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NASZ PAN JE ZUS dał Sa me go Sie bie na Okup
(rów no waż ną ce nę) na po cząt ku Swej służ by,
w chwi li Je go po świę ce nia się. On kon ty nu ował
to da wa nie Sie bie pod czas ca łej trzy ipół let niej
pu blicz nej służ by. Ofia ro wa nie Sa me go Sie bie,
„czło wie ka Je zu sa Chry stu sa”, Pan za koń czył
na Kal wa rii. Moż na po wie dzieć, że kie dy Oj -
ciec wzbu dził Go z umar łych, On był wła ści cie -
lem war to ści zło żo nej wcze śniej ofia ry, któ rą
mógł ofiarować we dług wła sne go upodobania.
Zło że nie ofia ry by ło jed ną sprawą, a za sto so -
wa nie jej war to ści by ło drugą sprawą. Na przy -
kład: Pan A ma kło po ty fi nan so we i po trze bu je
5000 PLN, by się z nich uwol nić. Pan B ma po -
sia dłość, któ rą mo że sprze dać za 5000 PLN – co
wy star cza do za pła ce nia dłu gu A. Kie dy on
sprze da je tę wła sność, dług A nie zo sta je za pła -
co ny, lecz B po sia da te raz kwo tę, ce nę, któ rą
mo że prze zna czyć na uwol nie nie A, je śli bę dzie
chciał; to do nie go na le ży wy bór jak, kie dy
i gdzie ta ce na bę dzie za sto so wa na. Tak sa mo
i Chry stus od dał wszyst ko, co po sia dał, aby ku -
pić świat oraz skarb, któ ry w nim wi dział – Ada -
ma i je go ro dzi nę, za prze da nych grze cho wi
i śmier ci. Kie dy nasz Pan wstą pił na wy so kość,
do ko nał z za słu gą Swej ofia ry cze goś, co przy -
nio sło bło go sła wień stwo dla pew nej kla sy
spośród ludz ko ści, dla „do mow ni ków wia ry.”
Apo stoł stwier dza, że On do ko nał po jed na nia
za ich grze chy, a udzie le nie Du cha Świę te go
w dniu Pięć dzie siąt ni cy by ło de mon stra cją te go
fak tu. Jest też rów nie zro zu mia łe, że nasz Pan
nie do ko nał za sto so wa nia Swej za słu gi za ca łą
ludz kość, po nie waż Duch Świę ty nie zstą pił
na ca łą ludz kość ani nie do tar ła do nich żad -
na wia do mość ogła sza ją ca od pusz cze nie ich
grze chów. 

Wprost prze ciw nie, ko lej nym apo stol skim
oświad cze niem by ło, że „świat ca ły w złym po -

ło żo ny jest” i że tyl ko Ko ściół, do mow ni cy wia -
ry, „uszli ska że nia, któ re jest na świe cie.” Po -
nad to Apo stoł nie mó wi, że nasz Pan po ja wił się
przed Bo giem ja ko nasz Po śred nik ani ja ko Po -
śred nik świa ta, lecz że On po ja wił się przed Bo -
giem ja ko Orę dow nik Ko ścio ła – ale nie ja ko
Orę dow nik świa ta. Wszyst ko to jest bar dzo ja -
sne, je śli na sze umy sły i ser ca są w sta nie to
przy jąć; lecz oczy wi ście nie bę dzie to ja sne i nie
bę dzie zro zu mia ne w in nych oko licz no ściach. 

Choć Apo stoł nie po in for mo wał nas bar dziej
szcze gó ło wo o tym, co Je zus zro bił, gdy wstą pił
na wy so kość, to jed nak wska zał nam na ty py,
Pra wo Za ko nu. Pa trząc na nie, do strze ga my
róż ne szcze gó ły ty picz ne go Dnia Po jed na nia,
któ re przed sta wia ły: 

1. Od pusz cze nie grze chów dla do mow ni ków
wia ry, za pew nio ne na wa run kach Przy mie rza
Abra ha mo we go dla wie rzą cych.

2. Od pusz cze nie grze chów dla wszyst kich po zo -
sta łych ze świa ta w przy szło ści, przez przy go to -
wa nie do za pie czę to wa nia No we go Przy mie rza
krwią Chry stu sa. 

Ten po dział od dzie la ją cy Ko ściół Wie ku
Ewan ge lii od świa ta był bar dzo wy raź ny w ty -
pie, a tak że zo stał wy róż nio ny w na ukach na -
sze go Pa na i Apo sto łów. Nasz Pan po wie dział
o Apo sto łach: „Nie są ze świa ta, ja ko i ja nie je -
stem ze świa ta” (Ja na 17:16). Po le cił im, aby wy -
szli i przy nie śli owoc – trwa ły owoc, wiecz ne
owo co wa nie. O na szym Pa nu Apo stoł oświad -
cza: „On jest ubła ga niem (za dość uczy nie niem)
za grze chy na sze (Ko ścio ła); a nie tyl ko za na sze,
ale też za grze chy wszyst kie go świa ta” (1 Ja -
na 2:2). W tym wer se cie po now nie wy stę pu je
wy raź na li nia po dzia łu po mię dzy „wy bra nym”
Ko ścio łem i je go bło go sła wie niem, a nie wy bra -
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O K U P
„Jeden jest Bóg i jeden Pośrednik między Bogiem i ludźmi,

człowiek Chrystus Jezus, który dał Samego Siebie na okup za

wszystkich, o czym będzie świadczone we właściwym czasie.”

1 Tym. 2:5,6, KJV



nym świa tem i bło go sła wień stwem, któ re spły -
nie na nie go w słusz nym cza sie. 

Spo glą da jąc po now nie na typ (3 Moj że szo -
wa 16) do strze ga my, że by ły tam dwie od ręb ne
i róż ne ofia ry i że one nie by ły przed sta wio ne
Bo gu w tym sa mym cza sie na Ubła gal ni
w Świąt ni cy Naj święt szej:

1. Krew ciel ca by ła wy le wa na i ofia ro wa -
na naj pierw.

2. Krew ko zła by ła ofia ro wa na póź niej.

Nasz Pan nie
umarł dwa ra zy i te
dwa zwie rzę ta nie re -
pre zen to wa ły Je go –
chy ba, że ja ko Gło wę
i ja ko Cia ło. Nie tyl ko
to, lecz typ wy raź nie
mó wi nam, że krew
dwóch ofiar przed sta -
wia nych na ubła gal -
ni, by ła za sto so wa -
na za dwie róż ne kla -
sy, pierw sza za po ko -
le nie Le wie go, włą -
cza jąc ka pła nów. Dru ga by ła za sto so wa -
na za wszy stek po zo sta ły lud Izre ala. Czy ktoś
chciał by twier dzić, że nasz Pan Je zus umarł dwa
ra zy, pierw szy raz za an ty ty picz nych Le wi tów,
a dru gi raz za po zo sta łą część ludz ko ści? Oczy -
wi ście, Chry stus umarł raz za wszyst kich (Rzym.
6:9,10; Żyd. 9:28). Ja kie za tem jest zna cze nie tych
dwóch ofiar, któ re zde cy do wa nie ma ją od mien -
ne za sto so wa nia, od dziel ne przy ję cia oraz róż -
nią ce się bło go sła wień stwa? 

Na to py ta nie od po wie dzie li śmy już bar dzo
szcze gó ło wo w książ ce „Cie nie Przy byt ku lep -
szych ofiar” (s.168). Po le ca my po now ne prze czy -
ta nie tej książ ki, ja ko roz wi nię cie „ukry tej ta jem -
ni cy” spo łecz no ści Ko ścio ła, Kró lew skie go Ka -
płań stwa z Je zu sem, wiel kim Naj wyż szym Ka -
pła nem, w ich cier pie niach i ofia rach w Wie ku
Ewan ge lii oraz w ich chwa leb nym dzie le i bło -
go sła wie niu świa ta w przy szło ści. Jest tam
wska za ne, że ża den czło wiek nie mo że od ku pić
swe go bra ta, dla te go, że wszy scy je ste śmy
grzesz ni ka mi i wszy scy je ste śmy pod wy ro kiem
śmier ci (Rzym. 3:10,23). Wy ka zu je my tam rów -
nież, że śmierć na sze go Pa na, re pre zen to wa -
na przez śmierć ciel ca, za sto so wa na na ko rzyść
do mow ni ków wia ry, uspra wie dli wia ich dar -

mo od wszel kie go grze chu i umoż li wia im sta -
nie się „świę ty mi i na da ją cy mi się do przy ję cia
ofia ra mi” (Rzym. 12:1). Jest tam rów nież po ka -
za ne, że ca łość ofia ro wa nia by ła do ko na -
na przez Pa na, że udział człon ków Ko ścio ła
koń czy się w ich przed sta wie niu sie bie ja ko ży -
wych ofiar. Gdy oni za cho wa li ten stan sa mo za -
par cia, nasz Pan po trak to wał ich ja ko no we
stwo rze nia, któ re bie gną po na gro dę Bo skiej
na tu ry ja ko człon ko wie Je go Cia ła (Ko ściół). Ich
czło wie czeń stwo by ło po li czo ne ra zem z Je go

ludz ką ofia rą, a ich
cier pie nia i śmierć
uzna ne za dru go -
rzęd ną część ofia ry
za grzech. 

Tym spo so bem
ofia ra Chry stu sa,
Gło wy i Cia ła by ła
kon ty nu owa na przez
po nad XIX stu le ci
i zo sta ła już za koń -
czo na. Je zus, Naj -
wyż szy Ka płan,
przy jął ostat nie go,

144 000 człon ka Swe go Cia ła i ukoń czył ofia ro -
wa nie (Obj. 7:4). We wła ści wym cza sie, po za za -
sło ną, On za sto su je krew – krew Je go człon ków
– na ubła gal ni, na ko rzyść ca łe go lu du. Wów -
czas na stą pi to, co nasz Pan obie cał przez Pro ro -
ka Jo ela – On wy le je Swe go „du cha na wszel kie
cia ło”, tak jak po za koń cze niu i przed sta wie niu
pierw szej ofia ry, Pan wy lał Swe go „Du cha
na słu gi i na słu żeb ni ce” pod czas Pięć dzie siąt ni -
cy. Któż, ma jąc ten du cho wy wzrok, nie mo że
do strzec te go po dwój ne go zna cze nia? Za uważ -
my, że to nie nasz Pan w Swym przed ludz kim
sta nie, ja ko du cho wa isto ta, od dał Sa me go Sie -
bie na Okup za wszyst kich, lecz CZŁO WIEK
Chry stus Je zus. On jest Oku pem za wszyst kich,
po nie waż przez Je go ludz ką ofia rę ca ła ludz -
kość zo sta nie uwol nio na od wy ro ku grze chu
i śmier ci oraz otrzy ma spo sob ność słu cha nia
i przy ję cia do brych wie ści o wiecz nym ży ciu.
To nie ozna cza uni wer sal ne go zba wie nia do ży -
cia wiecz ne go, lecz uni wer sal ne zba wie nie
od po tę pie nia Ada mo we go. Ko rzy ści z Oku pu
dla ca łe go ro du ludz kie go nie bę dą umniej szo -
ne z po wo du wcze śniej sze go udo stęp nie nia ich
Ko ścio ło wi; Okup bę dzie za sto so wa ny za świat
przez usłu gę Ko ścio ła w na stęp nym wie ku. 
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„PO ŚRED NIK MIĘ DZY BO GIEM I LUDŹ MI” 

Dostrzegamy, na co już zwró ci li śmy uwa gę,
że gdzie kol wiek w Bi blii jest uży te sło wo po -
śred nik, ono od no si się do po ro zu mie nia po -
mię dzy stro na mi, któ re nie są ze so bą w zgo dzie.
Bóg i świat są w sta nie nie przy jaź ni wo bec sie -
bie. Bóg po tę pił świat z po wo du grze chu. To
po tę pie nie na dal na nim spo czy wa (prócz nie -
licz nych, któ rzy zo sta li bło go sła wie ni po ży czo -
ną im za słu gą Chry stu sa, uży tą dla uspra wie dli -
wie nia tych, któ rzy przy cho dzą do Chry stu sa
przez wia rę – dla Ko ścio ła). Świat na dal „w złym
po ło żo ny jest” – wciąż
znaj du je się pod po tę -
pie niem. Za tem nie -
zbęd ny bę dzie Po -
śred nik – ktoś, kto bę -
dzie pro wa dził me dia -
cje i po jed na zwa śnio -
ne stro ny. Nasz Pan
przy szedł na świat, by
stać się Zba wi cie lem
świa ta, jak rów nież
Zba wi cie lem Ko ścio ła
(1 Ja na 2:2). Dzie ło,
któ re go Je zus do ko -
nał, Je go ofia ra na Kal -
wa rii, zo sta ło prze wi -
dzia ne w Bo skim pla -
nie, aby On stał się Po -
śred ni kiem mię dzy
Bo giem i ogó łem ludz -
ko ści – świa tem, nie -
uspra wie dli wio ny mi.
Ten cel bę dzie zre ali -
zo wa ny w na stęp nym
wie ku. Wła ści we jest, aby o na szym Pa nu mó -
wić ja ko o Po śred ni ku, a o No wym Przy mie rzu,
jak gdy by już by ło w trak cie me dia cji, po nie -
waż zo sta ło ono w peł ni za po cząt ko wa ne, prze -
po wie dzia ne oraz obie ca ne przez BO GA i jest
w pro ce sie re ali za cji. Bóg za wrze to Przy mie rze
z Do mem Ju dy i z Do mem Izra ela, gdy za koń -
czy się Wiek Ewan ge lii (Żyd. 8:8-10). On usta no -
wi Po śred ni ka, któ ry w trak cie Ty siąc le cia bę -
dzie po śred ni czył po mię dzy Bo giem i ludź mi.
Jest to czę ścią Bo skie go pla nu, że nasz Pan Je zus
ra zem ze Swym Ko ścio łem bę dzie tym Po śred -
ni kiem. Dla te go wła ści we jest mó wie nie o nich,
jak by już ni mi by li – mó wie nie o tym, co jesz cze
nie na stą pi ło, jak gdy by to już by ło (Rzym. 4:17).

To w żad nym stop niu nie jest w sprzecz no ści
z my ślą, że ten Po śred nik jest obec nie skom ple -
to wa ny w chwa le, go to wy na to, by w Bo skim
wła ści wym cza sie przy jąć ro lę me dia to ra mię -
dzy świa tem i Bo giem. 

Dla cze go mia ła być ja kaś zwło ka? Je śli czło -
wiek Chry stus Je zus stał się Po śred ni kiem,
a plan za war cia No we go Przy mie rza był już nie -
zmien nie po sta no wio ny, dla cze go nie ra ty fi ko -
wa no go od ra zu? Od po wia da my po now nie, że
to by ło jed nym z za ry sów „Ukry tej Ta jem ni cy” –

„Chry stus w was, na dzie ja chwa ły” (Kol.
1:26,27). Czę ścią Bo -
skie go pla nu jest, by
Je zus był głów nym
człon kiem te go Po -
śred ni ka No we go
Przy mie rza. On jest
Tym, któ re go za słu ga
do star cza oku po wej
ce ny za świat i któ ry,
we wła ści wym cza sie,
za sto su je tę ce nę
do za pie czę to wa nia
No we go Przy mie rza
(1 Kor. 12:27). Zgod nie
z Bo skim za mia rem
an ty ty picz ny Iza ak ma
obej mo wać Ko ściół:
„My te dy, bra cia! Tak
jak Iza ak, je ste śmy
dzieć mi obiet ni cy” –
dzieć mi Przy mie rza

Wia ry (Gal. 4:28). Po -
śred nik Je zus z Bo skie -
go roz po rzą dze nia

przy jął człon ków, któ rzy by li wier ni ja ko Je go
współ o fiar ni cy, a obec nie są Je go współ dzie dzi -
ca mi w du cho wej czę ści Kró le stwa. Ta kla sa Ko -
ścio ła nie jest włą czo na w wy ra że nie „lu dzie”
z na sze go tek stu – nie jest włą czo na do świa ta,
„Nie są ze świa ta, ja ko i ja nie je stem ze świa ta”
(Ja na 17:16). „Świat”, „lu dzie” po trze bu ją wiel -
kie go Po śred ni ka w ce lu po jed na nia ich z Bo -
giem. No we Przy mie rze i Ty siąc let nie Kró le -
stwo, któ re bę dzie za in au gu ro wa ne przez to
Przy mie rze, są Bo ski mi po sta no wie nia mi, któ re
spro wa dzą bło go sła wień stwa dla świa ta, dla lu -
dzi, oczysz cza jąc ich, pod po rząd ko wu jąc ich
ser ca, po wo du jąc by każ de ko la no ugię ło się
i każ dy ję zyk wy znał chwa łę Bo ga. Ko ściół, ja -
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ko Ob lu bie ni ca, nie tyl ko miał udział w cier pie -
niach ze Swym Pa nem, któ re koń czy ły je go
ziem ską wę drów kę, lecz bę dzie rów nież uczest -
ni czyć w tym chwa leb nym dzie le po jed na nia
„świa ta” z Bo giem, przez wła dzę, moc i wpły wy
Ty siąc let nie go Kró le stwa. 

Kla sa, któ ra obec nie jest wy wyż szo na ze
Swym Pa nem, w cza sie swe go ziem skie go ży cia
od róż nia ła się od świa ta. Oni sta no wi li wów -
czas szcze gól ną kla sę, kla sę tych, któ rzy znaj du -
jąc się wśród grze chu umi ło wa li spra wie dli -
wość, a nie na wi dzi li nie pra wo ści. Oni są po -
dob ni do ich Pa na i Od ku pi cie la, o któ rym jest
na pi sa ne: „Umi ło wa łeś spra wie dli wość, a nie na -
wi dzi łeś nie pra wo ści; dla te go Bóg, twój Bóg,
na ma ścił cię ole jem we se la (Du chem Świę tym)
wię cej niż two ich to wa rzy szy” (Żyd. 1:9, KJV). 

KIE DYŚ BY LI NIE PRZY JA CIÓŁ MI 

Lecz ktoś mo że za py tać: Czy Apo stoł nie mó -
wi o pew nych „do mow ni kach wia ry”, któ rzy
kie dyś by li cu dzo ziem ca mi, ob cy mi, przy chod -
nia mi w spo łe czeń stwie Izra ela? Tak, tak by ło
z Kor ne liu szem. On od da wał cześć Bo gu
i udzie lał da rów lu dziom, lecz po mi mo je go do -
bre go ser ca, ja ko po ga nin, wciąż był z da la
od przy wi le jów i bło go sła wieństw Izra ela. Pod -
czas Pięć dzie siąt ni cy, w 33 ro ku Pań skim, Ży dzi
zo sta li za pro sze ni przez Pio tra, któ ry użył swe -
go pierw sze go klu cza (Mat. 16:19) do otwar cia
drzwi dających do stę p do Ko ścio ła Wie ku
Ewan ge lii (Dz.Ap. 2:1-4,38,39).

Chry stus po ło żył kres Przy mie rzu Za ko nu
dla każ de go Ży da, któ ry od tam te go cza su po -
świę ci swe ży cie Bo gu. Ja ko sym bo li ka te go,
Pra wo Za ko nu zo sta ło przy bi te do Krzy ża,
a na stęp nie 3 ½ ro ku po Pięć dzie siąt ni cy ła ska
Bo ża zo sta ła roz sze rzo na na Kor ne liu sza i je go
do mow ni ków przez Pio tra, któ ry, używając
tym ra zem swe go dru gie go klu cza, otwarł dro -
gę dla po gan; a Kor ne liusz był pierw szym, któ -
ry wszedł na tę dro gę w 36 ro ku, kie dy za koń -
czy ło się 70 ty go dni szcze gól nej ła ski dla Izra -
ela (Dz.Ap. 10:1-48; Dan. 9:23-27; 454 r.
przed Chr. – 36 r. po Chr.= 70 sym bo licz nych
ty go dni, czy li 490 lat). 

Czy Apo stoł nie mó wi, że nie któ rzy kie dyś
by li kłam ca mi i okrop ny mi ludź mi, „ob cy mi
i nie przy ja ciół mi w swych umy słach, przez złe
uczyn ki”, a po tem na pra wi li swe złe po stę po wa -
nie (Kol. 1:21, KJV)? Na ile to do ty czy uczyn ków

i Bo skich wzor ców, od po wia da my: „tak, ‘niech
wszel kie usta za milk ną, a ca ły świat niech pod -
le ga ka ra niu Bo że mu’”, za rów no Ży dzi jak i po -
ga nie (Rzym. 3:19, KJV). Ci, któ rzy mie li czy ste
ser ca i nie sprze ci wia li się świa tłu Praw dy, w Bo -
skiej oce nie mie li in ne sta no wi sko. W wy ni ku
nie wie dzy i sła bo ści by li po dob ni do ca łe go
świa ta, jed nak pod in ny mi wzglę da mi, z po wo -
du ich po kre wień stwa z Pa nem, bar dzo się róż -
ni li od świa ta i tak by li trak to wa ni w Pań skiej
oce nie. Z po wo du wła ści wej po sta wy ser ca zo -
sta li oni po bło go sła wie ni przez Oj ca, któ ry po -
cią gnął ich do Chry stu sa, aby mo gli być uspra -
wie dli wie ni przez wia rę w Je go dro go cen ną
krew i by mo gli zo stać uświę ce ni przez po zna -
nie Praw dy, a tym sa mym, by zo sta li przy ję ci ja -
ko uczest ni cy w cier pie niach z Chry stu sem, a te -
raz ma ją udział w Je go chwa le i dzie le w du cho -
wej czę ści Kró le stwa. Pod czas Wie ku Ewan ge lii
je dy nie ta cy by li po cią ga ni: „Ża den do mnie
przyjść nie mo że, je śli go Oj ciec mój, któ ry mnie
po słał, nie po cią gnie” (Ja na 6:44). W cza sie Wie -
ku Ewan ge lii można było za ob ser wo wać róż ni -
cę. Nie któ rzy znaj do wa li się pod wpły wem błę -
du i pa nicz nie ba li się wiecz nych mąk, być mo -
że ze wnętrz nie pro wa dząc ży cie zgod ne z wy -
so ki mi wzor ca mi, i cho ciaż mi ło wa li grzech, to
jed nak oba wia li się prak ty ko wa nia go. Kie dy
Praw da do się ga ta kich, a ich oba wy zo sta ją roz -
pro szo ne, oni nie ma ją żad nych szcze gól nych
skłon no ści do po boż no ści. Na to miast in ni, sły -
sząc o Pań skiej ła sce i wspa nia łych opatrz no -
ściach, zo sta ją po cią gnię ci, w pew nym sen sie
zo bo wią za ni, by stać się na śla dow ca mi Je zu sa,
na wet kosz tem ofia ro wa nia do cze snych spraw.
Dru ga z tych klas, Ko ściół, nie po trze bo wa ła
żad ne go po śred ni ka, któ ry do pro wa dził by ją
do har mo nii z Bo ski mi Pra wa mi. Oni roz ko szo -
wa li się czy nie niem Bo skiej wo li do gra nic swo -
ich moż li wo ści. Ich wia rę i du cha po słu szeń -
stwa Bóg po li czył im ja ko spra wie dli wość.
Po uspra wie dli wie niu ich przez wia rę w Je go
krew zo sta li za pro sze ni, by się stać  człon ka mi
kla sy Chry stu sa. Zo sta ła już po zy ska na do sta -
tecz na ich licz ba do skom ple to wa nia człon ków
Je go Cia ła, do do peł nie nia cier pień Chry stu sa
oraz do po wo ła nia praw dzi wie „wy bra nych”
człon ków Po śred ni ka, któ rzy do ko na ją dzie ła
wy zwo le nia ludz kiej ro dzi ny.

Pa mię taj my, że Moj żesz był po śred ni kiem
Przy mie rza Za ko nu, któ re za wio dło nie dla te go,
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że by ło złym Pra wem, lecz je dy nie dla te go, że
je go po śred nik nie był w sta nie do ko nać dla
ludu wszyst kie go, cze go po trze bo wał. Bóg za -
mie rza dać te mu na ro do wi, i in nym na ro dom
przez nie go, lep sze go Po śred ni ka pod No wym
Przy mie rzem, czy li Po ro zu mie niem, któ re zo -
sta nie za pie czę to wa ne przez Je go krew – za słu -
gę Je go ofia ry za sto so wa ną po śred nio przez
ofia rę Ko ścio ła. Pa mię ta my jak Apo stoł Piotr,
po opo wie dze niu o cza sach Re sty tu cji, któ re zo -
sta ną za po cząt ko wa ne w cza sie dru giej obec -
no ści Je zu sa, mó wi: „Al bo wiem Moj żesz do oj -
ców rzekł: pro ro ka wam wzbu dzi Pan, Bóg
wasz, z bra ci wa szych, tak jak mnie” (Dz.Ap.
3:22). Pro rok ta ki jak Moj żesz za czął być wzbu -
dza ny, po cząt ko wo w oso bie na sze go Pa na Je -
zu sa, Gło wy. Pro ces po wo ły wa nia człon ków Je -
go Cia ła trwał przez ca ły Wiek Ewan ge lii i zo stał

już za koń czo ny. Ten an ty ty picz ny Moj żesz,
Chry stus i Ko ściół, Gło wa i Cia ło, bę dzie po -
śred ni czył w No wym Przy mie rzu po mię dzy Bo -
giem i na ro dem Izra ela, któ re daw no by ło obie -
ca ne (Jer. 31:31-34). To, że Apo stoł nie mó wi
o czymś, co już się wy peł ni ło, jest wi docz ne
z kon tek stu: „I sta nie się, że każ da du sza, któ ra -
by nie słu cha ła te go pro ro ka, bę dzie wy gła dzo -
na [zu peł nie znisz czo na – KJV] z lu du” (Dz.Ap.
3:23). Ca ły świat, któ ry obec nie nie jest po słusz -
ny Je zu so wi, nie bę dzie znisz czo ny; lecz pod pa -
no wa niem wiel kie go Po śred ni ka mię dzy Bo -
giem i ludź mi, an ty ty picz ne go Moj że sza, któ ry
bę dzie rzą dził świa tem pod czas Ty siąc le cia –
wszy scy, któ rzy od rzu cą Bo ską ła skę pod za rzą -
dze nia mi No we go Przy mie rza, nie bę dą mę cze -
ni, lecz na za wsze utra cą ży cie.

BS ‘08,18-21
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WIA RA 

ZA PEW NIA

ŻY CIE

TE RAZ, KIE DY CA ŁA GA LI LEA zo sta ła po -
ru szo na, a lu dzie roz pra wia li o mą dro ści Je zu -
sa i moż li wo ści poj ma nia Go si łą i uczy nie nia
kró lem, sy tu acja zmie ni ła się z po wo du okrut -
no ści He ro da oka za nej w ścię ciu Ja na Chrzci cie -
la, i nasz Pan, uświa da mia jąc so bie, że czas Je -
go śmier ci jesz cze nie nad szedł, opu ścił re gion,
w któ rym był tak do brze zna ny, i po dró żo wał
oko ło 45 mil w kie run ku Mo rza Śród ziem ne -
go. Za tem Pan przy szedł do miejsc, któ re w na -
szej lek cji zwa ne są pro win cja mi Ty ru i Sy do nu
– znaj du ją cy mi się w gra ni cach kra iny o na -
zwie Fe ni cja, w któ rej mia sta Tyr i Sy don by ły
cen tra mi bo gac twa, wpły wu i biz ne su. Nie ma -
my po wie dzia ne, że Je zus po szedł do któ re goś

z tych miast; naj wi docz niej On je dy nie prze -
kro czył gra ni ce Ga li lei, aby na pe wien czas
uwol nić się od za się gu wła dzy He ro da. Pan od -
po czął na tro chę od Swych za jęć i po zwo lił, by
praw dy, któ rych na uczał, prze nik nę ły do umy -
słów i serc słu cha czy. On po zwo lił, by praw dzi -
wa esen cja Praw dy za miesz ka ła w ser cach tych,
któ rzy by li w od po wied nim sta nie do jej przy -
ję cia. On do brze wie dział, że ta kich by ło tylko
nie wie lu. 

NA RA STA OPO ZY CJA 

Im bar dziej roz sze rza ło się Je go dzie ło i roz -
prze strze nia ła się Je go sła wa, tym więk szą opo -
zy cję i prze szko dy wzbu dzał prze ciw nik. Po na -



kar mie niu pię ciu ty się cy lu dzi i po wro cie do Ga -
li lei, Pan miał dys ku sje z fa ry ze usza mi, któ rzy,
za zdro śni o Je go ro sną cą po pu lar ność wśród lu -
du, po sta no wi li prze ciw sta wić się Je mu. Oni na -
praw dę by li by za do wo le ni, gdy by mo gli Go
uznać za fa ry ze usza i gdy by Je go wiel kie czy ny
by ły do ko ny wa ne w imie niu fa ry ze izmu. Na to -
miast Je zus, znaj du jąc się pod wpły wem Swe go
Nie biań skie go Oj ca, był nie sek ciar ski – nie za leż -
ny, a po nad to fa ry ze usze po peł nia li ra żą ce grze -
chy, któ re wy ma ga ły na ga ny. Ze wnętrz nie oni
wy ra ża li peł ne od da nie dla Bo ga, lecz nasz Pan,
któ ry był w sta nie czy tać ser ca, wie dział, że du -
żo z te go od da nia by ło je dy nie po zo rem – ze -
wnętrz ną for mą i ce re mo nią – re li gią na po kaz. 

Ci fa ry ze usze, po sia da jąc pre stiż przy wód -
ców re li gij nej my śli tam tych cza sów, by li bar dzo
roz gnie wa ni ja sno ścią mo wy na sze go Pa na i fak -
tem, że On wska zy wał zwy kłym lu dziom
na ogól ne re gu ły i za sa dy, we dług któ rych re li gij -
ni przy wód cy po win ni być oce nia ni; przez po sia -
da nie lub brak do brych cech cha rak te ru – że fa -
ry ze usze nie mie li być oce nia ni po swych za pew -
nie niach, lecz we dług ich czy nów. Oni szczy ci li
się do kład nym prze strze ga niem Pra wa, lecz Pan
wy ka zał im, że licz ne ob -
rząd ki, któ rych do ko ny wa li,
w rze czy wi sto ści nie by ły
Pra wem Bo żym, lecz przy -
ka za nia mi ludz ki mi i że
praw dzi wą istotę Bo skie go
Pra wa, mi łość i spra wie dli -
wość, w du żej mie rze igno -
ro wa li, nie tyl ko w swych
na ukach, lecz tak że w po stę -
po wa niu. Dla te go fa ry ze -
usze oba wia li się, że wy so ka
po zy cja, któ rą za cho wy wa li
– ich pre stiż, zo stała za -
chwia na i w wy ni ku te go
zo sta ła ura żo na ich du ma,
stąd nie na wi dzi li Pa na bez
uza sad nio nej przy czy ny.
Oni po win ni by li oka zać za -
do wo le nie, że zwró co no im
uwa gę na ich złe czy ny, aby mo gli je na pra wić,
lecz nie ta ka jest po sta wa nie odro dzo ne go ser ca,
któ re ra du je się z nie pra wo ści, a nie z Praw dy.
Ta kie ser ce cie szy się ze wszyst kie go, co pod sy -
ca je go py chę i do da je ko lo ru je go prze chwał kom
na te mat swych suk ce sów. Dla ta kich osób fa ry -

ze izm ozna czał wszyst ko, a upa dek fa ry ze izmu
za po wia dał upa dek ca łej re li gii. 

WRO GOŚĆ TRWA

Po dob na sy tu acja jest obec nie. Wie lu bar dzo
ce nio nych lu dzi dzi siej szych dni, zaj mu je po zy -
cję fa ry ze uszy z tam tych cza sów. Oni ro bią wie -
le rze czy na po kaz, chwa lą się swy mi suk ce sa mi,
roz ko szu ją się uzna niem lu dzi, a szcze gól nie
uzna niem świa ta i zy ska mi fi nan so wy mi, jakie
przynosi ta kie to wa rzy stwo; oni mno żą for my,
ce re mo nie i spo tka nia, wy ko rzy stu jąc do te go
wiel ką si łę me diów i do ko nu ją licz nych ze -
wnętrz nych ma ni fe sta cji. Przy bli ża ją się do Bo ga
swy mi war ga mi, lecz da ją do wo dy, że uczu cia
ich serc nie są w har mo nii z wy zna nia mi ich
warg, po nie waż gdy Praw da jest im przed sta -
wia na, za miast ją umi ło wać, nie na wi dzą jej oraz
tych, któ rzy ją przed sta wia ją, gdyż świa tło uwi -
dacz nia ich sła bo ści, hi po kry zję oraz nie uczci we
dzia ła nie w dok try nie i prak ty ce. 

Nie wła ści wy duch zi lu stro wa ny w ka pła -
nach, fa ry ze uszach i uczo nych w pi śmie za dni
na sze go Pa na od naj du je swą rów no le głość
obec nie w gnie wie, zło śli wo ści, nie na wi ści

i gorz kich sło wach, któ re
ni czym strza ły, są kie ro wa -
ne w stronę tych, któ rzy
słu żą Praw dzie i sta ra ją się
pod no sić jej sztan dar
wśród lu dzi, któ rzy usi łu ją
wy ka zy wać błę dy ciem -
nych wie ków i przez Praw -
dę za po zna wać lu dzi z mi -
łu ją cym cha rak te rem na -
sze go nie biań skie go Oj ca.
Prze śla dow cy za wsze
twier dzą, że po pie ra ją za -
sa dy spra wie dli wo ści, gdyż
tyl ko w ten spo sób mo gą
zwieść tych, któ rych zjed -
nu ją do swej spra wy – tych,
któ rzy ma ją lep sze ser ca
i su mie nia niż ich wła sne.
Jak Izra eli ci uwa ża li, że

wszyst ko co pod ko pu je ich re li gij ny sys tem bę -
dzie szko dzi ło Bo skiej spra wie, tak obec nie wy -
da je się, że każ da część Ba bi lo nu, każ dy wiel ki
odłam chrze ści jań stwa jest w peł ni prze ko na ny,
iż wszyst ko co pod ko pu je ich błę dy, bę dzie
szko dzi ło spra wie Pa na; dla te go uwa ża ją, że
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przez po pie ra nie sek ciar stwa w je go odła mach
wal czą dla Bo ga. Jest to część ich za śle pie nia,
któ re po cho dzi od bo ga i księ cia te go świa ta,
sza ta na, ma ją ce go pod cał ko wi tą kon tro lą
wszyst kich po gan, będących w zu peł nym za -
śle pie niu co do praw dzi wej do bro ci Bo ga i Je go
po sel stwa.

ŚWIA TŁO PO STĘ PU JE

Na szą po win no ścią jest oka zy wa nie śmia -
ło ści i od wa gi dla Praw dy, nie w na dziei prze -
ko na nia wszyst kich, któ rzy sprze ci wia ją się
nam, ani z za mia rem znisz cze nia sek ciar stwa
obec nie, lecz z my ślą zgro ma dze nia do Pa na Je -
go uspra wie dli wio nych i po świę co nych bra ci
z odła mów chrze ści jań stwa, tych, któ rzy od po -
wia da ją na apo stol skie za pro sze nie z Rzym.
12:1; ofia ro wa nia sie bie ja ko ży we ofia ry Bo gu,
od da ne Je go służ bie i po do ba ją ce się Je mu.
Pod ko niec Wie ku Ży dow skie go i Wie ku Ewan -
ge lii Je zus za an ga żo wał się w więk sze dzie ło
gro ma dze nia tych wier nych jed no stek, któ re
two rzą Je go Ob lu bie ni cę. To głów ne dzie ło zo -
sta ło już po myśl nie za koń czo ne w uwiel bie niu
Ko ścio ła, cho ciaż nie jest uzna wa ne przez wie -
lu tych, któ rzy nie są świa do mi po stę pu Bo skie -
go pla nu i je go za rzą dzeń. Pi smo Świę te
oświad cza, że lud Pań ski jest co raz bar dziej
pro wa dzo ny przez wciąż wzra sta ją ce świa tło
Praw dy na ca łej dro dze do Kró le stwa (Przyp.
4:18). Pa trząc wstecz od cza sów Apo sto łów, gdy
spo dzie wa li się usta no wie nia Kró le stwa za ich
ży cia (Dz.Ap. 1:6), nie po win ni śmy tra cić z po -
la wi dze nia fak tu, że roz wój Praw dy sta le po -
stę pu je i cho ciaż Ko ściół nie zo stał skom ple to -
wa ny za dni Apo sto łów ani za dni Lu tra, We -
sleya czy in nych, to jej cią gły roz wój jest oczy -
wi sty dla tych, któ rzy uważ nie czu wa ją i do ce -
nia ją zna ki cza su. Z wie lu punk tów wi dze nia
jest oczy wi ste, że Ma lucz kie Stad ko za koń czy -
ło swój ziem ski bieg i obec nie, mając Bo ską na -
tu rę, jest wpro wa dza ne na urząd w nie biań -
skiej czę ści Kró le stwa ra zem z ich Pa nem. Mu -
si my czu wać, by zro zu mieć i oce nić ten po stęp
wy da rzeń. Po dob nie na sza pra ca dla Bo ga znaj -
du je obec nie swe wy peł nie nie w niż szych kla -
sach wy bra nych i osta tecz nie w bło go sła wie -
niu ca łej ludz kiej ro dzi ny. Rów nież ukrzy żo -
wa nie na sze go Pa na by ło czę ścią po wo dze nia
Bo skie go pla nu, ko rzyst ną nie tyl ko dla wie -
rzą cych, lecz dla wszyst kich ro dzin zie mi, jak
wy ra ża to Apo stoł: … Je zus Chry stus Spra wie -

dli wy „jest po jed nu ją cą ofia rą za grze chy na sze,
a nie tyl ko za na sze, lecz tak że za grze chy ca łe -
go świa ta” (1 Ja na 2:1,2, KJV). 

Tak też jest z na mi: to, co wy da je się, że nam
szko dzi, Bóg ob ró ci w wiecz ną ra dość; Bóg tak
spra wi, że wszyst kie rze czy bę dą ra zem dzia łać
dla do bra tych, któ rzy Go mi łu ją, dla tych, któ rzy
są po Je go stro nie i wier nie wzno szą Je go sztan -
dar (Rzym. 8:28). Tu taj lek cją dla nas jest wia ra:
nasz Pan miał wia rę w plan Oj ca i wy peł niał go
bez wzglę du na to czy był traktowany po zy tyw -
nie, czy po tę pia ny. Apo sto ło wie mie li wia rę
w Nie go i kie dy in ni mó wi li: „twar da to mo wa”,
oni po wie dzie li: „Pa nie! Do ko goż pój dzie my?
Ty masz sło wa ży wo ta wiecz ne go” (Ja na 6:68).
Po dob nie jest z na mi, wia ra jest nie zbęd na: je śli
ma my wia rę w Pa na i Je go Sło wo, to nie mo że my
wąt pić w re zul ta ty i bę dzie my przy go to wa ni
na wszyst kie do świad cze nia ży cio we, ja kim bę -
dzie do zwo lo ne na nas przyjść oraz otrzy ma my
z nich bło go sła wień stwa. 

KO BIE TA Z SY RO FE NI CJI 

Kra ina Ty ru i Sy do nu by ła zwa na Fe ni cją,
a jej miesz kań cy w więk szo ści skła da li się z Kar -
ta giń czy ków i Sy ryj czy ków. Ko bie ta z na szej
lek cji mia ła sy ryj ski ro do wód, a przez wy kształ -
ce nie i ję zyk by ła Gre czyn ką. Jed nym sło wem,
ona sta no wi ła mie szan kę na ro do wo ści; za tem
by ła zu peł ną po gan ką. Mia ła ma łą có recz kę
opa no wa ną przez złe go du cha, a ma cie rzyń ska
mi łość wzbu dzi ła jej uczu cia i wia rę. Cho ciaż
Je zus przy był do wio ski półpry wat nie
i w skrom ny spo sób, nie któ rzy zna li Go i wieść
o Nim w ja kiś spo sób do szła do uszu tej bied nej,
znę ka nej ko bie ty. Ona po śpie szy ła na miej sce,
w któ rym był Je zus i upo ko rzy ła się przed Nim.
Ma te usz mó wi, że ona wo ła ła: „Zmi łuj się na de
mną, Pa nie!” Po przed ni ame ry kań ski kon sul
w Je ro zo li mie, sza now ny Se lah Me rill, wspo mi -
na na tar czy wość lu dzi Wscho du, mó wiąc: „Ktoś
kto zaj mo wał wy bit ną czy urzę do wą po zy cję
na Wscho dzie, ni gdy nie za po mni fak tu wy -
trwa ło ści bła ga ją cych ko biet. Szorst kie po trak to -
wa nie ni gdy nie od wie dzie ich od ce lu. Nie
znie chę ci ich nie uprzej my ję zyk. Nie są znu żo -
ne zwło ką, bę dą sie dzieć i ocze ki wać go dzi na mi
oraz przy cho dzić dzień po dniu, igno ru jąc
wszel kie ro dza je od mo wy. One są wy trwa łe po -
nad wszyst ko, cze go do świad czy łem w ‘na szym
za chod nim ży ciu.””
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Jak wiemy, w zwykłych okolicznościach wła -
śnie ta kim przy pad kiem nasz Pan zająłby się na -
tych miast. Tu taj wy stę po wa ła wia ra, stąd wy trwa -
łość proś by. Lecz przy tej oka zji Je zus po pro stu zi -
gno ro wał ko bie tę, „nie od po wie dział ani sło wa”
(Mat. 15:23). Wy da je się na wet, że On opu ścił dom
i że ko bie ta bła ga ła uczniów, aby wsta wi li się
za nią u swe go Mi strza, po nie waż czy ta my, że
ucznio wie przy szli póź niej do Je zu sa, pro sząc by
ją od pra wił. Wi docz nie naj pierw sa mi pró bo wa li
znie chę cić ko bie tę, mó wiąc że ich Mistrz jest Ży -
dem i że Je go mi sja jest do Ży dów; że ona nie po -
win na mieć du żo na dziei na ła skę i że na Je go od -
mo wę wska zu je Je go mil cze nie na pierw szą proś -
bę ko bie ty. Lecz jej wia ra w Pa na i mi łość do dziec -
ka spo wo do wa ła, że na dal sta ła i na le ga ła. Gdy
ucznio wie roz ma wia li z Je zu sem, ko bie ta wi docz -
nie zno wu przy bli ży ła się do Nie go, bła ga jąc
w swej spra wie. Tym ra zem Je zus od po wie dział,
lecz nie za do wo lił jej, mó wiąc: „Niech naj pierw
dzie ci zo sta ną na kar mio ne: gdyż nie do brze jest
brać chleb dla dzie ci
i rzu cać szcze nię tom,
KJV.” Gdy by w ser cu ko -
bie ty by ła du ma, ta od -
po wiedź wy star czy ła by
do przej ścia na po zy cję
obron ną, tak że ko bie ta
prze sta ła by pro sić
i otwar cie wy stą pi ła by
prze ciw Pa nu i wszyst -
kim Ży dom ja ko re li gij -
nym bi go tom. Lecz ona
by ła po kor na, jak rów -
nież peł na wia ry i tak
da le ka od ura zy
za stwier dze nie, że ja ko
po gan ka zo sta ła za li czo -
na do kla sy szcze niąt, że
uchwy ci ła się słów na -
sze go Pa na ja ko pod sta -
wy do dal szej proś by,
mó wiąc że tak jak szcze -
nię ta je dzą cząst ki po -
kar mów z ro dzin ne go
sto łu po da wa ne im przez dzie ci, tak dla niej ja ko
po gan ki, ja ko jed nej z kla sy szcze niąt, mo że być
speł nio na jej proś ba o uwol nie nie cór ki z mo cy
dia bła bez po gwał ce nia wła ści we go du cha ar gu -
men tu Pa na, nie mó wiąc, że ona za słu gi wa ła
na Je go mi ło sier dzie i ła ski tak sa mo jak Żyd.

Nasz Pan był zarówno zdziwiony, jak i za do -
wo lo ny z po wo du ma ni fe sta cji wia ry tej ko bie -
ty. Ma te usz mó wi, że Pan za wo łał: „Nie wia sto,
wiel ka jest wia ra two ja!” … Jej proś ba zo sta ła
speł nio na, cór ka zo sta ła ule czo na, a jej dal sza
wia ra zo sta ła oka za na w tym, że przy ję ła sło wa
Mi strza i po szła do do mu, gdzie oka za ło się, że
de mon na praw dę wy szedł po rzu ca jąc dziec ko
na łóż ko. Wy bit ny pi sarz po da je wzmian kę
o tym: „Nie je ste śmy w sta nie wy obra zić so bie
to nu, w któ rym nasz Pan wy po wie dział te sło wa
ani mi ło ści, któ ra w peł nej chwa le pro mie nio wa -
ła z Je go oczu. Nic in ne go nie skło ni ło na sze go
Pa na do ta kiej po chwa ły, jak ta ma ni fe sta cja naj -
wyż szej wia ry.” 

LEK CJE WIA RY I MO DLI TWY
Z WIA RĄ

Wła ści we jest, że po win ni śmy do strze gać
ana lo gię w za cho wa niu na sze go Pa na i przy -
pusz czać, że ilu stra cje Pi sma Świę te go uka zu ją -
ce pró by i spraw dzia ny wia ry, po win ny nas

uczyć cze goś w od nie -
sie niu do pla nu dzia ła -
nia Pa na wo bec tych,
któ rzy przy bli ża ją się
do Nie go w mo dli twie.
W cza sie Wie ku Chrze -
ści jań skie go Pan zgro -
ma dził zu peł ną licz bę
Swej Ob lu bie ni cy, tych,
któ rzy prze ja wia li prze -
zwy cię ża ją cą wia rę
i obec nie są wpro wa -
dza ni na urząd w tej
głów nej kla sie, otrzy -
mu jąc sta no wi sko
przez udział w pierw -
szym zmar twych wsta -
niu. Kla sa Ma lucz kie go
Stad ka (Łuk. 12:32) ra -
zem z Wiel kim Lu dem
(Obj. 7:9-17) two rzą du -
cho wą część Kró le stwa
(gwiaz dy na nie bie)
i ra zem znaj du ją się

w du cho wej sfe rze ja ko Ob lu bie ni ca i Druh ny
Je zu sa. Oni pro wa dzą dzie ło nisz cze nia im pe -
rium sza ta na w tym wiel kim cza sie uci sku i czy -
nią przy go to wa nia do ziem skiej czę ści Kró le -
stwa, któ re jest w pro ce sie usta na wia nia tu taj
na zie mi. Po nad to, oni po ma ga ją ostat nim kla -
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som Wy bra nym (Mło do cia -
nym God nym) i Qu asi -Wy -
bra nym (Po świę co nym
Obo zow com Epi fa nii)
w wier nej re ali za cji ich po -
wo ła nia. Po za koń cze niu
obec ne go wie ku, gdy
wszyst kie kla sy wia ry zo -
sta ną wy bra ne, bę dzie za -
po cząt ko wa ny wiel ki Wiek
Ty siąc le cia, w któ rym świa -
tło i wie dza zo sta ną udzie -
lo ne ca łej ludz ko ści w tym
ce lu, by lu dzie mo gli roz -
wi jać ele men ty spra wie dli -
we go cha rak te ru i przez
pro ces re sty tu cji osią gnąć to wszyst ko, co zo sta -
ło utra co ne w Ada mie al bo, jak te go nie uczy nią,
zo sta ną wy tra ce ni we wtó rej śmier ci. Miej my
na dzie ję, że kie dy Wiek Ty siąc le cia zo sta nie
w peł ni wpro wa dzo ny, wie lu lu dzi oka że go to -
wość przy ję cia na sze go Od ku pi cie la na wet bez
szcze gól nych chłost i kar te go Wie ku, w ce lu
uświa do mie nia im za let oka zy wa nia po słu szeń -
stwa Pa nu. Jak ta po gań ska ko bie ta mo gła i oka -
za ła wia rę w Pa na, tak nie wąt pli wie i in ni z obec -
ne go świa ta, je śli po zna ją na sze go Zbaw cę, tak
jak my Go zna my, bę dą nie mniej wier ni niż my
– praw do po dob nie, nie któ rzy z nie wie rzą cych
oka żą o wie le więk szą wia rę, niż nie któ rzy
z obec ne go chrze ści jań stwa. 

BRA CIA, BĄDŹ CIE CIER PLI WI

Nasz Pan w po stę po wa niu z tą ko bie tą nie dał
jej upra gnio ne go bło go sła wień stwa na tych miast,
lecz zwle kał z nim przez pe wien czas, choć miał
za miar udzie le nia go; cza sa mi w po dob ny spo sób
Pan po stę pu je z na mi. Wi docz nie Pan do strze ga,
że bę dzie le piej, je śli przez pe wien czas nie bę -
dzie zwa żał na na sze bła ga nie o speł nie nie kon -
kret nej proś by, po nie waż dzię ki te mu mo że my
stać się bar dziej gor li wi i praw do po dob nie wzro -
śnie na sza wia ra oraz oce na bło go sła wień stwa,
któ re go pra gnie my, po dob nie jak ta bied na ko -
bie ta być mo że nie oce ni ła by tak bar dzo Pań skiej
ła ski, gdy by otrzy ma ła ją od ra zu. Cza sa mi wo -
bec nas Pan rów nież prze pro wa dza pró bę po ko -
ry, za nim od po wie na na sze proś by. Czy ma my
wy star cza ją co po kor ny umysł? Czy ma my dość
wia ry, by w ogó le przy bli żyć się do Pa na? Czy
mo że my za ufać Je go ła sce? Czy je ste śmy wy star -

cza ją co po kor ni, aby przy -
jąć Je go do bro dziej stwa
na Je go wa run kach, na Je go
za sa dach, uzna jąc sa mych
sie bie ja ko nie ma ją cych
żad nej za słu gi, by po do bać
się Je mu; że przez ła skę je -
ste śmy zba wie ni, a nie
przez uczyn ki, któ rych mo -
gli by śmy do ko nać? Je śli tak
jest, to mo że my być pew ni,
że Pan oce ni oka zy wa nie
przez nas ta kiej wia ry przez
za cho wy wa nie nas w Swej
mi łu ją cej rę ce, w Swych ła -
ska wych obiet ni cach –

przez na sze wy zna nie, że je ste śmy ni czym, je śli
On nie udzie li nam Swe go mi ło sier dzia.

Tak jak wszyst kie do świad cze nia tej po gań -
skiej ko bie ty dzia ła ły dla jej do bra, po ma ga jąc
jej w roz wo ju moż li wej do przy ję cia wia ry
w du chu po ko ry, tak i my mo że my być pew ni,
że wszyst kie opóź nie nia w od po wie dziach
na na sze mo dli twy, któ re mo gą zda rzyć się nam
ja ko lu do wi Pań skie mu, są dla na szej ko rzy ści,
je śli w ten spo sób je ste śmy wła ści wie wy ćwi -
cze ni – aby śmy mo gli wzra stać w ła skach mą -
dro ści, mi ło ści, wia ry, po słu szeń stwa i po ko ry.
Im wię cej stu diu je my na te mat wia ry, tym bar -
dziej je ste śmy prze ko na ni, że w Bo skiej oce nie
wia ra jest nie tyl ko nie zbęd na do na sze go po -
świę co ne go bie gu w Chry stu sie, lecz w isto cie
rze czy jest bar dzo cen na. Mu si my mieć wia rę,
aby przy bli żyć się do Bo ga, po nie waż bez wia -
ry nie moż na po do bać się Je mu. Bez wia ry w Je -
go obiet ni ce nie mo że my trwać w Je go mi ło ści
ani dzień po dniu otrzy my wać Je go mi ło sier -
dzia, bło go sła wieństw i kie row nic twa. Po stę -
puj my za Pa nem je dy nie przez wia rę, a nie
przez wi dze nie, po nie waż to jest pró ba, ja kiej
pod da je wszyst kich Swo ich na śla dow ców.
Opo zy cja ze stro ny świa ta, cia ła i dia bła, któ ra
na po cząt ku wy da je się nam bar dzo szko dli wa,
w rze czy wi sto ści jest ukry tym bło go sła wień -
stwem, je śli prze ja wia my wia rę w Bo skie obiet -
ni ce. W ce lu przy go to wa nia nas do bło go sła -
wieństw i przy wi le jów Kró le stwa, mu si my
prze ja wiać wia rę, któ ra uzdol ni nas do ko rzy -
sta nia z róż nych lek cji udzie lo nych nam
w szko le Chry stu so wej.

BS ‘08, 21-25
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ZMAR TWYCH WSTA NIE SPRA WIE DLI -
WYCH nie mo że ozna czać zmar twych wsta -

nia tych, któ rzy by li do sko na li, po nie waż nie
ma ni ko go do sko na łe go, ni ko go spra wie dli we -
go, „ani jed ne go.” Za tem „zmar twych wsta nie
spra wie dli wych” mu si ozna czać zmar twych -
wsta nie tych, któ rzy zo sta li uspra wie dli wie ni;
a uspra wie dli wio ny mi w Pi śmie Świę tym są ci,
któ rych przy kła dem jest Abra ham. Abra ham
uwie rzył Bo gu i zo stał uspra wie dli wio ny przez
wia rę. To wia ra go uspra wie dli wi ła oraz uczyn -
ki, któ re ją po twier dza ły.

Po dob nie i Ko ściół, kie dy je go człon ko wie
by li tu taj na zie mi, sta ra jąc się za pew nić swo je
po wo ła nie i wy bór, Apo stoł tak mó wi o nich,
włą cza jąc sie bie: „Za tem bę dąc uspra wie dli wie -
ni przez wia rę, ma my po kój z Bo giem przez na -
sze go Pa na Je zu sa Chry stu sa, przez któ re go,
przez wia rę ma my do stęp do tej ła ski, w któ rej
trwa my i ra du je my się w na dziei chwa ły Bo żej”
(Rzym. 5:1,2, KJV). Zgod nie z tym, oni nie tyl ko
zo sta li uspra wie dli wie ni z grze chu, lecz przez
po świę ce nie zo sta li do pro wa dze ni do chwa leb -
nej po zy cji człon ków kla sy Chry stu sa; a tym sa -
mym mie li na dzie ję uczest ni cze nia z Nim w za -
szczy tach Je go Kró le stwa w przy szło ści. Zo stać
uwol nio nym od wi ny to jed no, a zo stać pod -
nie sio nym do po zy cji sy nów Bo żych, dzie dzi -
ców Bo ga i współ dzie dzi ców z Chry stu sem, na -
szym Pa nem, to in ny za rys na dziei.

O zmar twych wsta niu umar łych na zie mi jest
po dob nie po wie dzia ne w Ja na 5:28,29, gdzie
czy ta my: „Nie dzi wuj cie się, po nie waż nad cho -
dzi go dzi na, kie dy wszy scy, któ rzy są w gro -
bach, usły szą Je go głos i wyj dą, ci któ rzy do -
brze czy ni li, na zmar twych wsta nie ży cia, a ci

któ rzy źle czy ni li, na zmar twych wsta nie są du”
(ASV). Pan Je zus nie miał na my śli tyl ko tych,
któ rzy by li do brzy, po nie waż On włą cza w to
wszyst kich, któ rzy są w gro bach. W kon tek ście
te go wer se tu czy ta my, że ci, któ rzy do brze czy -
ni li, wyj dą „na zmar twych wsta nie ży cia”, a ci,
któ rzy źle czy ni li, wyj dą na „sąd”. Sło wo sąd
ozna cza pró bę, a po niej wy da nie wy ro ku. 

ZMAR TWYCH WSTA NIE KO ŚCIO ŁA

Ci, któ rym wia ra umoż li wi ła wy trwa nie za -
rów no wśród po tę pie nia, jak i wśród apro ba ty,
zo sta li tym sa mym uzdol nie ni do speł nie nia Bo -
skie go wy ma ga nia, wy pra co wa nia po do bień -
stwa cha rak te ru do Je zu sa. Oni prze szli ze sta nu
po tę pie nia Ada mo we go do od mien ne go ży cia
no wych stwo rzeń w Chry stu sie Je zu sie. Jak mó -
wi Apo stoł: „Wie my, że śmy prze nie sie ni z śmier -
ci do ży wo ta, iż mi łu je my bra ci” (1 Ja na 3:14). To
przej ście z śmier ci do ży cia nie na stą pi ło w peł -
nym zna cze niu, gdy by li tu taj na zie mi, lecz
obec nie, gdy zo sta li prze nie sie ni za za sło nę,
do du cho wej sfe ry, w któ rej otrzy ma li Bo skie
ży cie i są człon ka mi Cia ła Chry stu sa. 

Po nie waż nie ma ani jed ne go do bre go, je dy -
nym zna cze niem, w ja kim ktoś mo że „czy nić
do brze” jest doj ście do har mo nii z Bo giem
przez po słu szeń stwo, ta kie jak pod Przy mie -
rzem, któ re obej mo wa ło Abra ha ma, Iza aka i Ja -
ku ba lub pod jesz cze wyż szym Przy mie rzem,
któ re obej mo wa ło Ko ściół w Wie ku Ewan ge lii.
W prze ci wień stwie do te go świat jest na zwa ny
ob cy mi, cu dzo ziem ca mi (Efez. 2:19). Za tem
przez Du cha Świę te go, przez to „na masz cze -
nie Du chem Świę tym”, oni mie li do wód przy -
ję cia ich przez Oj ca. 
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Ja ko re zul tat te go, ci któ rzy otrzy ma li Bo skie
uzna nie, któ rzy prze szli przez pró by i utra pie nia
i oka za li się wier ni do koń ca, zo sta li pod nie sie ni
przez Pa na do naj wyż sze go sta no wi ska chwa ły,
czci i nie śmier tel no ści. To jest ko ro ną lub naj wyż -
szym szczy tem ży cia osią gnię tym przez Ko ściół.
Za tem ci, któ rzy mie li udział w Pierw szym Zmar -
twych wsta niu, bę dą pa no wać z Chry stu sem ty -
siąc lat. Jest to głów na kla sa wy mie nio na przez
Apo sto ła. Oni zo sta li uzna ni; po wsta li na „zmar -
twych wsta nie ży cia.” Ja kie jest zna cze nie „zmar -
twych wsta nia ży cia”? Od po wia da my, że oni
od ra zu po wsta li do do sko na łe go du cho we go ży -
cia. Jak mó wi Apo stoł Pa weł: „By wa wsia ne cia ło
w ska zi tel no ści, a bę dzie wzbu dzo ne w nie ska zi -
tel no ści; by wa wsia ne w nie sła wie, a bę dzie
wzbu dzo ne w sła wie; by wa wsia ne w sła bo ści,
a bę dzie wzbu dzo ne w mo cy; by wa wsia ne cia ło
cie le sne, a bę dzie wzbu dzo ne cia ło du cho we.”
Za tem oni do stą pi li na tych mia sto wej zmia ny
do Bo skie go ży cia. Oni prze szli swą pró bę w Wie -
ku Ewan ge lii, dla te go otrzy ma li udział w głów -
nym zmar twych wsta niu. 

ZMAR TWYCH WSTA NIE ŚWIA TA 

Jed nak wszy scy bę dą wzbu dze ni do ży cia. Jak
zmar twych wsta nie świa ta bę dzie się róż nić od te -
go udzie lo ne go Ko ścio ło wi? Świat nie otrzy mał
Bo skie go uzna nia; po ga nie nie mie li Bo skie go
uzna nia. Apo stoł mó wi: „Jak uwie rzą w Te go,
o któ rym nie sły sze li?” (Rzym. 10:14). Oni nie są
od po wied ni do nie ba. Oni nie są wła ści wi, by
prze by wać ra zem z anio ła mi czy świę ty mi, nie za -
leż nie od te go, ja cy by li w tym zde gra do wa nym
sta nie. Oni zna leź li się w tym sta nie w wy ni ku
dzie dzi cze nia, ja ko dzie ci Ada ma. Lecz nie mo gli
odzie dzi czyć te go sa me go ro dza ju zmar twych -
wsta nia, ja kie po za koń cze niu ziem skie go bie gu
do sta li świę ci, któ rzy w chwi li śmier ci otrzy ma li
Bo skie uzna nie: „Bądź wier ny aż do śmier ci,
a dam ci ko ro nę ży wo ta.”

Po dob nie jest z więk szo ścią tych, któ rzy ży -
ją w chrze ści jań skich kra jach. Ci, któ rzy są chrze -
ści ja na mi je dy nie z imie nia, nie mo gą my śleć,
że są zdat ni do nie ba lub że w ja kimś zna cze niu
ma ją Bo skie uzna nie. To jest oczy wi ste dla
wszyst kich. Oni sa mi to przy zna ją. Nikt nie mo -
że za prze czyć te mu, że więk szość z nich „ży je
we dług cia ła.” Oni nie są świę ci, ma jąc ra czej
Bo ską dez apro ba tę. Nie któ rzy z nich sły sze li coś
o Bo skim Sło wie, lecz nie do sto so wu ją do nie go
swe go ży cia.

ZMAR TWYCH WSTA NIE ŚWIA TA
STOP NIO WE 

„Ci, któ rzy źle czy ni li” wyj dą na zmar twych -
wsta nie „są du” (gr. kri sis), na zmar twych wsta nie
pró by i spraw dzia nu. Ja kie go ro dza ju ono bę dzie?
Bi blia mó wi nam, że to zmar twych wsta nie bę dzie
stop nio we; po cząt ko wo bę dzie to je dy nie wzbu -
dze nie. W cza sie ty siąc let nie go pa no wa nia Chry -
stu sa lu dzie bę dą wzbu dza ni ze snu w gro bach.
To wzbu dza nie bę dzie dzie łem przy go to waw -
czym, a nie peł nym zmar twych wsta niem, któ re
bę dzie wy ma ga ło na stęp ne go Wie ku. Jed nak że
jest Bo skie za pew nie nie, że kie dy ca ły świat wyj -
dzie z gro bów w Wie ku Ty siąc le cia bę dzie mu
udzie lo na po moc, oni bę dą znaj do wać się w rę -
kach Od ku pi cie la, któ re go Kró le stwo bę dzie mia -
ło ogól no świa to wy za sięg. Otrzy ma ją spo sob ność
stop nio we go wzno sze nia się do sta nu utra co ne go
przez Ada ma. Zo sta ła utra co na ludz ka do sko na -
łość i bę dzie ona od zy ska na przez pro ces re sty tu -
cji, któ ry obej mu je nie tyl ko do sko na łe zdro wie fi -
zycz ne, lecz tak że do sko na łe zdol no ści umy sło we.
To bę dzie ozna cza ło zu peł ną prze mia nę z obec ne -
go sta nu umie ra nia pod wzglę dem umy sło wym,
mo ral nym i fi zycz nym (Dz.Ap. 3:19-21). 

Pod ko niec ty sią ca lat świat bę dzie w peł ni
pod nie sio ny z nie do sko na ło ści do do sko na ło -
ści. Wszy scy, któ rzy za re agu ją na do bro czyn ne
za rzą dze nia, bę dą mieć za pew nio ne to, czym
oj ciec Adam cie szył się na po cząt ku – do sko na -
łe czło wie czeń stwo. Ci, któ rzy nie bę dą po słusz -
ni wy ma ga niom Chry stu so we go Kró le stwa, zo -
sta ną znisz cze ni we wtó rej śmier ci. Oni ni gdy
nie oży ją po now nie, po nie waż wcze śniej otrzy -
ma li peł ną mia rę Bo skiej ła ski (2 Pio tra 2:12).
Kie dy na oj ca Ada ma zo stał wy da ny wy rok, on
zo stał wy pę dzo ny z Ede nu. Wszyst kie je go
dzie ci uro dzi ły się umie ra ją ce i na dal znaj du ją
się w sta nie umie ra nia. Dla te go pod nie sie nie
czło wie ka z grze chu i śmier ci bę dzie do pro wa -
dze niem go do peł nej do sko na ło ści – do sko na -
łe go ży cia. Bę dzie to pro ces stop nio wy. W mia -
rę po stę pu te go ty sią ca lat oni bę dą co raz bar -
dziej ży wi i co raz mniej umar li, i nikt nie otrzy -
ma peł ne go zmar twych wsta nia ży cia, do pó ki
nie bę dzie pod nie sio ny do sta nu do sko na ło ści –
do do sko na łe go ży cia na ob raz Bo ga, któ re zo -

sta ło utra co ne przez Ada ma. 

SPA LE NIE ŚWIA TA SYM BO LICZ NE

Pi smo Świę te oświad cza, że „zie mia na wie -
ki stoi” i że Bóg „nie na próż no stwo rzył ją,
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na miesz ka nie stwo rzył ją” (Kazn. 1:4; Izaj.
45:18). Zie mia nie osią gnę ła jesz cze bło go sła -
wio ne go sta nu, kie dy za kwit nie ni czym ró ża,
choć znaj du je się w pro ce sie do ko ny wa nia te go.
Przy koń cu ty sią ca lat pa no wa nia Chry stu sa ca -
ła zie mia zo sta nie do pro wa dzo na do do sko na -
ło ści. W pro roc twach gó ry sym bo li zu ją kró le -
stwa. Sło wa Apo sto ła w 2 Pio tra 3:12,13 ozna cza -
ją, że na sta nie no wy po rzą dek rze czy, by za jąć
miej sce sta re go po rząd ku; i pod tym no wym
po rząd kiem na stą pi bło go sła wie nie wszyst kich
na zie mi.

Nie rzad ko sły szy my lu dzi mó wią cych: „Tak,
ro bi się co raz bar dziej go rą co w tym nie po ko ju
i za mę cie spo łe czeństw świa ta!” Kosz ty prze -
wo zu to wa rów tu taj w Sta nach Zjed no czo nych,
a szcze gól nie trans por tu mor skie go po za gra -
ni ce kra ju, wy my ka ją się spod kon tro li. To, ra -
zem z licz ny mi pro ble ma mi fi nan so wy mi,
wzma ga po żo gę i do le wa pa li wa do ognia
w tym „cza sie uci sku”; któ ry cał ko wi cie po chło -
nie obec ny po rzą dek rze czy. Za tem ucisk bę -
dzie cza sem prze ło mo wym, a no we Kró le stwo
zo sta nie wpro wa dzo ne ja kiś czas póź niej. 

GÓ RY SYM BO LI ZU JĄ KRÓ LE STWA 

Pa mię ta my, jak kie dyś z pew nym ad wen ty -
stą je cha li śmy przez łań cuch gór ski. Brat ad wen -
ty sta po wie dział: „Czyż nie uwa żasz, że bę dzie
to wspa nia ły czas, gdy te gó ry zo sta ną zrów na -
ne do jed ne go po zio mu?” Od po wie dzie li śmy:
„Dro gi bra cie, gó ry są bar dzo pięk ne i bar dzo
po ży tecz ne.” „Na gó rach nie mo żesz po siać zbo -
ża”, od po wie dział. „Do brze, je śli bę dziesz chciał
po siać zbo że, mo żesz udać się na pre rie.” Wte dy
po wie dział, „Co, we dług Cie bie, Pi smo Świę te
ma na my śli, kie dy mó wi, że gó ry zo sta ną zrów -
na ne, a zie mia się roz to pi?” Na sza od po wiedź
brzmia ła: „Dro gi bra cie, ‘gó ry” re pre zen tu ją tu -
taj kró le stwa. Czy ta my, że ‘bę dzie przy go to wa -
na gó ra do mu Pań skie go na wierz chu gór”; to
bę dzie głów ny rząd Kró le stwa” (Izaj. 2:2). 

PRO CES ZRÓW NY WA NIA

Psal mi sta mó wi nam: „choć by się prze nio sły
gó ry wpo śród mo rza”, gó ry sym bo li zu ją tu kró -
le stwa, rzą dy zie mi i ogół spo łe czeń stwa, ele -
men ty, któ re pod trzy mu ją rzą dy (Ps. 46). Świę -
ty Piotr tak że mó wi, że ca ły świat bę dzie ogniem
spa lo ny. Te sło wa są sym bo licz ne, wska zu jąc, że
lu dzie, któ rzy te raz są po kor ni, bę dą wy wyż -
sze ni, a ci, któ rzy sto ją wy so ko w spo łe czeń -

stwie, zo sta ną upo ko rze ni. Ja ko re zul tat te go
na stą pi pro ces zrów ny wa nia.

Pa mię ta my wy ra że nie z pro roc twa So fo nia -
sza: „Ocze kuj cie na Mnie, mó wi PAN.” Bóg Je -
ho wa zwra ca się tu taj do Swe go lu du mó wiąc
nam, że nie po win ni śmy być nie za do wo le ni,
nie po win ni śmy być anar chi sta mi ani pod że ga -
ją cy mi do kon flik tów: Ja Sam we zmę udział
w tym pro ce sie zrów ny wa nia. Wy mo że cie spo -
koj nie trwać w obec nym po rząd ku spo łecz nym.
„Ocze kuj cie na Mnie, mó wi PAN, do dnia, któ -
re go po wsta nę do łu pu; bo sąd Mój jest, abym
ze brał na ro dy i zgro ma dził kró le stwa, abym
na nie wy lał roz gnie wa nie Mo je i wszyst ką po -
pę dli wość gnie wu Me go; ogniem za iste gor li -
wo ści Mo jej bę dzie po żar ta ta wszyst ka zie mia.”
Na stęp ne zda nie wska zu je, że ten ogień nie jest
li te ral ny: „Bo na ten czas przy wró cę na ro dom
war gi czy ste, któ ry mi bę dą wzy wać wszy scy
imie nia PAŃ SKIE GO i słu żyć Mu jed no myśl -
nie” (Sof. 3:8,9). 

„DUCH I OB LU BIE NI CA MÓ WIĄ:
‘PRZYJDŹ”” 

Za po zna nie lu dzi z czy stym Po słan nic twem
Bo ga, z nie zmą co nym Sło wem Bo ga, bę dzie
dzie łem ty sią ca lat pa no wa nia Me sja sza. Spo -
glą da jąc wstecz, wszy scy do strze ga my, że lu -
dziom nie ogła sza no czy ste go Po słan nic twa Bo -
ga, lecz po glą dy sprzecz ne ze so ba, czy nią ce za -
męt jesz cze bar dziej nie zro zu mia łym. Jed nak
Pan wy le je Swe go Du cha na wszyst kich, a zna -
jo mość Pa na obej mie ca łą zie mię, tak jak wo dy
na peł nia ją wiel ką głę bi nę (Izaj. 11:9; Abak. 2:14).
Jak przed sta wia to Ob ja wie nie: „rze ka wo dy ży -
cia” bę dzie pły nąć dar mo (Obj. 21:6; 22:1,2).
Ocze ku je my na na dej ście cza su, kie dy ziem skie
Kró le stwo bę dzie usta no wio ne i kie dy po pły -
nie „wo da ży cia.” W przy szło ści bę dzie „rze ka
wo dy ży cia” w chwa leb nym Kró le stwie Me sja -
sza, kie dy Duch i Ob lu bie ni ca po wie dzą:
„Przyjdź!” Wów czas każ dy czło wiek doj dzie
do po zna nia Praw dy i otrzy ma spo sob ność zdo -
by cia peł nej do sko na ło ści, umoż li wio nej przez
oku po we dzie ło Chry stu sa. 

KO ŚCIÓŁ I ŚWIAT W TY SIĄC LE CIU

O du cho wym sta nie jest po wie dzia ne ja ko
o sta nie nie biań skim w ta kim zna cze niu, że sło wa
„nie bo” i „nie biań ski” ozna cza ją w Pi śmie Świę -
tym wyż szość. Za tem nie bo, w ja kim obec nie znaj -
du je się Ko ściół, jest tym wyż szym sta nem. Jed -
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nak mi sja Ko ścio ła w na stęp nym Wie ku bę dzie
mieć zwią zek z ludz ko ścią. Ro zu mie my za tem, że
Pan i Ko ściół bę dą obec ni, dzia ła jąc przez ludz -
kich, ziem skich przed sta wi cie li, nad zo ru jąc i spra -
wu jąc nad rzęd ną wła dzę. Przy kład ta kiej nie wi -
dzial nej mo cy ma my w sza ta nie, któ ry od po -
nad sze ściu ty się cy lat rzą dzi na zie mi przez ludz -
kich przed sta wi cie li. Je go dzia łal ność jest zwod ni -
cza. On spra wu je wła dzę nad ludz ko ścią przez
igno ran cję, prze są dy i grzech. Na to miast pa no wa -
nie Chry stu sa bę dzie roz pro sze niem błę du oraz
prze są dów i wpro wa dze niem spra wie dli wo ści. Lu -
dzie po zna ją
Praw dę, a Praw da
uczy ni ich wol ny -
mi. Ci, któ rzy
otrzy ma ją na pra -
wia ją ce ty siąc let nie
Praw dy, zo sta ną
w y  s w o  b o  d z e  n i
i osta tecz nie otrzy -
ma ją wol ność na -
leż ną lu do wi Bo że -
mu. Kla sa Chry -
stu sa bę dzie wi -
dzieć lu dzi, lecz
dla lu dzi bę dzie
ona nie wi dzial na.
To w związ ku z tym nasz Pan po wie dział, że dwu -
na stu Apo sto łów bę dzie sie dzieć na dwu na stu tro -
nach, są dząc dwa na ście po ko leń Izra ela i że Apo -
sto ło wie ra zem z Nim bę dą są dzić świat i spra wo -
wać nad nim rzą dy. 

Jest jesz cze in na kla sa wspo mnia na przez na -
sze go Pa na w sło wach: „kie dy uj rzy cie Abra ha -
ma, Iza aka i Ja ku ba, i wszyst kich pro ro ków w kró -
le stwie Bo żym”; jed nak nasz Pan nie mó wi ani
sło wa o tym, że oni zo ba czą Je go oraz Je go Apo sto -
łów. Je zus i Apo sto ło wie bę dą nie wi dzial ni dla lu -
dzi, po nie waż są isto ta mi du cho wy mi. Stąd jest
na pi sa ne: „za miast oj ców twych bę dziesz mieć sy -
nów twych, któ rych po sta no wisz ksią żę ta mi
po wszyst kiej zie mi” (Ps. 45:17). Pa triar cho wie są
uwa ża ni za sy nów. Oj ciec jest ży cio daw cą. Cho -
ciaż w pew nym zna cze niu Abra ham i Iza ak, itd.
by li uwa ża ni za oj ców, to jed nak w Kró le stwie,
przez war tość oku po we go dzie ła Chry stu sa, On

udzie li im ży cia i sta ną się oni dzieć mi Chry stu sa;
po nie waż każ dy, kto da je ży cie jest oj cem, a kto
otrzy mu je ży cie jest sy nem. Oni sta ną się Ksią żę -
ta mi na ca łej zie mi nie na du cho wym, lecz
na ziem skim po zio mie, po otrzy ma niu „lep sze go
zmar twych wsta nia” za swą wier ność (Żyd. 11:35).
Każ dy z nich bę dzie wzo rem do sko na łe go czło -
wie czeń stwa; i każ dy z nich bę dzie księ ciem, czy -
li wład cą. Ich mą drość bę dzie nad zo ro wa na przez
Ko ściół w chwa le. 
SPRAW DZA NIE I PRÓ BO WA NIE ŚWIA TA

Ludz kość bę dzie mu sia ła przejść pró bę w ce lu
spraw dze nia, czy
ży ją w zgo dzie
z obo wią zu ją cy mi
wów czas wy ma -
ga nia mi i pra wa -
mi Kró le stwa, czy
też nie. Je śli oka żą
po słu szeń stwo,
wte dy bę dą uzna -
ni za god nych
wiecz ne go ży cia.
Je śli od mó wią doj -
ścia do zgod no ści
z za rzą dze nia mi
Kró le stwa i wy -
bio rą ży cie w nie -

spra wie dli wo ści, to oka żą się nie god ni ży cia w ja -
kim kol wiek stop niu. Chry stus i Ko ściół bę dą de cy -
do wać w tej kwe stii. 

Zgod nie z tym do strze ga my, że zbli ża się
wiel ki sąd, czy li pró ba dla świa ta, by dać mu spo -
sob ność pod ję cia de cy zji, czy chcą lub nie chcą
dojść do har mo nii z za rzą dze nia mi Chry stu so -
we go Kró le stwa. W tym dzie le są dze nia Ko ściół
bę dzie po łą czo ny z Chry stu sem. Czy ta my, że Bóg
„po sta no wił dzień, w któ rym bę dzie są dził wszy -
stek świat w spra wie dli wo ści przez Mę ża, któ re -
go na to na zna czył” (Dz.Ap. 17:31) – przez Chry -
stu sa, Gło wę oraz Ko ściół, Je go Cia ło. Po now nie
czy ta my: „Azaż nie wie cie, iż świę ci bę dą są dzi li
świat?” (1 Kor. 6:2). Sąd wy bra nych Bo żych, któ -
ry już miał miej sce, po prze dził sąd nie wy bra nych,
aby przez to by li oni przy go to wa ni do są dze nia
świa ta w spra wie dli wo ści.

BS ‘08, 25-28
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SPROSTOWANIE do Sztandaru Biblijnego nr 221, Styczeń-Luty 2008
Str. 4, ak. 3.

Jest: „Im czystsze osoby, tym większy przeciwnik będzie usiłował wybierać je za cel ...“.
Powinno być: „Im czystsze osoby, tym z pewnością bardziej przeciwnik będzie usiłował wybierać je za cel...“.

Str. 15, tytuł.
Jest: „Szusty dzień, czyli Epoka“. Powinno być: „Szósty dzień, czyli Epoka“.



PO GLĄ DY przed sta wio ne w tej pre zen ta cji są zgod -
ne ze spo so bem my śle nia, któ ry zda je się zdo by wać
co raz więk sze uzna nie wśród ba da czy Bi blii. Ży je my
w siód mej epo ce, czy li dniu twór czym – któ ry nad -
szedł po za koń cze niu szó ste go dnia, w któ rym Bóg
stwo rzył Ada ma na Swój wła sny ob raz i po do bień -
stwo – 1 Moj że szo wa 1:26,27.

Wte dy Bóg od po czął od Swe go dzie ła – od dzie ła
stwa rza nia. Bóg prze wi dział do zwo le nie grze chu
i je go okrop ne skut ki dla ludz ko ści. Prze wi dział też
kro ki, ja kie po dej mie w po sła niu dla ludz ko ści Od -
ku pi cie la, któ ry wy bie rze nie wiel kie gro no wie rzą -
cych, sym bo licz nie na zwa ne Ob lu bie ni cą Chry stu sa.
Te mu Od ku pi cie lo wi i Je go Ob lu bie ni cy Bóg za pla -
no wał dać        pa no wa nie, wła dzę nad zie mią. Bóg za -
mie rzył, by Me sjań skie Kró le stwo Spra wie dli wo ści
osta tecz nie pod nio sło wszyst kich chęt nych i po słusz -
nych ze sta nu grze chu i śmier ci.

Bóg od po czął od dzie ła stwa rza nia w tym zna cze -
niu, że nie użył ak tyw nie Swej mo cy w ce lu po ko na -
nia grze chu i po dźwi gnię cia ludz ko ści. Bóg zło żył
to dzie ło w rę ce Od ku pi cie la, Je zu sa, by zo sta ło do -
ko na ne przez Je go ofia rę za grze chy oraz Je go chwa -
leb ne pa no wa nie w ce lu uwol nie nia ludz ko ści
od grze chu i śmier ci. Ko ściół, Bo skie no we stwo rze nie
te go okre su od po czyn ku, nie jest ziem ski, lecz nie -
biań ski – 2 Ko ryn tian 5:17; Ży dów 3:1; 4:1-4.

Twier dzi się, że we dług chro no lo gii bi blij nej, sześć
ty się cy lat od stwo rze nia Ada ma już mi nę ło. Je śli tak,
to ty siąc let nie pa no wa nie Me sja sza, któ re ma za koń -
czyć wiel ki siód my dzień epo ko wy, jest już bli sko.

Zgod nie z tą wspa nia łą teo rią, dzia łal ność Me sja -
sza w Je go ty siąc let nim pa no wa niu, któ re ma się
wkrót ce roz po cząć, bę dzie zwień cze niem dzie ła
stwa rza nia. Ludz kość nie tyl ko zo sta nie do pro wa -
dzo na do do sko na ło ści, lecz bę dzie po sia dać nie -
zbęd ne do świad cze nie w od nie sie niu do do bra i zła.
W mię dzy cza sie rów nież zie mia bę dzie stop nio wo
do pro wa dza na do do sko na ło ści – sta nie się ogól no -
świa to wym przy wró co nym Ra jem. Za rów no do sko -
na łość czło wie ka, jak i do sko na łość zie mi zo sta ły traf -
nie zo bra zo wa ne w Ede nie, gdzie na po do bień stwo
swe go Stwór cy Adam był kró lem. 

Py ta nia do lek cji 8

1. W któ rej epo ce, czy li dniu twór czym ży je my obec -
nie? Aka pit 1.

2. Cze go Bóg do ko nu je pod czas siód me go dnia?
Aka pit 2.

3. Czy Bóg prze wi dział do zwo le nie grze chu i je go
wpływ na ludz kość? Izaj. 46:9,10; 14:24.

4. Czy Bóg wie dział, ja kie kro ki po dej mie w ce lu ze -
sła nia Od ku pi cie la?

5. Ja kie dzie ło On prze wi dział dla Od ku pi cie la?
6. Ja kie pa no wa nie Bóg za mie rza dać Od ku pi cie lo wi

i Je go Ob lu bie ni cy? Ps. 2:6; Obj. 3:21; 2:26,27; Mich. 4:8.
7. Ja ki był Bo ski cel w udzie le niu pa no wa nia Od ku -

pi cie lo wi i Je go Ob lu bie ni cy?
8. Jak Bóg mo że udzie lić im pa no wa nia, bio rąc

pod uwa gę fakt, że ta kie pa no wa nie by ło już da -
ne Ada mo wi, jak to jest po ka za ne w 1 Moj. 1:26.

9. Od cze go Bóg od po czął? Zob. Wy kła dy Pi sma Świę -
te go, tom VI, s.51, aka pit 3.

10. Cze go do ko nu je Je zus w tym okre sie od po czyn ku?
11. Czy ja kieś twór cze dzie ło zo sta ło do ko na ne w okre -

sie od po czyn ku?
12. Ile cza su mi nę ło od stwo rze nia Ada ma? Aka pit 4.
13. Nie któ rzy twier dzą, że przed Ada mem ży li lu dzie. Co

po wie my na ten te mat? VI tom, s.44. 
14. Czy Bi blia mó wi, że Adam był pierw szym czło wie -

kiem? 1 Kor. 15:45.
15. Wy ja śnij krót ko, o czym mó wi teo ria ewo lu cji i jak

ona sprze ci wia się na ukom Bi blii? Zob. I tom, s.30,
VI tom, s.42,43.

16. Jak dłu go Bóg bę dzie jesz cze od po czy wał? Co ma
miej sce w cza sie ostat nie go ty sią ca lat?

17. Ja ka część dzie ła stwo rze nia po zo sta ła, kie dy Bóg
od po czął? Aka pit 5.

18. W ja kim sta nie bę dzie czło wiek i zie mia przy koń cu
ty sią ca lat pa no wa nia Chry stu sa? Obj. 22:3; 21:4;
22:14; Ja na 3:16; Dz.Ap. 3:19-21. 

19. Zna jąc dłu gość Bo skie go dnia od po czyn ku, od po -
wiedz jak dłu gi był każ dy z po zo sta łych dni stwo -
rze nia?

BS ‘08, 29.
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SIÓDMY DZIEŃ, CZY LI EPO KA



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

PO RA NEKPO RA NEK
ZMAR TWYCH WSTA NIA ZMAR TWYCH WSTA NIA 

Wie lu śpi, lecz nie na za wsze;
Na dej dzie dla nich wspa nia ły świt;

Już nikt nas nie roz dzie li
W po ran ku zmar twych wsta nia.

Z naj więk szych głę bin oce anu,
Z od le głych pu styń i rów nin,

Z do lin i wzgórz,
Znów po wsta ną nie zli czo ne tłumy.

Gdy w po ran ka świ ta niu,
Burz li wa noc koń ca do bie gnie

W pięk no ści za kwit ną te wszyst kie
pącz ki

A my uj rzy my je zno wu z ra do ścią.

Po chy la my się nad ma leń kim 
gro bem,

Aż słoń ce chy li się ku za cho do wi, 
Czu jąc, że wszyst kie na sze na dzie je
Zgi nę ły wraz z uko cha ną la to ro ślą.

Wie lu śpi, lecz nie na za wsze;
Na dej dzie dla nich wspa nia ły świt;

Już nikt nas nie roz dzie li
W po ran ku zmar twych wsta nia.

Tak, oni śpią, lecz nie na za wsze
W sa mot nym i ci chym gro bie; 

Bło go sła wio na obiet ni ca! 
Oni zo sta ną obu dze ni!

Je zus umarł, by oca lić stra co nych.

Kie dy pa trzy my na dro gie la to ro śle,
Z ta ką tro ską pie lę gno wa ne,

Bru tal nie za bra ne z na sze go ło na,
Jak że tra pią się na sze zbo la łe ser ca!

http://epifania.pl

