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„… Bez prze la nia krwi nie ma od pusz cze nia” - Żyd. 9:22.  

WIE LU in te li gent nych lu dzi uświa da mia so bie
fakt ich wła snej nie do sko na ło ści, ich grze chu.

Oni ra zem z Psal mi stą przy zna ją: „Oto w nie pra -
wo ści po czę ty je stem, a w grze chu po czę ła mnie
mat ka mo ja” (Ps. 51: 7). Nie za leż nie od te go, czy
zna ne są spo so by i przy czy ny i czy fi lo zo fia tej
spra wy jest do strze ga na, czy też nie, to fakt grze -
chu jest uzna wa ny. Jak kol wiek mo że my snuć teo -
rie, że ten Sam Stwo rzy ciel, któ ry stwo rzył czy -
stych, szczę śli wych, świę tych i bez grzesz nych anio -
łów, stwo rzył rów nież nas, to jed nak uzna je my
fakt, że nie je ste śmy czy ści, świę ci, bez grzesz ni
i nie ska la ni. Spra wie dli wość jed nak że nie po win -
na być roz pa try wa na ja ko coś nad zwy czaj ne go,
lecz pier wot ne stwo rze nie w do sko na ło ści i upa dek
czło wie ka uka zu je wła ści wy punkt wi dze nia
na nią. Grzech jest zda rze niem, oso bli wo ścią, za bu -
rze niem – dez or ga ni za cją wła ści we go po rząd ku,
któ ra nie za pa no wa ła by, gdy by nie po słu szeń stwo
nie oka za ło swe go okrop ne go ob li cza. 

Po za stro na mi Bi blii ni gdzie w świe cie nie znaj -
dzie my żad ne go wy ja śnie nia obec nych wa run -
ków ludz ko ści, któ re sa tys fak cjo no wa ło by ser ce
i umysł. Tam ma my po wie dzia ne, że dzie ło Bo że
jest do sko na łe (5 Moj. 32:4,5) – że On stwo rzył
czło wie ka na ob raz i po do bień stwo Swe go wła -
sne go cha rak te ru, ja ko kró la i wład cę zie mi, jed -
nak że czło wiek zbun to wał się prze ciw Bo skim
prze pi som i skut kiem te go był grzech. Dla te go
obec ny nie po rzą dek, ludz ka de gra da cja – umy -
sło wa, mo ral na, fi zycz na i re li gij na – oraz umie ra -
nie i śmierć, jest wy ni kiem te go bun tu w Ede nie
(Rzym. 5:12; 1 Kor. 15:21). 

Praw dą jest, że ludz ka fi lo zo fia usi łu je po za Bi -
blią roz wią zać kwe stię sta nu grze chu i nie do sko -
na ło ści czło wie ka. Ona twier dzi, że bi blij ny za pis
jest nie praw dzi wy; że czło wiek ni gdy nie był do -

sko na ły; że czło wiek ni gdy nie od padł od do sko -
na ło ści w grzech i śmierć; że w kon se kwen cji nie
po trze bu je żad ne go zba wi cie la z grze chu i śmier -
ci ani też re sty tu cji do pier wot nej, edeń skiej do sko -
na ło ści. Ona utrzy mu je, że je śli ist nie je oso bo wy
Bóg, On nie prze ja wia żad nej szcze gól nej wła dzy,
lecz je dy nie po zwa la na dzia ła nie tak zwa nych
praw na tu ry.

Po nad to, ta nie roz sąd na ludz ka fi lo zo fia
utrzy mu je, że w od le głej prze szło ści w gwał tow -
nie pię trzą cych się sło nych oce anicz nych wo dach
sa mo rzut nie po wsta ło ży cie na po zio mie pro to -
pla zmy, a wy two rzo ny tym spo so bem mi kro sko -
pij ny za lą żek ży cia roz wi nął się w ty sią ce róż no -
rod nych form. Wśród nich by ły ro ba ki, wę że, ry -
by, ga dy, wie lo ry by, pta ki oraz dzi kie zwie rzę ta
i osta tecz nie jed na z tych ro dzin osią gnę ła po stać
mał py człe ko kształt nej, któ ra stop nio wo roz wi -
nę ła się w isto tę ludz ką. Ten punkt wi dze nia igno -
ru je i za prze cza ist nie niu grze chu i je go ro sną ce -
go wpły wu, o któ rym wszy scy wie my, że tra pi
ludz ką ro dzi nę i mu si być po ko na ny. Ta teo ria
od rzu ca po trze bę zba wi cie la, po śred ni ka i utrzy -
mu je, że każ da ge ne ra cja ludz ko ści, umie ra jąc po -
ma ga na stęp nej ge ne ra cji w osią gnię ciu wyż sze -
go roz wo ju, aż w koń cu ludz ka do sko na łość zo -
sta nie osią gnię ta w pro ce sie ewo lu cji przez wła -
sny wy si łek czło wie ka, bez wzglę du na to, czy ist -
nie je stwo rzy ciel, czy też nie.

Obec na po zy cja czło wie ka i je go przy szłe per -
spek ty wy sto ją w bez po śred niej sprzecz no ści
do ta kie go nie lo gicz ne go wnio sku, po nie waż czło -
wiek i my ja ko ludz kość, wiek za wie kiem, mi lo -
wy mi kro ka mi po stę pu je my w fi zycz nej, umy sło -
wej, mo ral nej i re li gij nej de gra da cji. Prze paść po -
mię dzy po żą da ną świet no ścią czło wie ka, a obec ną
nie do sko na ło ścią nie ustan nie się zwięk sza. Każ -
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dy za le d wie skrom nie ro zu mu ją cy, z pew no ścią
po tra fi do strzec, że z po wo du wo jen świa to wych,
re wo lu cji, anar chii, ter ro ry zmu i wy da rzeń z 11
wrze śnia w USA, ludz kość bez Bo ga znaj du je się
na rów ni po chy łej pro wa dzą cej do gro bu, a twier -
dze nia o po stę pie in te lek tu al nym nie po pra wia ją
jej spo łecz nej po zy cji.

Uwa ża my, że je dy nym po wo dem, dla któ re go
teo ria ewo lu cji zna la zła przy ja ciół i obroń ców jest
fakt, że na uka Bi blii, plan Bo ży zo stał w wiel kim
stop niu błęd nie zro zu mia ny przez głów ne de no -
mi na cje chrze ści jań stwa. Bi blia jest błęd nie przed -
sta wia na ja ko gło szą ca, że prak tycz nie wszy scy
z ludz kiej ro dzi ny uro dzi li się pod Bo skim wy ro -
kiem wiecz nych mąk. W wy ni ku te go, je dy nie sto -
sun ko wo nie licz ni, do któ rych w tym ży ciu do tar -
ła Ewan ge lia, przez wia rę w Zba wi cie la oraz przez
grun tow ne, po stę pu ją ce prze kształ ca nie się
do świę to ści, mo gą ujść wiecz nych mąk i zy skać
wiecz ną szczę śli wość. Wie lu my ślą cych lu dzi, nie -
zda ją cych so bie spra wy, że Bi blia jest fał szy wie
przed sta wia na przez jej przy ja ciół oraz wy zna nia
wia ry ciem -
nych wie ków,
roz glą da się
za sub sty tu tem
Bi blii. Ewo lu -
cja, choć cał -
kiem ich nie za -
do wa la, do star -
cza je dy ne go
sub sty tu tu, któ -
ry mo gą zna -
leźć, mi mo że
sprze ci wia się
Bo skie mu Sło -
wu, a szcze gól -
nie na uce, że
Bóg stwo rzył
na szych pierw -
szych ro dzi ców w do sko na ło ści, „na Swój wła sny
ob raz” (1 Moj. 1:26,27) i że czło wiek przez grzech
utra cił ten stan. 

KA RA ZA GRZECH

Jak elek trycz ne świa tła po ma ga ją nam wi dzieć
o wie le wy raź niej, niż to by ło moż li we przy po mo -
cy lamp naf to wych czy świec, tak kon kor dan cje
i in ne dzie ła bi blij ne umoż li wia ją nam zro zu mie -
nie Bi blii, Bo skie go ob ja wie nia, o wie le ja śniej, niż

to by ło moż li we w prze szło ści. Oka zu je się, że je -
den na tchnio ny tekst rzu ca świa tło na in ny; i stop -
nio wo błę dy i prze są dy, któ re tak po wszech nie
pa no wa ły w ciem nych wie kach, roz pra sza ją się,
a Lam pa Bo skiej Praw dy, Bi blia, wy sy ła świe tli ste
pro mie nie, któ re po wo du ją, że na uki sta ją się ja -
śniej sze dla na szych umy słów oraz serc i uwiel bia -
ją na sze go Stwór cę. 

W świe tle tej świe żo oczysz czo nej Lam py Bo -
skiej Praw dy, Świę te go Sło wa, mo że my obec nie
do strzec, że rze czy wi stą ka rą za grzech nie są nad -
cho dzą ce wiecz ne mę ki z rąk ognio od por nych dia -
błów, lecz śmierć – usta nie ży cia. Obec nie ro zu -
mie my, w ja ki spo sób nie po słu szeń stwo ze stro ny
oj ca Ada ma spro wa dzi ło na nie go wy rok śmier ci,
stan umie ra nia. Ten wy rok, przez dzie dzi cze nie
prze ka zy wa ny z ro dzi ców na dzie ci, wiek po wie -
ku wzma ga de pra wa cję aż do te raź niej szych cza -
sów, i na wet wśród naj bar dziej cy wi li zo wa nych
na ro dów wie lu prze by wa w szpi ta lach dla umy -
sło wo cho rych, a wie lu z prze by wa ją cych w tych
in sty tu cjach jest umy sło wo mar twych do te go

stop nia, że
nie są w sta -
nie za dbać
o swo je po -
trze by. Mi lio -
ny z ludz ko -
ści znaj du ją
się w wię zie -
niach i za kła -
dach pe ni ten -
cjar nych z po -
wo du mo ral -
nej de gra da -
cji, w wie lu
przy pad kach
dla te go, że
bę dąc zro dze -
ni w grze chu

i ukształ to wa ni w nie pra wo ści, odzie dzi czy li złe
skłon no ści po swych ro dzi cach (Ps. 51:7). W re -
zul ta cie te go, u nie któ rych lu dzi te ska zy się roz -
wi nę ły i wzmoc ni ły przez bli skie kon tak ty z oso -
ba mi zde gra do wa ny mi mo ral nie i re li gij nie. Znaj -
du ją ce się na ca łym świe cie szpi ta le, za kła dy lecz -
ni cze i cmen ta rze są do dat ko wym do wo dem de -
pra wa cji czło wie ka. Przy czy na te go jest do kład nie
ta ka, jak uczy Sło wo Bo że, że „za pła tą za grzech
jest śmierć.” „Du sza, któ ra grze szy, ta umrze”
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3 MOJ ŻE SZO WA

„… co gdy wi dział wszy stek lud, krzy cze li
i pa da li na twa rze swo je” – wer set 24



(Rzym. 6:23; Ezech. 18:4,20). Wiel ka cho ro ba grze -
chu, za po cząt ko wa na przez na szych pierw szych
ro dzi ców w Ede nie, ni czym pla ga roz prze strze ni -
ła się na wszyst kie ich dzie ci, plu ga wiąc jed nych
w tym, a dru gich w in nym szcze gó le, lecz de pra -
wu jąc wszyst kich i osta tecz nie spro wa dza jąc
śmierć na wszyst kich. 

PO JED NA NIE ZA GRZECH 

Na sze umy sły zga dza ją się z po wyż szym i my
rów nież zga dza my się, iż jest to wła ści we, że
Wszech moc ny Bóg po wi nien być spra wie dli wym
Bo giem, że spra wie dli wość po win na być pod sta wą
Je go tro nu (Ps. 89:15), Je go rzą du. Słusz nie mo że -
my za py tać, co jest moż li we na dro dze po jed na nia
za grzech, w któ rym zo sta nie zrów no wa żo ny pier -
wot ny grzech za Ada ma i ca ły je go ro dzaj. On
upadł z po wo du nie po słu szeń stwa i py ta my, jak
ludz kość mo że być z po wro tem przy wró co -
na do Bo skiej ła ski i po now nie stać się świę ta
i szczę śli wa, tak jak do brzy anio ło wie i tym spo so -
bem stać się od bior ca mi Bo skich bło go sła wieństw,
włą cza jąc ży cie wiecz ne? 

Sta ry Te sta ment ob fi tu je w za pew nie nia, że Bo -
skie mi ło sier dzie do trze osta tecz nie do ca łej ludz ko -
ści przez na sze go Od ku -
pi cie la, Me sja sza oraz że
to na stą pi za po śred nic -
twem cie le sne go Izra ela,
któ re mu w nad cho dzą -
cym Wie ku Bóg udzie li
szcze gól ne go przy wi le ju
i za szczy tu nie sie nia
Praw dy do in nych na ro -
dów. No wy Te sta ment
za wie ra za pis, któ ry
wska zu je, że kie dy Me -
sjasz przy szedł w Swym
pierw szym przyj ściu,
świat i Je go wła sny na ród
nie po znał Go. Za pis bi -
blij ny mó wi nam, że
w ukrzy żo wa niu Je zu sa
lud cie le sne go Izra ela rze -
czy wi ście wy peł nił Bo ski
za miar prze po wie dzia ny przez pro ro ków, za bi ja jąc
„Ba ran ka Bo że go, któ ry gła dzi grzech świa ta” (Ja -
na 1:29,36). Pi smo Świę te mó wi nam, że przed na -
dej ściem prze po wie dzia nych bło go sła wieństw dla
i przez Izra ela, Bo ski Plan wy ma gał, by in ne dzie ło

otrzy ma ło pierw szeń stwo w Wie ku Ewan ge lii, a by -
ło nim zgro ma dze nie Du cho we go Izra ela, za rów no
z Ży dów jak i po gan (Dz.Ap. 15:14). Ina czej na zy wa -
ny jest Praw dzi wym Ko ścio łem, Ma lucz kim Stad -
kiem (Łuk. 12:32) i jest tym, któ re go Apo stoł okre śla
ja ko „ta jem ni cę Bo ga” (Kol. 2:2). 

RE STY TU CJA 

Pod czas gdy re zul tat wiel kie go po jed na nia
za grzech za pew nio ne go przez na sze go Od ku pi cie -
la dla Du cho we go Izra ela ozna cza zmia nę na tu ry
z ludz kiej na du cho wą, on nie ozna cza ta kiej zmia -
ny dla cie le sne go Izra ela i ogó łu ludz ko ści, po nie -
waż oni ma ją otrzy mać re sty tu cję, czy li przy wró ce -
nie do te go, co zo sta ło utra co ne przez Ada ma.
Edeń skie ży cie i dom za pew nio ny na po cząt ku oj -
cu Ada mo wi by ły ludz ką do sko na ło ścią w ogro -
dzie Eden, lecz to wszyst ko zo sta ło utra co ne przez
je go nie po słu szeń stwo. Twier dze nie Pi sma Świę te -
go jest ta kie, że wiel ki Od ku pi ciel przy wró ci Raj
i roz sze rzy go na ca ły świat; bę dzie to dom nie tyl -
ko dla Ada ma, lecz tak że dla wie lu mi lio nów z je go
obec ne go ogrom ne go po tom stwa. Pi smo Świę te
ob fi tu je w obiet ni ce od no szą ce się do cie le sne go
Izra ela i po now ne go zgro ma dze nia go w je go oj -

czyź nie oraz je go po wro -
tu do Bo skiej ła ski, a tak że
wy ka zu je, że oni sta ną się
Bo ski mi po śred ni ka mi
w prze ka zy wa niu bło go -
sła wieństw Me sjań skie go
Kró le stwa in nym na ro -
dom. Bi blia mó wi nam,
w ja ki spo sób bę dą wpro -
wa dzo ne raj skie wa run -
ki. Ona wy ja śnia, że pu -
sty nia za kwit nie ni czym
ró ża, a od lud ne miej sce
roz we se li się (Izaj. 35:1).
Świę ty Piotr wska zu je
nam na dru gie przyj ście
Chry stu sa ja ko czas wy -
peł nie nia się wszyst kich
wiel kich re sty tu cyj nych
obiet nic. On mó wi nam,

że wów czas przyj dą na zie mię „cza sy ochło dy” i za -
pew nia nas, że wte dy na stą pi re sty tu cja wszyst -
kich rze czy, któ rą Bóg za po wie dział przez usta
wszyst kich Swo ich świę tych pro ro ków od po cząt -
ku świa ta (Dz.Ap. 3:19-21).
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LEP SZE OFIA RY 

Py ta my te raz, dla cze go tak dłu ga zwło ka we
wpro wa dze niu „cza sów re sty tu cji”? Dla cze go
wiel ki Od ku pi ciel od ra zu nie roz po czął wy peł nia -
nia te go re sty tu cyj ne go dzie ła dla ludz ko ści, za -
pew nio ne go przez Je go śmierć na Kal wa rii? Jak
On mógł znieść tę zwło kę, tak bar dzo mi łu jąc
świat, że umarł za wszyst kich i wie dząc, że ca łe
stwo rze nie wzdy cha i mo zo li się w bó lu, ocze ku -
jąc na wiel kie wy zwo le nie umoż li wio ne przez Je -
go ofia rę (Rzym. 8:19-22)? 

Ach! Pi smo Świę te od po wia da na to py ta nie.
Ono wska zu je, że w Bo skim pro gra mie zgro ma -
dze nie wy bra ne go Ko ścio ła i in nych wy bra nych
klas mu si po prze dzać spro wa dze nie re sty tu cyj nych
bło go sła wieństw na ludz ką ro dzi nę. Bi blia mó wi, że
Bóg na ło żył szcze gól ne, kry tycz ne pró by (Jak. 1:12)
na tych, któ rych po wo łał i wy brał na człon ków Ob -
lu bie ni cy Chry stu sa (Obj. 17:14). Oni by li za pro -
sze ni do współ dzie dzic twa z Chry stu sem w nie -
biań skiej, du cho wej
na tu rze, Bo skiej na -
tu rze oraz do udzia łu
z Nim w ziem skim
Ty siąc let nim Kró le -
stwie, w je go chwa le
i dzie le, któ re zo sta -
nie do ko na ne dla
świa ta. Pi smo Świę te
mó wi nam, że ci, któ -
rzy zo sta li uzna ni
za god nych te go
wiel kie go wy wyż sze nia do chwa ły, czci i nie śmier -
tel no ści, mu sie li naj pierw do wieść swej lo jal no ści
dla Pa na do stop nia ofia ry i wier no ści w niej aż
do śmier ci (Obj. 2:10). To nie ozna cza je dy nie od rzu -
ce nia grze chu, gdyż to nie by ło by ofia rą. To ozna -
cza wy rze cze nie się ziem skich praw i przy wi le jów
za przy kła dem Od ku pi cie la, któ ry nie znał grze -
chu. Oni by li na wo ły wa ni do ofia ro wa nia się. Apo -
stoł mó wi: „Pro szę was, bra cia! Przez mi ło sier dzie
Bo że, aby ście skła da li cia ła wa sze ofia rą ży wą, świę -
tą, god ną przy ję cia przez Bo ga, to jest, ro zum ną
służ bę wa szą” (Rzym. 12:1, KJV).

Pi smo Świę te in for mu je nas, że przy szłą chwa -
łę Bóg po łą czył z cier pie nia mi Swe go po świę co ne -
go lu du pod czas Wie ku Ewan ge lii. W od nie sie niu
do Cia ła Chry stu sa jest na pi sa ne: „Je śli śmy z Nim
umar li, z Nim też żyć bę dzie my; je śli cier pi my,

z Nim też kró lo wać bę dzie my” (2 Tym. 2:10-12).
Zgod nie z tym do strze ga my, że ten ca ły Chrze ści -
jań ski Wiek zo stał prze zna czo ny ja ko okres ofia ro -
wa nia. Je zus roz po czął ofia ro wa nie ja ko ce na Oku -
pu, a przy ję cie wie rzą cych za człon ków Je go Cia ła
od by wa ło się je dy nie pod wa run kiem, że oni bę dą
uświę ce ni, odłą cze ni od świa ta oraz bę dą przed sta -
wiać i dzień po dniu zu ży wać swo je cia ła ja ko ży -
we ofia ry. Dla te go człon ko wie Cia ła przez ca ły
Wiek cier pie li ze Swym Pa nem i Gło wą, i jak
oświad cza Apo stoł: „do peł nia li ostat ków uci sków
Chry stu so wych” (Kol. 1:24). W wiel kiej oku po wej
ofie rze, oku po wa za słu ga Je zu sa jest zu peł na, lecz
ona prze szła przez człon ków Je go Cia ła, w tym ce -
lu, by mo gli otrzy mać udział w chwa łach i za szczy -
tach du cho wej sfe ry Kró le stwa. Na stęp nie Je zus
wpro wa dzi Swe Ty siąc let nie Kró le stwo, któ re osta -
tecz nie bę dzie usta no wio ne na zie mi po za koń cze -
niu ziem skie go bie gu przez wszyst kich wy bra nych. 

Po wska za niu ty picz nych ofiar za grzech
pod za rzą dze nia mi
dla Ży dów, Apo stoł
wy ka zu je nam, że
ofia ry Je zu sa i Ko -
ścio ła, któ ry jest Je go
Cia łem, są an ty ty pa -
mi tych ofiar
za grzech do ko ny -
wa nych rok rocz nie
w ży dow skiej prak -
ty ce. On okre śla an -
ty ty picz ne ofia ry ja -

ko „lep sze ofia ry, ni że li te” (Żyd. 9:23). 

TY PICZ NY DZIEŃ PO JED NA NIA

Znaj du je my się w tej po rze ro ku, gdy na si ży -
dow scy przy ja cie le tra dy cyj nie ob cho dzą swój
wiel ki Dzień Po jed na nia. Jed nak że oni czy nią to
ra czej bez za sta no wie nia. Ci z nich, któ rzy są za -
zna jo mie ni z fak ta mi, wie dzą, że ca ła pro ce du ra
jest je dy nie ce re mo nią. W swym za mie sza niu,
któ re z Bo skie go do zwo le nia przy szło na nich
pod czas Wie ku Ewan ge lii, nie ma ją żad nych ka -
pła nów (Oz. 3:4). Od cza su od rzu ce nia Me sja sza,
wszyst kie ka płań skie ar chi wa zo sta ły utra co ne,
za tem ża den Żyd na świe cie nie mo że ro ścić so -
bie pra wa do sta no wi ska naj wyż sze go ka pła -
na ani zgod nie z pra wem sta rać się peł nić obo -
wiąz ki naj wyż sze go ka pła na w związ ku z ofia ra -
mi Dnia Po jed na nia. 
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Na si ży dow scy przy ja cie le za słu gu ją na na szą
sym pa tię. Dzie sią ty dzień siód me go mie sią ca, któ -
ry w przy bli że niu przy pa da oko ło 1 paź dzier ni ka,
był wy zna czo ny na ich Dzień Po jed na nia. Ofia ry
te go dnia, gdy by ły wła ści wie zło żo ne, do ko ny wa -
ły po jed na nia za ich nie pra wo ści na ca ły na stęp ny
rok, pod ko niec któ re go oni zno wu sta wa li się nie -
czy ści i po trze bo wa li na stęp ne go Dnia Po jed na nia.
Jak mó wi Apo stoł, Bo skie za rzą dze nie wy ko ny -
wa ne przez nich w ce lu od pusz cze nia grze chów,
by ło czy nio ne „na każ dy rok usta wicz nie” (Żyd.
10:1). Po nad to, rok rocz ne po wta rza nie go wska zy -
wa ło, że grze chy nie by ły rze czy wi ście usu nię te,
lecz je dy nie przy kry te na okres jed ne go ro ku. 

Obec nie, gdy nad cho dzi rocz ni ca ich Dnia Po jed -
na nia, opła ku ją swe grze chy, po szczą i mo dlą się;
lecz oni nie ma ją Naj wyż sze go Ka pła na, któ ry ofia -
ro wał by ciel ca na ofia rę za grzech, a na stęp nie wziął -
by je go krew do Świąt ni cy oraz Świąt ni cy Naj święt -
szej i tam kro pił by nią w ce lu oczysz cze nia za swą ro -
dzi nę i swe po ko le nie (3 Moj. 16). To ofia ra ciel ca
przed sta wia ła ofia rę Je zu sa zło żo ną głów nie za Ko -
ściół. Po za tym, nie ma ją Naj wyż sze go Ka pła na, któ -
ry wziął by krew ko zła, zło żo ne go ja ko ofia ra
za grzech i uczy nił by z nią tak jak z krwią ciel ca – po -
kro pił by nią Ubła gal nię w Świąt ni cy Naj święt szej
za ca ły lud Izra ela. Nie ma ją też Naj wyż sze go Ka pła -
na, któ ry wy szedł by ze Świąt ni cy Naj święt szej
i Świąt ni cy, by bło go sła wić ca ły lud, jak czy nił Naj -
wyż szy Ka płan w sta ro żyt nych cza sach, mó wiąc im,
że ich grze chy są od pusz czo ne przez za słu gę ofiar -
ni czej krwi. Krew ko zła an ty ty picz nie sto su je się
do przy szłe go od ku pie nia ca łej ludz ko ści w cza sach
Re sty tu cji, pod czas Wie ku Ty siąc le cia. Obec ni Ży dzi
wie dząc, że nie ma ją żad ne go Naj wyż sze go Ka pła -
na, żad ne go orę dow ni ka ani po śred ni ka, ni ko go kto
niósł by ich grze chy, po ca ło dzien nym ocze ki wa niu
sta ra ją się być ra do śni i szczę śli wi pod ko niec Dnia
Po jed na nia i są dzą, że ich grze chy zo sta ły od pusz -
czo ne. Z dru giej stro ny, nie któ rzy z nich usi łu ją za -
po mnieć o ca łej spra wie, nie ro zu mie jąc co na praw -
dę ozna cza ich Dzień Po jed na nia. 

WIEL KI AN TY TY PICZ NY DZIEŃ 
PO JED NA NIA 

O, gdy by wszy scy na si ży dow scy przy ja cie le, jak
rów nież chrze ści ja nie, mo gli zro zu mieć praw dzi -
wy an ty typ te go wiel kie go Dnia Po jed na nia, któ -
ry Ży dzi rok rocz nie ob cho dzi li w ty picz ny spo -
sób! An ty ty pem ofiar ni czej czę ści Dnia Po jed na nia

by ła ofia ra Je zu sa i Ko ścio ła w Wie ku Chrze ści -
jań skim, a an ty typ je go czę ści bło go sła wie nia świa -
ta na stą pi w przy szłym Me sjań skim Wie ku. Na po -
cząt ku te go wiel kie go an ty ty picz ne go Dnia Po -
jed na nia nasz Pan Je zus ofia ro wał Sa me go Sie bie.
Kie dy wstą pił do nie ba po czter dzie stu dniach
od Swe go zmar twych wsta nia, zde po no wał za słu -
gę tej wiel kiej ofia ry Oku pu u Oj ca, któ ry na stęp -
nie przy pi sał za słu gę Ko ścio ło wi. Po cząw szy
od Pięć dzie siąt ni cy roz po czę ło się ofia ro wa nie Ko -
ścio ła, przed sta wia ne go przez ko zła Pań skie go
(3 Moj. 16:9,15), ja ko dru giej ofia ry an ty ty picz ne -
go Dnia Po jed na nia. Wiek Ewan ge lii był prze zna -
czo ny ja ko czas od po wied ni do przy ję cia (2 Kor.
6:2), w któ rym wiel ki Naj wyż szy Ka płan (Je zus)
przy jął po świę co nych wie rzą cych za człon ków
Swe go Cia ła. On za pro sił ich do udzia łu z Nim
w Je go ofiar ni czym kie li chu. Ci, któ rzy zo sta li
„ochrzcze ni w Chry stu sa Je zu sa, by li ochrzcze ni
w Je go śmierć” (Rzym. 6:3) i ja ko an ty ty picz ny ko -
zioł by li na wo ły wa ni: „wy nijdź myż te dy do Nie -
go za obóz, zno sząc urą ga nie Je go” (Żyd. 13:13). 

To ofia ro wa nie człon ków Cia ła po stę po wa ło
przez ca ły Wiek Ewan ge lii. An ty ty picz na krew Ko -
zła Pań skie go, Cia ła Chry stu sa, by ła przy go to wy -
wa na do po kro pie nia an ty ty picz nej Ubła gal ni
w Świąt ni cy Naj święt szej. W an ty ty pie to ta sa ma
wy star cza ją ca dla wszyst kich za słu ga ofia ry Je zu sa,
któ ra pod czas Wie ku Chrze ści jań skie go kom pen -
su je grze chy Ko ścio ła. Osta tecz nie, za słu ga Je zu sa,
re pre zen to wa na przez krew ko zła, zo sta nie za sto -
so wa na na ko rzyść ca łej ludz ko ści. Wów czas bę -
dzie przy ję ta „za grze chy ca łe go świa ta” (1 Ja na 2:2)
i uzna na przez Oj ca! W Bo skim wła ści wym cza sie,
wiel ki an ty ty picz ny Naj wyż szy Ka płan, Gło wa
i człon ko wie Cia ła, po wró cą przy odzia ni w wiel ką
chwa łę, cześć, do sto jeń stwo i moc, re pre zen to wa -
ną przez sza ty chwa ły i pięk no ści ty picz ne go Naj -
wyż sze go Ka pła na (3 Moj. 16:23,24) i bę dą bło go sła -
wić ludz kość! Wte dy na dej dzie czas pod nie sie nia
rąk przez wiel kie go an ty ty picz ne go Naj wyż sze go
Ka pła na, oka za nia Je go mo cy w bło go sła wie niu
wszyst kich ro dzin zie mi! Osta tecz nie bło go sła -
wień stwo zstą pi na wszyst kich lu dzi – naj pierw
na cie le sne go Izra ela, i okrzy ki ra do ści po pły ną
z ust ca łej ludz kiej ro dzi ny, gdy wa run ki smut ku,
bó lu i śmier ci prze mi ną, ustę pu jąc miej sca chwa le,
kie dy lu dzie bę dą się sta ra li czcić Bo ga i za czną po -
dej mo wać wy sił ki w Je go służ bie (Izaj. 35:10)!

BS ‘08, 66-70

70  —  SZTANDAR BIBLIJNY



WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2008 —   71

RO ZU MIE MY, że Ko ściół miał zmar twych -
wstać w Bo skich, du cho wych cia łach, spo -

koj nie, w spo sób nie zwra ca ją cy uwa gi i nie wi -
dzial ny przez isto ty ludz kie, któ re nie są w sta -
nie wi dzieć istot du cho wych (Ja na 1:18; 1 Ja -
na 4:12). Lecz je śli cho dzi o ogół świa ta, w ja -
ki spo sób na stą pi ich wzbu dze nie w ziem skim
Kró le stwie? Oni bę dą wzbu dze ni ja ko isto ty
ludz kie i bę dą wi docz ni dla wszyst kich. Czy
ich zmar twych wsta nie nie spo wo du je wiel -
kie go za mie sza nia i w rze czy wi sto ści oba wy?
Czy po ja wie nie się mi lio nów ludz kich istot
po trze bu ją cych żyw no ści, ubrań i schro nie -
nia, nie spo wo du je wiel kie go gło du i bra ku
dla wszyst kich i nie prze rwie wszyst kich
spraw na świe cie? Od po wia da my: „Nie!” Cho -
ciaż Sło wo na sze go Oj ca nie da je nam ja snej
i bez po śred niej in for ma cji na ten te mat, jed -
nak my, któ rzy do szli śmy do pew nej wie dzy
co do Je go mą dro ści i mo cy oraz Je go upo -
rząd ko wa nych me tod re ali za cji Swych wiel -
kich za mie rzeń, mo że my bez piecz nie ufać Bo -
gu we wszyst kim.

Czas uci sku roz po czął się z wy bu chem
I Woj ny Świa to wej (Dan. 12:1; Mat. 24:21); on
wy zna czył czas za mknię cia wszel kich spo sob -
no ści sta nia się człon ka mi wy bra ne go Ko ścio -
ła, po nie waż peł na licz ba Ob lu bie ni cy zo sta ła
zżę ta i nie by ło już miej sca dla ni ko go wię cej
(Obj. 7:3). Wów czas drzwi zo sta ły za mknię te
(Mat. 25:10). Od tam te go cza su – od po cząt ku
XX wie ku – spo łe czeń stwo co raz bar dziej po -
grą ża się w stan cha osu. Du cho wa ciem ność
wy szła na świa tło dzien ne z sa mo lub stwem,
po wo du ją cym ogól ne nie za do wo le nie. To do -
pro wa dzi ło do od rzu ce nia Świę te go Sło wa
i po wszech ne go nie za do wo le nia na ca łym
świe cie. Świa tło Bo skiej Praw dy wstrzą snę ło
pod sta wa mi sek ciar stwa, któ re tak dłu go błęd -

nie przed sta wia ło Bo skie Sło wo, cze go na tu -
ral nym re zul ta tem by ło ob ja wie nie nie wła ści -
we go po stę po wa nia wie lu chrze ści jań skich
przy wód ców. Kie dy sek ciar stwo za czę ło upa -
dać, ono pod wa ży ło wia rę w Bi blię. Wy ni kiem
te go sta nu by ła pró ba zjed no cze nia się sprzy -
mie rzo nych pro te stan tów oraz wy sił ki na wią -
za nia sto sun ków z ka to li ka mi, by pa no wać
nad chrze ści jań skim świa tem we dług ich za -
sad mo ral no ści i for ma li zmu. Oni mie li swój
dzień, lecz w koń cu wy zwo lo ne z łań cu chów
prze są dów ma sy, zbun to wa ły się prze ciw do -
mi na cji klas oraz du cho wień stwa i oba li ły ich.
Po tem na stę po wa ły róż ne pró by usta no wie nia
świa to we go po ko ju, po myśl no ści i po wszech -
ne go do bra we dług róż nych teo rii – na cjo na -
li zmu, so cja li zmu, ni hi li zmu, ko mu ni zmu
i osta tecz nie anar chi zmu. Każ da oka zy wa ła
się nie prak tycz na – żad na z nich nie zdo ła ła
po pra wić wa run ków na świe cie. Ra zem wzię -
te, oka zy wa ły się gor sze, niż naj bar dziej zde -
gra do wa ne z de spo tycz nych, ziem skich rzą -
dów, po nie waż by ły one opar te na sa mo lub -
stwie, choć rze ko mo mia ły być zbu do wa ne
na spra wie dli wo ści i mi ło ści; przy wód cy sa -
mo lub nie i w py sze wy wyż sza li sie bie sa mych,
kie ru jąc agre syw ne sło wa pod ad re sem in -
nych, któ rzy czy ni li to sa mo w po przed nim
ukła dzie spo łecz nym.

Świat sta je się znie chę co ny swy mi wła sny -
mi bez owoc ny mi wy sił ka mi w usta no wie niu
i za cho wa niu po ko ju i po wo dze nia w spra -
wo wa niu wła dzy. Przy bli ża się czas, w któ -
rym Bo skie Kró le stwo roz pocz nie prze bu do -
wę spo łe czeń stwa na za sa dach spra wie dli wo -
ści i mi ło ści. Du cho we Kró le stwo Chry stu sa
i Ko ścio ła bez osten ta cji dzia ła w kie run ku
znisz cze nia złe go im pe rium sza ta na. Po tem
bę dą wzbu dze ni Sta ro żyt ni God ni ja ko do sko -
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na li lu dzie, po nie waż w mi nio nych wie kach
prze szli swą pró bę za do wa la ją co w Bo skiej
oce nie (Żyd. 11:39). „Ci wszy scy”, to je dy nie
nie licz ni – Abra ham, Iza ak, Ja kub i Moj żesz,
któ rych po ja wie nie się wśród po now nie zgro -
ma dzo nych Ży dów w Pa le sty nie nie bę dzie
zu peł nym za sko cze niem, po nie waż wie lu
ocze ku je na ła skę Bo ga dla Izra ela. Ich po ja -
wie nie się, nie mniej niż ich wy bit ne zdol no -
ści i mą drość, bę dą sta no wić wiel ki kon trast
w sto sun ku do nie do sko na łych lu dzi wo kół
nich i od ra zu za pew nią im po wa ża nie i po słu -
szeń stwo Ży dów w Izra elu. Ci, któ rzy ma ją
wia rę w Pi smo Świę te i wie rzą w zmar twych -
wsta nie, bę dą w sta nie roz po znać w tych przy -
wód cach przed sta wi cie li Bo skie go rzą du.
W krót kim cza sie ca ły świat uzna ich ja ko
wład ców Pa le sty ny.

Po nie dłu gim cza sie, bez wąt pie nia po ja -
wią się wie ści o do bro by cie w Pa le sty nie
pod pa no wa niem tych no wych gu ber na to -
rów. Uwa ga świa ta zo sta nie skie ro wa -
na na ich pra wa oraz me to dy przy no szą ce
wspa nia łe re zul ta ty, tak dłu go i tak bez owoc -
nie po szu ki wa ne przez wie ki. Wresz cie, świat
w ogól no ści, przez usil ne proś by bę dzie za bie -
gał o ten sam rząd i pra wa, mó wiąc ję zy kiem
pro ro ka: „Pójdź cie, wstąp my na gó rę [Kró le -
stwo] Pań ską, to jest do do mu Bo ga Ja ku bo -
we go, a bę dzie nas na uczał dróg swo ich i bę -
dzie my cho dzi li ścież ka mi je go” (Mich. 4:2).
Tym spo so bem God ni, ja ko ziem scy re pre -
zen tan ci nie biań skie go Kró le stwa Bo ga, obej -
mą pa no wa nie w ziem skiej czę ści Kró le stwa
i wte dy roz pocz nie się dzie ło Re sty tu cji –
kształ to wa nie „no wej zie mi”, no we go spo -

łecz ne go po rząd ku pod „no wym nie bem”
[nie biań skim, du cho wym Kró le stwem, uwiel -
bio nym Ko ścio łem]; „no wej zie mi [ziem skie -
go Kró le stwa dla ludz ko ści w Wie ku Ty siąc le -
cia], … w któ rej spra wie dli wość miesz ka”
(Izaj. 66:22; 2 Pio tra 3:13). 

Obec nie po suń my się o sto lub dalej lat
w głąb Wie ku Ty siąc le cia i po pa trz my. Wów -
czas bło go sła wień stwa po ko ju i mą dre go rzą -
du zo sta ną wpro wa dzo ne przez God nych.
Świę ci sta ro żyt no ści i Mło do cia ni ze współ -
cze snych cza sów, do sko na li wład cy, w ser -
cach któ rych nie ma miej sca na sa mo lub stwo,
bę dą do ko ny wać zdu mie wa ją cych rze czy

w prze kształ ca niu ludz kie go spo łe czeń stwa
(Jo ela 2:28); lu dzie ura du ją się bę dąc czę ścią
no we go świa to we go po rząd ku, któ ry wów -
czas bę dzie dzia łać; nie bę dzie bo ga tych próż -
nia ków i bez ro bot nych ubo gich, spraw cy kło -
po tów i nie za do wo le nia zo sta ną ogra ni cze ni;
więk szość lu dzi zmie ni cel swych dą żeń, oni
bę dą po stę po wać „dro gą świę tą” w kie run ku
ludz kiej do sko na ło ści (Izaj. 35:8,9). 

Mi łość, Mą drość, Spra wie dli wość i Moc bę -
dą pa no wać w ziem skiej czę ści Kró le stwa Bo -
że go. Edu ka cja i na uka sta nie się po wszech -
na w no wym po rząd ku rze czy. Wów czas oka -
że się mą drość, wspo ma ga jąc roz wój cha rak -
te ru, ja ko rzą dzą ca za sa da w ser cu i umy śle
każ de go. Przez wpro wa dze nie ko rzyst nych
zmian kli ma tycz nych, mą drość tych do sko na -
łych wład ców spo wo du je wiel ki wzrost ziem -
skich plo nów, jak rów nież po pra wę ja ko ści
żyw no ści. Na stą pi wspa nia ła mo der ni za cja
ma szyn, a jej wy ni ki bę dą ko rzyst ne dla każ -
de go. Tech no lo gia wy kra cza ją ca po za naj -
śmiel sze ma rze nia czło wie ka bę dzie po ja wiać
się ja ko co dzien ne wy da rze nie. Ludz kość bę -
dzie wów czas prze cho dzić Re sty tu cję, bę dąc
przy go to wy wa na do pra cy zwią za nej z przy -
szły mi po pu la cja mi, któ re za miesz ka ją na in -
nych pla ne tach na sze go ukła du sło necz ne go,
dzię ki twór czym wy sił kom Je zu sa i Ko ścio ła
w „wie kach przy szłych.” Zdro wie bę dzie ule -
ga ło stop nio wej po pra wie, w mia rę jak lu dzie
bę dą po słusz ni pra wom Kró le stwa. Nikt nie
umrze, z wy jąt kiem roz myśl nie upar tych, któ -
rzy bę dą się sprze ci wiać wszyst kim do bro -
czyn nym za rzą dze niom za pew nio nym dla ich
do bra wów czas i w wiecz nej przy szło ści. Ci,
któ rzy wte dy umrą, nie bę dą mieć żad nej na -
dziei na przy szłą pró bę – po nie waż wszy scy
wów czas ży ją cy bę dą na dru giej pró bie, za -
pew nio nej dla wszyst kich przez oku po wą
ofia rę na sze go Pa na, a upa dek bę dzie dla nich
ozna czał wtó rą śmierć – „wiecz ne za tra ce nie
od ob li cza Pań skie go i od chwa ły mo cy Je go”
(2 Tes. 1:9; Żyd. 10:26).

Wie dza o Bo gu bę dzie w Kró le stwie po -
wszech na; zna jo mość Pa na na peł ni ca łą zie -
mię i nikt nie po wie swe mu bliź nie mu: „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
z nich, mó wi PAN” (Jer. 31:34). Lu dzie po zna -
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ją Pa na, po nie waż bło go sła wień stwa Re sty tu -
cji, z któ rych bę dą ko rzy stać, są wy ni kiem
oku po wej ofia ry na sze go Pa na, któ ra by ła
„oku pem za wszyst kich – o czym ma być
świad czo ne we wła ści wym cza sie”. Pi smo
Świę te uczy, że ca ły świat mu si być obu dzo ny
ze śmier ci i do pro wa dzo ny do zna jo mo ści
Praw dy oraz spo sob no ści osią gnię cia peł nej
re sty tu cji – do utra co nej do sko na ło ści –
o czym wie lu lu dzi bę dzie mó wić, kie dy i jak

to się sta nie. Te roz mo wy bę dą te ma tem każ -
de go dnia. Kie dy lu dzie bę dą ocze ki wać na to
wiel kie wzbu dze nie z gro bów, praw do po dob -
nie bę dzie po wszech nie wia do mo, iż jest to
cud od Bo ga (Ja na 11:40-44). 

Moż na bez tru du wnio sko wać, że lu dzie
któ rzy w tym ży ciu czy ni li wie le do bra, któ rzy
do pew ne go stop nia prze ja wia li i roz wi ja li
cier pli wość i do bro czyn ność, po wsta ną naj -
pierw. Do pie ro gdy na tu ra i wy na laz ki ob fi cie
za pew nią po trze by i wy go dy ży cia, do pie ro
gdy ser ca lu dzi znacz nie roz wi ną się w uprzej -
mo ści i współ czu ciu, wów czas bę dą przy po -
mnia ne i wzbu dzo ne pod lej sze cha rak te ry
świa ta. Moż na się spo dzie wać, że wśród nich
znaj dą się ta cy jak Ne ron, Dio kle cjan, He rod,
To rqu ema da, Hi tler i ty sią ce mniej zna nych,
któ rzy zo sta li za pa mię ta ni ja ko okrut ni i dia -
bel scy. Oni wsta ną „na po hań bie nie i na wzgar -
dę wiecz ną”, jak wy ra ża to pro rok (Dan. 12:2).
Wów czas ludz kie spo łe czeń stwo bę dzie o wie -
le bli żej ludz kiej do sko na ło ści niż te raz, a ma -
jąc więk sze zdol no ści, bę dzie w sta nie czy tać
umy sły, sa me my śli tych nędz nych, zde mo -
ra li zo wa nych lu dzi. Złe skłon no ści ich ży cia
w sa mo lub nym za do wo le niu, bę dą wte dy za -
uwa żo ne. Ci, któ rzy stro ni li od czy sto ści,
szla chet no ści, do bra, bę dą nie na wi dzić sa -
mych sie bie.

Lecz cho ciaż oni bę dą lek ce wa żyć wszyst -
kich, to wszy scy roz po zna ją, że ko rzyść z wiel -
kiej oku po wej ofia ry Chry stu sa na le ży na wet
do nich, po nie waż Je zus Chry stus, przez ła skę
Bo żą, skosz to wał śmier ci za każ de go czło wie -

ka. Jed nak mi mo po gar dy dla ich nędz nych
cha rak te rów, wszy scy bę dą go to wi i spra gnie -
ni, by udzie lić im po mo cy w uzy ska niu wie -
dzy o Bo gu i Chry stu sie oraz ukie run ko wa -
niu ich wia ry i na dziei. Ci, któ rzy wcze śniej
we szli na „świę tą dro gę”, bę dą się ra do wać
z każ de go prze ja wu ich po stę pu w kie run ku
Bo ga i spra wie dli wo ści oraz re sty tu cji i ży cia
wiecz ne go. Za tem każ dy z nich, kto przez peł -
ne po świę ce nie od da się cał ko wi cie Pa nu, od -
po wied nio do te go otrzy ma wspar cie ze stro -
ny wier nych. Lecz tych, któ rzy po do strze że -
niu peł ne go kon tra stu po mię dzy spra wie dli -
wo ścią i grze chem wy bio rą dro gi zła, do się -
gnie gniew Bo ży i po gar da ze stro ny wszyst -
kich, któ rzy mi łu ją spra wie dli wość, oni „po -
mstę od nio są, wiecz ne za tra ce nie” – wtó rą
śmierć (2 Tes. 1:9; Obj. 2:11). 

Tak więc na stą pi „wyj ście” „wszyst kich,
któ rzy są w gro bach.” I jest na pi sa ne, że ci,
„któ rzy usły szą [skie ru ją wów czas uwa gę lub
bę dą po słusz ni gło so wi Sy na Czło wie cze go]
żyć bę dą” (Ja na 5:25). Ich wzbu dze nie nie bę -
dzie ży ciem w peł nym te go sło wa zna cze niu –
nie bę dzie do sko na ło ścią. Gdy „wyj dą”, ich

stan bę dzie przy po mi nał obec ny stan ludz ko -
ści – stan umie ra nia, do pó ki nie uczy nią re for -
my w kie run ku spra wie dli wo ści. Gdy uczy -
nią po stęp, ich sy tu acja wła ści wie bę dzie na -
zwa na sta nem ży wym; po nie waż za słu ga
wiel kiej ofia ry na sze go Pa na bę dzie wte dy
w peł ni dzia łać wo bec wszyst kich i po nie waż
po wszech ne skłon no ści ich ota cza ją ce bę dą
wów czas kie ro wa ne na osią gnię cie ży cia, za -
miast obec nych, pro wa dzą cych do śmier ci.
Wte dy wszy scy, któ rzy w tych sprzy ja ją cych
oko licz no ściach nie bę dą się sprze ci wiać, lecz
bę dą słu chać i oka zy wać po słu szeń stwo Pa -
nu, co raz bar dziej bę dą się przy bli żać do pier -
wot ne go sta nu czło wie ka, „bar dzo do bre go”,
do ziem skie go ob ra zu swe go du cho we go
Stwór cy i osta tecz nie zo sta ną uzna ni za god -
nych wiecz ne go ży cia.

BS, ‘08, 70-72
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PO ZWIĘ ZŁYM roz wa że niu prze ci wień stwa sa -
mo oce ny, obec nie mo że my z ko rzy ścią za sta no -

wić się nad prze sad ną sa mo oce ną. Prze sa dą sa mo -
oce ny jest py cha, któ ra jest naj gor szą ze wszyst -
kich niż szych pierw szo rzęd nych wad, jest ona rów -
nież prze ci wień stwem naj wyż szej z dru go rzęd -
nych łask – po ko ry. Prze ciw
żad nej in nej sa mo lub nej wa -
dzie Bi blia nie mó wi tak du żo,
jak prze ciw py sze, któ ra jest
nad mier ną sa mo oce ną. Do wo -
dem te go bę dzie roz wa że nie
nie któ rych bi blij nych stwier -
dzeń na te mat tej wa dy. 

Bi blia uczy, że Bóg nie uzna -
je pysz nych (Hio ba 37:23, NP,
BT). Ona oskar ża py chę o prze -
śla do wa nie ubo gich, o cheł pie -
nie się, o lek ce wa że nie Bo skie go
Sło wa, o po gar dę wo bec bliź -
nich i ufa nie w swe bez pie czeń -
stwo (Ps. 10:2-6,11). Bi blia za -
rzu ca py sze znie wo le nie tych,
któ rzy są jej pod da ni przez
prze moc, ze psu cie, cie mię że nie
i aro gan cję oraz za rzu ca jej
bluź nier stwo prze ciw Bo gu i czło wie ko wi (Ps.
73:6,8,9). Ona mó wi, że Bóg nie mo że to le ro wać
pysz nych (Ps. 101:5). Bi blia twier dzi, że pysz ni są
prze klę ci, że py cha czy ni ich kłam ca mi oraz że oni
bę dą za wsty dze ni (Ps. 119:21,69,78). Pi smo Świę te
oświad cza, że py cha jest obrzy dli wo ścią dla Bo ga
(Przyp. 6:16,17), że Bóg nie na wi dzi jej (8:13) oraz że
ona pro wa dzi na błęd ną dro gę (10:17), py cha po -
gar dza dru gi mi (11:12), ce chu je ją głu po ta (12:15),
kłó tli wość i grzesz ność (13:10; 21:4; 28:25), ona pro -
wa dzi do znisz cze nia (15:25; 16:18; 17:19; 18:12),
jest usi dla ją ca i po ni ża ją ca (29:8,23).

Bi blia uczy tak że, że py cha spro wa dza nie do lę
(Łuk. 11:43), po wo du je iż lu dzie tra cą ła skę Bo ga
(Rzym. 11:18-20), na dy ma ich (1 Kor. 5:2), wy pa cza
wie dzę (8:2), wy no si się po nad wie dzę o Bo gu
(2 Kor. 10:5), po skro mie nie jej wy ma ga bo le snych
do świad czeń (12:7), pro wa dzi do oszu ki wa nia sa -

me go sie bie (Gal. 6:3), spro wa -
dza po tę pie nie i usi dla (1 Tym.
3:6), czy ni swe go po sia da cza
fał szy wym na uczy cie lem (6:3-
5), jest jed ną z cech lu dzi nie -
go dzi wych (2 Tym. 3:2,4), spro -
wa dza Bo ski sprze ciw (Jak. 4:6),
po wo du je pa no wa nie nad dzie -
dzic twem Bo ga (1 Pio tra 5:3),
nie jest z Oj ca, lecz ze świa ta
(1 Ja na 2:16), czy ni lu dzi nie -
szczę sny mi, nędz ny mi, ża ło -
sny mi, śle py mi i na gi mi (Obj.
3:17) oraz spro wa dza udrę ki,
smu tek, śmierć, płacz, nie do sta -
tek i znisz cze nie (Obj. 18:7,8). 

Pi smo Świę te po da je licz ne
przy kła dy osób do tknię tych
py chą: Achi to fel (2 Sam. 17:23),
Na aman (2 Król. 5:11-13), Sob -
na (Izaj. 22:15-19), Eze chiasz

(Izaj. 39:2-8), Uzjasz (2 Kron. 26:16-19), Ha man
(Est. 3:5; 7:10), Na bu cho do no zor (Dan. 5:20) itd. Bi -
blia po tę pia py chę ja ko jed ne go z na szych naj gor -
szych wro gów. 

Prze sad na sa mo oce na, py cha, za wie ra trzy ele -
men ty i są one wy ol brzy mie niem trzech skład ni -
ków sa mo oce ny – za ufa nia, za do wo le nia (któ re
u nie do sko na łych lu dzi za wsze jest prze sa dą) i sza -
cun ku. Wy gó ro wa ne za ufa nie do sie bie przy bie ra
róż ne for my, ta kie jak sa mo wy star czal ność, zu -
chwa łość, bez czel ność, pew ność sie bie i aro gan cję.
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Ono jest przo du ją cą ce chą, któ ra po wo du je, że lu -
dzie „wdzie ra ją się tam, gdzie anio ło wie bo ją się
stą pać”, że ma ją aspi ra cje do te go, co wy kra cza po -
za ich moż li wo ści i usi łu ją czy nić rze czy, do któ rych
bra ku je im po trzeb nych zdol no ści. Ono po -
wo du je, że pró bu ją czy nić rze czy, co
do któ rych są pew ni, że się nie
po wio dą, a gar dzą wy ko ny -
wa niem te go, co od po wia -
da ich zdol no ściom. Za -
tem prze sad ne za ufa nie
do sie bie spra wia, że
pró bu ją te go, co nie -
moż li we i czy ni ich
głup ca mi w oce nie in -
nych. Hi sto ria i na sze
do świad cze nie do star cza
nam licz nych przy kła dów
tej złej ce chy.

Dru gim ele men tem prze ro stu
sa mo oce ny jest sa mo za do wo le nie,
któ re tak że ma licz ne for my. Cho ciaż wszyst -
kie for my sa mo za do wo le nia w upa dłym czło wie -
ku są złe, po nie waż w każ dym wy pad ku są prze -
sa dą, to jed nak ma ją róż ne stop nie. Kie dy prze -
rost sa mo za do wo le nia przy bie ra skraj ną
for mę, to sta je się naj bar dziej nie bez -
piecz nym ele men tem py chy. Je -
go isto tą jest za ro zu mia łość,
sa mo wy star czal ność i sa -
mo za chwyt; w swym naj -
gor szym prze ro ście ono
czy ni czło wie ka na dę -
tym, na pu szo nym,
pom pa tycz nym, ma ją -
cym wy gó ro wa ne po ję -
cie o so bie, wy nio słym,
za ro zu mia łym, za du fa -
nym w so bie i nie przy stęp -
nym. Z po wo du ta kie go
prze sad ne go sa mo za do wo le nia
jed nost ka czu je się cen trum
wszech świa ta, jak słoń ce, wo kół któ re go
ob ra ca ją się wszyst kie in ne, mniej lub bar dziej od -
le głe pla ne ty i utrzy my wa ne na swych miej scach,
oczy wi ście, w pod po rząd ko wa niu te mu uro jo ne -
mu słoń cu. Ta kie jed nost ki uwa ża ją, że są prze ja -
wem wszel kiej do sko na ło ści, szczy tem wszel kich

osią gnięć i punk tem kul mi na cyj nym wszyst kich
do ko nań. Lecz w koń cu oni z pew no ścią pęk ną, jak
ba śnio wa ża ba, któ ra pró bo wa ła na dmu chać się
do roz mia ru kro wy. 

Prze ro stem trze cie go ele men tu sa -
mo oce ny jest wy bu ja ły sza cu nek

dla sa me go sie bie. Ta ce cha wy -
stę pu je w róż nią cych się

stop niach i for mach. Jest to
szczy cą ca się am bi cja,
któ ra prze ra sta sa mą sie -
bie. Jest to wy nio słość,
któ ra pro wa dzi do nie -
zwra ca nia uwa gi na in -
nych. Jest aro gan cją,

któ ra lek ce wa ży in nych.
Jest po gar dą, któ ra szy -

dzą co spo glą da na dru gich.
Jest to du ma nie za do wo lo -

na z ni skie go sta nu i aspi ru ją ca
do naj wyż sze go sta nu, a usi łu jąc go

osią gnąć, prze ja wia sa mo wy wyż sze nie, któ re
nie po wstrzy mu je się przed po ni ża niem in nych.
Ona przy bie ra wiel ko pań skie ma nie ry, nie za leż nie
od te go, czy je po sia da, czy nie. Jest to wy nio słość,

któ ra nie dba o to, czy je uczu cia dep cze
swy mi sto pa mi. Jest to py cha fa ry ze -

usza, któ ra lek ce wa ży i gar dzi
uni żo nym cel ni kiem. Ona

prze ja wia re zer wę wo bec
rze czy wi stej lub uro jo nej
niż szo ści. Ona prze cho -
dzi obok bied nych, znę -
ka nych i skrom nych,
z wy nio sły mi ma nie ra -
mi oraz pod nie sio ną

i od chy lo ną w tył gło wą.
Ona dum nie ma sze ru je

z po czu ciem wła snej waż -
no ści i prze świad cze niem

o niż szo ści lub ni co ści in nych.
Jest to za ro zu mia ła po sta wa, apo -

dyk tycz ny ton i wład cza mo wa. Ona ob -
ra ca do sto jeń stwo w pom pa tycz ność, sza cu nek dla
sie bie w czcze nie sa me go sie bie, a wy so kie sta no wi -
sko zmie nia w ty ra nię. Ona czę sto oka zu je się wte -
dy, gdy ci, któ rych lek ce wa ży i któ ry mi po gar dza,
są bar dziej wy bit ni. 

Mordocheusz i Haman
Estery 3:5; 7:10.

Uzjasz
2 Kron. 26:16-19
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Py cha jest czę sto prze ja wia na przez wład ców i in -
nych wy so kich urzęd ni ków pań stwo wych. Kler
jest czę stym jej przy kła dem. Ary sto kra ci i za moż ni
lu dzie czę sto są do tknię ci py chą. Wy so kiej ran gi
woj sko wi i ko man do rzy ma ry nar ki wo jen nej ma ni -
fe stu ją ją dość po wszech nie. Wiel cy zdo byw cy
w hi sto rii są szcze gól nie ob wi nia ni o prze rost sza -
cun ku dla sa mych sie bie. Ta ce cha czę sto jest oka -
zy wa na tak że przez lu dzi o mniej szych ta len tach,
osią gnię ciach, do ko na niach i niż szej po zy cji. Nie -
któ rzy są tak upa dli, że po mi mo, iż są naj mniej
zdol ny mi, naj bar dziej bez owoc ny mi pra cow ni ka mi
oraz naj bar dziej nie po zor ny mi agen ta mi, to sta ją się
ofia ra mi tej wa dy. Wie lu lu dzi usi łu je być „naj więk -
szą ża bą w ka łu ży”, nie ma jąc ku te mu naj mniej -
szych zdol no ści. Lecz jed nym ze złych skut ków
po wo do wa nych przez py chę, nad mier ną sa mo oce -
nę, jest duch nie zdro we go roz sąd ku, któ ry czy ni lu -
dzi nie zdol ny mi do wła ści we go osą dza nia sie bie.
Py cha do pro wa dzi ła do upad ku wię cej wo dzów
lu du Pań skie go, niż wszyst kie in ne przy czy ny
wzię te ra zem i wie lo krot nie po mno żo ne. Z pew no -
ścią jest ona jed nym z naj gor szych wro gów chrze -
ści ja ni na i po win na być od ra zu uśmier co na. In -
nym złu dze niem, ja kie ona roz wi ja, jest uwa ża nie
tych, któ rzy się jej sprze ci wia ją, za na peł nio nych
py chą oraz nie na wi dze nie w nich rze czy wi stej lub
uro jo nej ce chy, któ rą, tak na praw dę, sa mi po sia da -
ją. Oczy wi ście, sa ma w so bie i w swych trzech ele -
men tach, py cha u każ de go czło wie ka jest nad zwy -
czaj złą wa dą. 

FUNK CJA SA MO OCE NY 

Przejdź my na stęp nie do roz wa że nia funk cji sa -
mo oce ny. Kie dy mó wi my o jej funk cji, nie ma my
na my śli funk cji prze sad ne go jej prze ja wia nia, nie -
za leż nie od te go, czy jest ono w for mie py chy, czy
też nad mier nej po ko ry. Ra czej ma my na my śli ro -
lę, któ rą peł ni sa mo oce na ja ko god na po chwa ły ce -
cha cha rak te ru. To, że ona jest prze zna czo -
na do uży wa nia w do brych ce lach, jest wi docz ne
z te go, że Bóg uczy nił ją nie od łącz ną czę ścią ludz -
kie go uspo so bie nia, czę ścią mo ral ne go cha rak te ru
czło wie ka. Jest to tak że oczy wi ste z fak tu, że Bóg,
Chry stus, do brzy anio ło wie i świę ci w chwa le, po -
sia da ją ją ja ko ele ment swych cha rak te rów. Za tem
ma ona za twier dzo ną i za mie rzo ną przez Bo ga
funk cję w na szych uspo so bie niach i cha rak te rach. 

Ja ka, za tem, jest funk cja sa mo oce ny? Nie jest to

funk cja pa na, lecz słu gi, po nie waż w funk cji pa -
na ona sta je się prze sa dą, py chą. Sa mo oce na mo że
być za an ga żo wa na ja ko słu ga Praw dy, spra wie dli -
wo ści i świę to ści; ona po win na być tak uży wa -
na do dzia ła nia na rzecz roz wo ju Praw dy, spra -
wie dli wo ści i świę to ści w nas sa mych oraz w in -
nych. Ta funk cja sa mo oce ny mo że być zro zu mia -
na w dwóch jej ele men tach, któ re są przez nas uży -
wa ne w obec nym cza sie: w za ufa niu do sie bie i sza -
cun ku dla sie bie. 

Ilo ścią za ufa nia do sie bie, ja ką słusz nie mo że my
uży wać, jest wia ra w nas sa mych ja ko zdol nych, by
być ta ki mi i czy nić to, cze go Bóg pra gnie od nas
i nie wię cej ani mniej. Tak więc, mo że my wła ści wie
jej uży wać ja ko słu gi Praw dy do ta kie go stop nia po -
bu dza nia nas do wie rze nia, że je ste śmy w sta nie
zdo być i za cho wać dla sie bie ty le Praw dy, ile Bóg
pra gnie, by śmy mie li oraz że ma my ty le wia ry
w Praw dę, ile Bóg pra gnie, by śmy mie li, aby po móc
in nym w jej otrzy ma niu. Gdy ma my ta ką ilość za -
ufa nia do sie bie, by wie rzyć, że mo że my i po win ni -
śmy uży wać go w tych dwóch ce lach, wów czas za -
ufa nie do sie bie ja ko ele ment na szej sa mo oce ny,
czy ni my słu gą we wła ści wym uży wa niu go
na rzecz Praw dy. Po dob nie, je śli uży wa my za ufa -
nia do sie bie w po bu dza niu nas do roz wo ju spra -
wie dli wo ści i świę to ści w nas i w in nych, w ta kim
stop niu i ta ki mi spo so ba mi, na ja kie Bóg wska zu je,
że pra gnie, aby śmy tak czy ni li, wte dy za ufa nie
do sie bie ja ko część sa mo oce ny, czy ni my słu gą
spra wie dli wo ści i świę to ści. 

Tę funk cję sa mo oce ny mo że my tak że do strzec
w sza cun ku dla sie bie oraz god no ści, ja ką praw -
dzi wy sza cu nek dla sa me go sie bie wy twa rza. Słu -
żeb na funk cja sza cun ku dla sie bie ja ko czę ści sa mo -
oce ny jest wi docz na w dzia ła niu sa mo oce ny w sto -
sun ku do Praw dy, któ re spra wia, że jed nost ka
na ty le sza nu je sie bie, by z god no ścią wy peł nić to,
co Bóg na nią na kła da ja ko od po wied nią do przy -
wi le ju otrzy ma nia Bo skiej Praw dy, za cho wa nia jej
i udzie la nia jej in nym. Udzie la jąc Praw dy in nym,
z punk tu wi dze nia sza cun ku dla sie bie, jed nost ka
bę dzie trak to wać sie bie tak, jak Bóg ją trak tu je; ja -
ko god ną, by przez ła skę Bo żą i za słu gę Chry stu sa
być am ba sa do rem Bo ga, po ma ga jąc in nym w uzy -
ska niu har mo nii z Bo giem przez Praw dę. Przyj mu -
jąc i za cho wu jąc Praw dę, z punk tu wi dze nia sza -
cun ku dla sie bie ta oso ba bę dzie pa trzeć na sie bie
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tak, jak Bóg na nią pa trzy; ja ko god ną, by przez ła -
skę Bo ga i za słu gę Chry stu sa, ja ko dziec ko Bo że, zo -
stać uprzy wi le jo wa nym zna jo mo ścią Praw dy. Po -
dob nie, kie dy uży wa my sza cun ku dla sie bie do po -
bu dza nia sie bie, aby śmy ja ko dzie ci Bo że od czu wa -
li, że zro bi li śmy coś, co nie jest w har mo nii ze spra -
wie dli wo ścią i świę to ścią oraz za chę ca nia nas, by -
śmy pod cho dzi li z god no ścią do na sze go po wo ła -
nia i wy bo ru w prak ty ko wa niu spra wie dli wo ści
i świę to ści, wów czas wła ści wie ko rzy sta my z sa -
mo oce ny w jej czę ści sza cun ku dla sa mych sie bie.
Wte dy roz wi ja my wła ści wą jej funk cję, urząd
i dzia ła nie ja ko słu gi Praw dy, spra wie dli wo ści
i świę to ści. Ta kie uży wa nie jej jest wła ści wym ćwi -
cze niem w roz wo ju cha rak te ru. Z jak sto sow ną
god no ścią i za ufa niem do sie bie bę dzie my dzia łać,
gdy bę dzie my prze ja wiać ta ką sa mo oce nę! I jak do -
bry wpływ na in nych bę dzie my wy wie rać przez
ta kie jej dzia ła nie! Za tem ja ko dzie ci Bo że roz wi jaj -
my ta kie funk cje sa mo oce ny.

Oczy wi ście, nie ma wąt pli wo ści co do te go, że
po nie waż w na szym obec nym sta nie żad ne sto so -
wa nie sa mo za do wo le nia ja ko ele men tu sa mo oce ny
nie jest wła ści we, to nie peł ni ono te raz żad nej
funk cji dla nas, cho ciaż bę dzie ją mieć, gdy osią -
gnie my do sko na łość. 

BRAK SA MO OCE NY 

Brak sa mo oce ny jest wa dą cha rak te ru. Mię dzy
in ny mi jest to oczy wi ste z fak tu, że sa mo oce na jest
czę ścią ob ra zu Bo ga i ja ko ta ka zo sta ła wsz cze pio -
na w uspo so bie nie czło wie ka. Jest to rów nież wi -
docz ne z fak tu, że ci, któ rzy jej nie ma ją, z po wo du
te go bra ku, sta ją się win ni czy nów szko dli wych dla
cha rak te ru, jak rów nież czy nów, któ re ma ją de gra -
du ją cy wpływ na in nych. Te bra ki ob ja wia ją się
w nie podej mo wa niu się te go, co oni są w sta nie
wy ko nać i cze go wy ma ga od nich obo wią zek i ich
in te res, jak rów nież są one czę sto wi docz ne w wy -
mu szo nym wy wią za niu się z za da nia oraz w nie po -
wo dze niu ta kich przed się wzięć z po wo du bra ku
za ufa nia w zdol no ści do do pro wa dze nia ich do po -
myśl ne go koń ca. Tak więc brak za ufa nia do sie bie
czę sto spra wia, że ktoś do zna je nie po wo dze nia
w spra wach, do któ rych wy ko na nia po sia da kwa -
li fi ka cje, a to dla te go, że przez brak wia ry we wła -
sne umie jęt no ści do wy ko na nia tej spra wy, dys -
kwa li fi ku je sam sie bie. Ci, któ rzy są do tknię ci tą
wa dą, mu szą uwie rzyć w swe zdol no ści do wy peł -

nie nia te go, co Bóg ży czy so bie, aby uczy ni li, ja ko Bo -
ską wo lę wo bec nich. 

Brak sa mo oce ny w jej czę ści sza cun ku dla sie -
bie tak że jest po waż ną wa dą cha rak te ru i to nie tyl -
ko z wy żej po da nych po wo dów bra ku sa mo oce ny
w ogól no ści ja ko wa dy cha rak te ru, lecz tak że z po -
wo dów tkwią cych w sa mej isto cie bra ku sza cun ku
dla sie bie. Bez wąt pie nia brak sza cun ku dla sie bie
czę sto pro wa dzi lu dzi do po ni ża nia sa mych sie bie
przez po stę po wa nie nie god ne ich sa mych, w grze -
chu, sa mo lub stwie i świa to wo ści, któ re go nie do -
pu ści li by się, gdy by roz wi ja li wła ści wy sza cu nek
dla sie bie. Oczy wi ste jest, że je śli lu dzie od po wied -
nio sza nu ją wła sną oso bę, to nie bę dą po zwa lać
so bie na nie dba łość wła sne go wy glą du, na nie czy -
ste na ło gi oso bi ste, ta kie jak lu bież ność, pi jań stwo,
ob żar stwo, uza leż nie nie od ty to niu i nar ko ty ków
oraz ze psu cie mo ral ne. Wie le pod łych czy nów wy -
ko rzy sty wa nia in nych w spra wach biz ne su i w sto -
sun kach spo łecz nych ni gdy nie zo sta ło by do ko -
na nych, gdy by ich spraw cy wła ści wie sza no wa li
sie bie. Jak wie le czy nów wy ko rzy sty wa nia sła bych
przez sil niej szych nie zo sta ło by po peł nio nych,
gdy by ci sil ni mie li od po wied ni sza cu nek dla sie -
bie! Jak wie le ak tów cie mię że nia ubo gich, sie rot,
wdów i in nych bez bron nych, ni gdy nie zo sta ło by
do ko na nych, gdy by ich opraw cy mie li wła ści wy
sza cu nek dla sie bie! 

Wła ści wy sza cu nek dla sie bie po wstrzy mał by
od po peł nie nia naj bar dziej bez wstyd nych czy nów
za pi sa nych w hi sto rii oraz licz nych nie za pi sa nych,
do ko na nych w pry wat nym ży ciu wie lu lu dzi.
Z pew no ścią, to wła śnie brak sza cun ku dla sie bie
czę sto po py cha lu dzi do an ga żo wa nia się w plot ki
i oszczer stwa, w zdra dza nie za ufa nia, w sto so wa nie
pod stę pu i oszu ki wa nie oraz w wy własz cza nie lu -
dzi z ich wła sno ści, praw i przy wi le jów. To brak
sza cun ku dla sie bie jest po czę ści od po wie dzial ny
za kłam stwo, zdra dę, wścib stwo w spra wy in nych
oraz pod ko py wa nie ich re pu ta cji, wpły wu i po zy -
cji w ży ciu. Na de wszyst ko fakt, że lu dzie po ni ża -
ją się przez ka la nie się bał wo chwal stwem, w szcze -
gól no ści gdy bał wo chwal stwo do ty czy wła sne go
ja, przez bluź nier stwa i róż ne for my nie wia ry, jest
spo wo do wa ny bra kiem sza cun ku dla sie bie.

BS, ‘08, 72-75 
Roz wój sa mo oce ny – ciąg dal szy w na stęp nym nu me rze.
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Do Re dak cji Świec kie go Ru chu Mi syj ne go

Mó wi cie, że kie dy ktoś umie ra, to je go cia ło prze by -
wa w gro bie, czy nie któ rzy nie idą pro sto do nie ba?
Sły sza łem, że nie któ rzy lu dzie bę dą cy bli sko śmier ci,
prze ży wa li pew ne do zna nia po za cia łem. Sy lvia Brown
w pro gra mie Mon tel Wil liams mó wi, że ko mu ni ku je
się ze zmar ły mi – zmar ły mi du cha mi. Ja ka jest wa sza
opi nia na ten te mat? 

C.D. He spe ria, MI

Dro gi C. D.: Chrze ści jań skie po zdro wie nia!

Dzię ku je my za list z py ta nia mi. Jest na praw dę po -
cie sza ją ce, gdy do sta je się list od tych z lu du Pa na, któ -
rzy do cie ka ją i po szu ku ją bi blij nych od po wie dzi. Za in -
te re suj my się za chę tą z 2 Tym. 2:15 (KJV): „Stu diuj,
abyś oka zał się przed Bo giem ja ko god ny uzna nia pra -
cow nik, któ ry nie mu si się wsty dzić, wła ści wie roz bie -
ra jąc sło wo praw dy”.

Pro szę zwró cić uwa gę, co Apo stoł Pa weł mó wi
w związ ku ze zmar twych wsta niem umar łych. On naj -
pierw za da je py ta nie: „Jak są wzbu dza ni umar li? I w ja -
kim cie le wy cho dzą?” Na stęp nie przy stę pu je do od po -
wie dzi. „To, co ty sie jesz, nie sie jesz cia ła, któ re ma po -
wstać” (1 Kor. 15:35-38, KJV). Pro szę za uwa żyć, że nie
cy tu ję ca łych wer se tów, dla za osz czę dze nia miej sca.
Apo stoł mó wi w tych sło wach, że ma te rial ne ludz kie
cia ło, któ re jest grze ba ne w gro bie lub po że ra ne przez
re ki ny czy ali ga to ry, nie jest tym sa mym, któ re mu bę -
dzie udzie lo ne ży cie. Ludz kie cia ło ule ga roz kła do wi
i nie jest tym cia łem, któ re otrzy ma ży cie. Ten fakt mo -
że po twier dzić każ dy rol nik, po nie waż ziar no, któ re
on wsie wa do zie mi, nie wy cho dzi z niej sa mo ja ko
ziar no zbo ża, lecz po zo sta je w zie mi i po skieł ko wa niu
do star cza skład ni ków od żyw czych dla no we go or ga ni -
zmu, któ ry wy ra sta z zie mi. Kon ty nu ując roz wa ża nia
te go te ma tu, na tchnio ny za pis po da je, że ci, któ rzy po -
wsta ją w zmar twych wsta niu, nie wszy scy otrzy mu ją
nie biań ską na gro dę, Bo ską na tu rę – ja ko kla sa psze ni -
cy. Pro szę za uwa żyć, jak Apo stoł to przed sta wia – ziar -
no „psze nicz ne al bo ja kie kol wiek in ne.” Za tem ci
z ludz ko ści, któ rzy bę dą prze cho dzić pro ces re sty tu cji
w Wie ku Ty siąc le cia (in ne ziar no), otrzy ma ją do sko -
na łą ludz ką na tu rę i bę dą żyć tu taj na zie mi (Dz.Ap.
3:19-21). Wiersz 38 zgod nie z tą my ślą mó wi: „Bóg da -
je mu cia ło ja kie chce, a każ de mu na sie niu je go wła -
sne cia ło”.

Bro szu ra „Spi ry tyzm – Sta ro żyt ny i Współ cze sny”
po win na po móc Pa nu w zro zu mie niu Świa ta Du cho -
we go w od nie sie niu do ludz kie go ży cia i do znań
w ob li czu śmier ci. Je śli po prze czy ta niu wy sła nych
in for ma cji, bę dzie Pan jesz cze miał py ta nia, pro szę
na pi sać po now nie.

Ży cząc bło go sła wień stwa Bo że go w stu dio wa niu
Je go Sło wa, po zo sta je w służ bie Mi strza

Ralph He rzig, Re dak tor

* * *
Sza now ny Pa nie,

Je stem stu den tem Bi blii, któ ry zwra ca się do Pa -
na z dwie ma proś ba mi i kil ko ma py ta nia mi. Ba dam Bi -
blię ze Świad ka mi Je ho wy i chciał bym upew nić się, że
to cze go mnie uczą, jest wła ści we. Chciał bym otrzy -
mać książ kę za ty tu ło wa ną „Ży cie – Śmierć – Co bę dzie
po śmier ci” i bro szu rę „Na uki Świad ków Je ho wy roz pa try -
wa ne w świe tle Pi sma Świę te go”.

Na pod sta wie ma te ria łów Świad ków za uwa ży łem,
że Paul S.L. John son jest od stęp cą. Co się sta ło? Udo -
stęp nio no mi ogra ni czo ne in for ma cje na ten te mat.
Po prze wer to wa niu nie któ rych wa szych pu bli ka cji, do -
strze gam pew ne po do bień stwa po mię dzy wa szy mi
i ich na uka mi. Gdzie tkwi róż ni ca i dla cze go? Dla cze go
sprze da je cie książ ki na pi sa ne przez C.T. Rus sel la? Wy -
da je mi się, że one są wła sno ścią or ga ni za cji (ich or ga -
ni za cji).

Bę dę cier pli wie ocze ki wać na od po wiedź! Dzię ku ję.

Z po wa ża niem
J.J., He le na, OK.

* * *
Dro gi J. J., Chrze ści jań skie po zdro wie nia!

Bra ta za mó wie nie jest w to ku re ali za cji i wkrót ce
zo sta nie wy sła ne. Być mo że Brat do sta nie je wcze śniej,
niż ten list. Dzię ku ję za list z in for ma cją i za łą czo ny mi
py ta nia mi. Za mó wio na bro szu ra po win na po móc Bra -
tu w zro zu mie niu pew nych punk tów, w któ rych
LHMM róż ni się od na uk Świad ków Je ho wy.

Być mo że Brat wie, że Praw dy do ty czą ce dwóch
zba wień, kla sy wy bra nych – Na masz czo nych Świę tych,
Ma lucz kie go Stad ka, któ re otrzy ma ło Bo ską na tu rę
i nie biań ską na gro dę oraz Praw dy o tym, że świat ludz -
ko ści otrzy ma do sko na łą ludz ką na tu rę tu taj na zie mi,
pod czas Wie ku Ty siąc le cia, zo sta ły po raz pierw szy ob -
ja wio ne przez Pa na, za po śred nic twem Pa sto ra Char -
les’a Ta ze Rus sel la. Mię dzy in ny mi, on wy dał sześć to -
mów Wy kła dów Pi sma Świę te go oraz re da go wał cza so -
pi smo za ty tu ło wa ne „Straż ni ca Sy jo nu i Zwia stun
Obec no ści Chry stu sa”. 

Te raz usto sun ku ję się do py ta nia: Dla cze go LHMM
wy da je pi sma Pa sto ra, pod czas gdy Świad ko wie nie
wy da ją lub na wet nie ko rzy sta ją z nich? Praw do po -
dob nie są ku te mu licz ne po wo dy, lecz głów ny po wód
jest ta ki, że oni nie uzna ją już, iż je go na uki są praw dą.
A my, w prze ci wień stwie do te go uwa ża my, że praw -

LI STY DO RE DAK TO RALI STY DO RE DAK TO RA
OD PO WIE DZI NA PY TA NIAOD PO WIE DZI NA PY TA NIA

SZTANDAR
BIBLIJNY
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dzi we stwier dze nia za wsze po zo sta ją praw dą. Praw da,
że Bóg spro wa dził na zie mię wiel ki po top w dniach
No ego lub praw da, że przez Abra ha ma i je go na sie nie
wszyst kie ro dzi ny zie mi bę dą bło go sła wio ne, jest wciąż
praw dzi wa (1 Moj. 22:17,18). Praw da nie sta je się prze -
sta rza ła z upły wem cza su.

Świad ko wie Je ho wy twier dzą, że Pa stor Rus sell jest
ich za ło ży cie lem, co nie jest praw dą. Pa stor Rus sell umarł
w 1916 ro ku, a na zwa „Świad ko wie Je ho wy” nie zo sta ła
nada na ich or ga ni za cji przed 1931 ro kiem przez sę dzie -
go J. Ru ther for da. Ja ko LHMM wie rzy my, że Pan użył
Pa sto ra Rus sel la do wy ja śnie nia wie lu prawd bi blij nych
i dzi siaj je go pi sma są wciąż praw dzi we, dla te go na dal je
pu bli ku je my. Z dru giej stro ny, Świad ko wie uczą wie lu
rze czy prze ciw nych tym pu bli ka cjom i dla te go nie dą żą
do roz po wszech nia nia bi blij nych dzieł Pa sto ra, oba wia -
jąc się ob ja wie nia swych błę dów ja ko ta kich. 

Brat Paul S.L. John son zo stał mia no wa ny na piel -
grzy ma przez Pa sto ra Rus sel la, tak jak in ni, a po śmier -
ci Bra ta Rus sel la, z po wo du po pad nię cia To wa rzy -
stwa w błąd, odłą czył się i za ło żył Świec ko -Do mo wy
Ruch Mi sjo nar ski, któ ry był na zwą jed nej z po moc ni -
czych form or ga ni za cyj nych Bra tu Rus sel lo wi. Tak
jak świa tło Bo skie go Sło wa po stę po wa ło w cza sie
służ by Pa sto ra Rus sel la, w la tach 1874-1914 i da lej,
tak Praw da bę dzie po stę po wać aż do peł ni Wie ku Ty -
siąc le cia (Przyp. 4:18). Lecz na le ży pa mię tać, że po stę -
pu ją ca Praw da –no wa Praw da – za wsze mu si być
opar ta i pod trzy my wa na przez Praw dy z prze szło -
ści, a nie w opo zy cji do nich. 

Za uważ dro gi Bra cie, że cho ciaż na po zy cje wy sła -
ne do Cie bie zmie ni ły się ce ny, to jed nak one są wciąż
do stęp ne. Mam na dzie ję, że te my śli bę dą dla Cie bie po -
moc ne w po szu ki wa niu i stu dio wa niu Sło wa Bo że go
(2 Tym. 2:15). Po zwo li łem so bie na do da nie do prze sył -
ki ostat nie go nu me ru na sze go cza so pi sma „Sztan dar
Bi blij ny.” Ufam, że bę dzie on bło go sła wień stwem dla
Bra ta. Je śli Brat ma wię cej py tań, pro szę je przy słać. 

Po zo sta je w służ bie Ewan ge lii,
Brat Ralph He rzig, Re dak tor

* * *

PY TA NIE: Jak ma my ro zu mieć Obj. 1:7, któ re mó wi,
że wszel kie oko uj rzy Go w Je go dru gim przyj ściu?

OD PO WIEDŹ: W Obj. 1:7 czy ta my: „Oto idzie z ob -
ło ka mi [utra pie nia mi w wiel kim uci sku, Mat. 24:21],

i uj rzy Go wszel kie oko, i ci, któ rzy Go prze bi li.” Je śli
„ob ło ki” z te go wer se tu bę dzie my trak to wać li te ral nie,
to on nie bę dzie miał sen su… a gdy wy ra że nie „wszel -
kie oko” zin ter pre tu je my ja ko sto su ją ce się do fi zycz ne -
go wzro ku, to bę dzie ono sprzecz ne z 1 Tym. 6:16 i Ja -
na 14:19. Ro zu mie się sa mo przez się, że cześć dla Sło -
wa Bo że go po win na po wstrzy mać nas przed in ter pre -
to wa niem Pi sma Świę te go w spo sób sprzecz ny z in ny -
mi wy raź ny mi oświad cze nia mi Bi blii. 

Jak mo że my in ter pre to wać ten oraz in ne po dob ne
wer se ty i za cho wać zgod ność Bi blii? Od po wia da my,
że 1 Tym. 6:16 i Ja na 14:19 oczy wi ście są li te ral ne i od -
no szą się do li te ral ne go wzro ku, na to miast oczy z Obj.

1:7 mu szą być sym bo licz ne i od no szą się do na sze go du -
cho we go wzro ku – na szych oczu zro zu mie nia. Dla te go
ten wer set naj wi docz niej zna czy, że na sze mu Pa nu
w Je go dru giej obec no ści to wa rzy szą ob ło ki uci sku i że
oczy zro zu mie nia wszyst kich lu dzi, włą cza jąc na wet
Ży dów, osta tecz nie zo sta ną otwar te na wła ści we po -
zna nie Go. To w tym zna cze niu wi dze nia Apo stoł Pa -
weł mó wi: „Je zu sa wi dzi my” (Żyd. 2:9). Oczy wi ście,
Apo stoł nie miał na my śli, że on i ci, któ rzy z nim by li,
wi dzie li Je zu sa fi zycz nym wzro kiem, po nie waż On był
wów czas w nie bie, lecz ra czej je go i na szy mi ocza mi
zro zu mie nia, umy sło wym wzro kiem. 

Ta ka in ter pre ta cja jest uza sad nio na nie tyl ko przez
jej sen sow ność i zgod ność z za sto so wa niem jej w in -
nych wer se tach bi blij nych, lecz tak że przez sym bo licz -
ny cha rak ter Księ gi Ob ja wie nia. Nasz Pan udzie lił Ob -
ja wie nia Ja no wi w zna kach lub sym bo lach. Dla te go jest
wła ści we, by ob ło ki, oko i wi dze nie z Obj. 1:7 trak to wać
sym bo licz nie. Wzmian ka uczy nio na w tym wer se cie
wo bec Ży dów, któ rzy Go prze bi li, ja ko wi dzą cych Go,
roz strzy ga spra wę; po nie waż Je zus po wie dział im we
śro dę przed Swym ukrzy żo wa niem, dwa dni wcze -
śniej, za nim Ży dzi ostat ni raz wi dzie li Go fi zycz nym
wzro kiem, że wię cej nie bę dą Go wi dzieć, aż w Je go
dru gim ad wen cie, kie dy przy wi ta ją Go okrzy kiem:
„Bło go sła wio ny, któ ry idzie w imie niu Pań skim” (Mat.
23:39). Ten wer set do wo dzi, że nie ma tu mo wy o fi -
zycz nym wzro ku, po nie waż Ży dzi uj rze li Pa na na krzy -
żu fi zycz ny mi ocza mi dwa dni po tem, gdy wy po wie -
dział te sło wa.

Za tem cho dzi tu taj o du cho wy wzrok i wer set ten
wska zu je, że ci, któ rzy prze bi li Pa na, uj rzą Go pod czas
Je go dru giej obec no ści, nie fi zycz nym wzro kiem, lecz
umy sło wy mi ocza mi zro zu mie nia. 

Po nad to wie my o tym, po nie waż Je zus dwa dni
wcze śniej, w dniu Swe go trium fal ne go wjaz du do Je ro -
zo li my oraz czte ry dni przed Swo ją śmier cią, ogło sił
umy sło we za śle pie nie, któ re przy szło na Ży dów z po -
wo du ich grze chów (Łuk. 19:42,44); a Apo stoł Pa weł
za pew nia nas, że ta ka ich śle po ta mu si trwać, do pó ki
nie zo sta nie ze bra na zu peł na licz ba wy bra nych z po gan
(Rzym. 11:7-10, 25-33). Wte dy, w cza sie dru giej obec no -
ści Pa na ich za śle pie nie bę dzie stop nio wo usu wa ne
i oni uj rzą (doj dą do zro zu mie nia) Je zu sa ja ko swe go
Me sja sza i Wy zwo li cie la. Mat. 26:64 jest bar dzo po dob -
ny do Obj. 1:7 pod wzglę dem zna cze nia i me to dy in ter -
pre ta cji. Wer se ty przed sta wio ne po wy żej są zgod ne
z wy raź ny mi stwier dze nia mi z 1 Tym. 6:16 oraz Ja -
na 14:19 i dla te go ra zem do wo dzą, że po wrót na sze go
Pa na jest nie wi dzial ny dla fi zycz ne go wzro ku lu dzi,
cho ciaż osta tecz nie bę dzie do strze żo ny przez ich du -
cho we po strze ga nie, ocza mi zro zu mie nia.

BS, ‘08, 75-76.
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NO WY TE STA MENT po twier dza hi sto rię z 1 Księ -
gi Moj że szo wej do ty czą cą zwie dze nia mat ki Ewy

oraz to, że oj ciec Adam po padł w nie po słu szeń stwo
pod jej wpły wem. Świę ty Pa weł oświad cza, że Adam
nie zo stał zwie dzio ny i dla te go po no si więk szą od po -
wie dzial ność. Pi smo Świę te w wie lu miej scach po da je,
że to przez nie po słu szeń stwo Ada ma na ca łe je go po -
tom stwo spa dło po tę pie nie. On ja ko gło wa był zań od -
po wie dzial ny. „Prze to ja ko przez jed ne go czło wie ka
grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też
na wszyst kich lu dzi śmierć przy szła, po nie waż wszy scy
zgrze szy li” – Rzy mian 5:12. 

Pi smo Świę te mó wi, że mat ka Ewa by ła spra gnio -
na wie dzy, co wy ko rzy stał sza tan, przy wo dząc ją do nie -
po słu szeń stwa. Nie po win ni śmy są dzić, że wąż prze mó -
wił sły szal nym gło sem; lecz ra czej tak, jak po da je przy -
sło wie: „czy ny mó wią gło śniej niż sło wa”. Jest praw do -
po dob ne, że wąż prze mó wił wła śnie w ten spo sób. 

Bóg ze zwo lił na szym pierw szym ro dzi com jeść
do wo li wszyst kie raj skie owo ce, z wy jąt kiem ga tun ku
na zwa ne go „drze wem po zna nia do bra i zła”. To drze wo
by ło za ka za ne na pe wien czas ja ko pró ba ich lo jal no ści.
Spo ży cie owo ców te go drze wa, przed któ rym zo sta li
ostrze że ni, mia ło spro wa dzić na nich prze kleń stwo –
wy rok śmier ci. Wąż jadł róż ne owo ce, lecz szcze gól nie
zda wał się lu bić za ka za ne owo ce. W wy ni ku ob ser wa -
cji do wo dzą cej, że ten owoc nie za bił wę ża, mat ka Ewa
do szła do wnio sku, iż Bóg za ka zał ko rzy sta nia z naj lep -
sze go drze wa w Ede nie. Ona uzna ła, że za bra nia jąc im
jeść te go owo cu, Bóg miał sa mo lub ny cel; że oba wiał się
iż Je go stwo rze nia sta ną się tak mą dre jak On Sam. 

Mat ka Ewa nie mó wi ła mę żo wi o swych po dej rze -
niach. Ona chcia ła zjeść owoc, po siąść wie dzę, któ rą
Bóg za trzy my wał tyl ko dla sie bie, a na stęp nie Adam
wziął w tym udział (1 Moj. 3:6).

Adam zda wał so bie spra wę z po wa gi nie po słu szeń -
stwa Ewy. My ślał o dłu gich dniach prze ży tych bez jej
to wa rzy stwa. Te raz zno wu był by sa mot ny. Z roz pa czy
zde cy do wał do łą czyć do Ewy w grze chu i ka rze za nie -
go. Śmierć Ada ma by ła po wol nym sa mo bój stwem! Je -
go umie ra nie trwa ło 930 lat. 

LEK CJA 10
1 Moj że szo wa 3:1-8

1. Kto był zwie dzio ny, Adam czy Ewa? 1 Tym. 2:14.
2. Dla cze go Adam miał więk szą od po wie dzial ność?

Aka pit 1.
3. Ja ki był re zul tat nie po słu szeń stwa Ada ma? 

Rzym. 5:12. 
4. Kto sku sił Ewę i w ja ki spo sób? Aka pit 2.
5. Czy Bóg po wie dział Ada mo wi i Ewie, że mo gą jeść

owo ce z każ de go drze wa w Ogro dzie Eden? 1 Moj.
2:16, 17; Aka pit 3.

6. Dla cze go Bóg za bro nił je dze nia te go kon kret ne go
owo cu?

7. Ja ki naj wy raź niej był wnio sek Ewy, co do ce lu Bo -
skie go za ka zu? 

8. Wy ja śnij me to dę zwie dze nia swe go mę ża przez
Ewę. Aka pit 4. 

9. Czy Adam zda wał so bie spra wę z po wa gi nie po słu -
szeń stwa Ewy? Aka pit 5.

10. Gdy by Adam nie uległ, co na stą pi ło by z uwa gi
na fakt, że Ewa już zgrze szy ła? 

11. Jak dłu go żył Adam? 1 Moj. 5:5.
12. Zhar mo ni zuj to z Bo skim wy ro kiem mó wią cym, że

umrze w dniu, w któ rym zje za ka za ny owoc? 2 Pio -
tra 3:8. 13. Ja kiej lek cji mo że my się na uczyć z pró by
za sto so wa nej wo bec Ada ma i Ewy? 

14. Ja ka bę dzie na gro da za po słu szeń stwo? 1 Moj że -
szo wa 3:1-8.
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ZWIE DZE NIE MAT KI EWY

1 Mojżeszowa
3: 18


