło wie ka. Je go od po wie dzial ność do ty czy ła po -
sia da nej przez nie go wie dzy. On miał świa do mość swe -
go nie po słu szeń stwa Bo gu. 

My śląc o czło wie ku stwo rzo nym we dług ob ra zu
Bo ga, spo glą da my in stynk tow nie na „czło wie ka Chry -
stu sa Je zu sa”, „świę te go, nie win ne go, nie po ka la ne go
i odłą czo ne go od grzesz ni ków”, po dob ne go do pierw -
sze go Ada ma, któ re go ka ra sta ła się przy czy ną Je go
przyj ścia na świat – 1 Kor. 15:22.

„We dług po do bień stwa na sze go niech pa nu je.” Pa -
no wa nie Ada ma nad niż szy mi zwie rzę ta mi by ło po -
dob ne do pa no wa nia Bo ga nad wszech świa tem. Anio -
ło wie, choć są stwo rze ni we dług ob ra zu Bo ga, nie po -
sia da ją bo skiej wła dzy nad stwo rze nia mi niż sze go rzę -
du. Pa no wa nie czło wie ka, któ re zo sta ło utra co ne przez
grzech, ma być przy wró co ne przez Kró le stwo Me sja sza
– Dzie je Apo stol skie 3:19-21.

***

Py ta nia do lek cji 7
1. Ja kie zmia ny mia ły miej sce  w at mos fe rze? Patrz

po przed nia lek cja. Aka pit 1.
2. Czym jest wę giel? Patrz En cy klo pe dia.
3. Co sta ło się z wę glem w at mos fe rze? Patrz po -

przed nia lek cja.
4. Ja kie zmia ny za szły w przy pad ku zwie rząt,

w związ ku ze zmia na mi w at mos fe rze?
5. W ja ki spo sób zo stał stwo rzo ny pierw szy czło wiek?

Co ozna cza „ob raz”? Aka pit 2.
6. Jak do sko na ły czło wiek stwo rzo ny na ob raz Bo ga,

róż ni się od dzi siej sze go czło wie ka?
7. Kie dy zo stał stwo rzo ny czło wiek? Aka pit 3.
8. Czy Adam zgrze szył z po wo du nie świa do mo ści lub

sa mo wo li?
9. Za co Adam był od po wie dzial ny?

10. Czy prócz Ada ma by ła ja kaś in na oso ba ma ją ca ob -
raz Bo ga? Żyd. 7:26.

11. Skąd wie my, że Je zus był do sko na łym czło wie kiem
i był ob ra zem Bo ga? Wy kła dy Pi sma świę te go, Tom
V, s.428,480.

12. Pod ja kim wzglę dem Adam miał po do bień stwo Bo -
że? Aka pit 6.

13. Ja kie pa no wa nie zo sta ło mu udzie lo ne? 1 Moj. 1:28.
14. Czy pra wo do rzą dze nia in ny mi ludź mi by ło czę -

ścią te go pa no wa nia? 
15. Czy to pra wo po zwa la na cie mię że nie dru gie go

czło wie ka? Patrz 2 Moj. 22:21; Ps. 10:16-18; Kol. 4:1;
Mat. 7:12. 

16. Je śli czło wiek miał pa no wa nie nad zwie rzę ta mi,
dla cze go obec nie lu dzie nie ma ją wła dzy nad pew -
ny mi dzi ki mi zwie rzę ta mi?

17. Czy uwa żasz, że pier wot nie wszyst kie zwie rzę ta
by ły ule głe i czy po now nie ta kie się sta ną? Dla cze -
go? 1 Moj. 2:19,20. Izaj. 11:6-9.
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SZÓSTY DZIEŃ, CZY LI EPO KA

Adam i Ewa

CZ Ł O W I E K S T W O R Z O N Y P O D K O N I E C
SZÓSTEGO DNIA

Zwierzęta stworzone podczas
Szóstego Dnia



Ó W  R O K ,  C O  P R Z E D  N A  M I

Sto jąc na pro gu wła śnie wscho dzą ce go ro ku

Spo ty ka my się z po cie chą, bez lę ku i mro ku,

Ze sło wa mi przez Oj ca wy po wia da ny mi

Gło sem czu łym, wier nym, bę dąc ra do sny mi.

Bez obaw, więc, dzie ci dnia te go, do przo du je dy nie,

Bo Sło wo Bo że ni gdy, ni gdy nie prze mi nie!

Ja, Pan, je stem z wa mi, więc się nie lę kaj cie.

Po mo gę wam i wzmoc nię was, serc nie za trwa żaj cie.

Tak, pod trzy mam was za wsze Mą wła sną pra wi cą,

Po wo ła ni, wy bra ni przed Mo im sta nie cie ob li czem.

Bez obaw, więc, dzie ci dnia te go, do przo du je dy nie,

Bo Sło wo Bo że ni gdy, ni gdy nie prze mi nie!

Na rok, co przed na mi, do bre za opa trze nie:

Dla bied nych, w po trze bie ży wych wód stru mie nie,

Dla smut nych, w ża ło bie Je go ła ska nie zmie rzo na,

Dla sła bych, omdla łych po moc nie ogra ni czo na.

Bez obaw, więc, dzie ci dnia te go, do przo du je dy nie,

Bo Sło wo Bo że ni gdy, ni gdy nie prze mi nie!

On nas nie opu ści, nie za wie dzie, On nie kła mie.

Przy mie rza swe go wiecz ne go On ni gdy nie zła mie.

Wierz cie Je go obiet ni cy, wa sze go On strze że kro ku.

Cze góż się lę kać? Bóg wszyst kim dla nas w tym no wym ro ku.

Bez obaw, więc, dzie ci dnia te go, do przo du je dy nie,

Bo Sło wo Bo że ni gdy, ni gdy nie prze mi nie!
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