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BŁĄD za kła da ją cy, że lu dzie, któ rzy umar li,
są ży wi, le ży u pod staw pra wie ka żde go teo -

lo gicz ne go błę du na ca łym świe cie. Wie lu po peł -
ni ło ten błąd przyj mu jąc do my sły po gań skie go
fi lo zo fa Pla to na, za miast świa dectw Sło wa Bo -
że go. Mo że my usu nąć trud no ści i teo lo gicz ne
za gma twa nia wra ca jąc do Sło wa Bo że go. Nie za -
le żnie od wszyst kie go, co zo sta ło po wie dzia ne
i na pi sa ne, po wo łu jąc się na sło wa Pi sma Świę -
te go, czę sto po wsta je py ta nie: Czy na praw dę
chce cie nam po wie dzieć, że na si przy ja cie le nie
idą na tych miast do nie ba, kie dy umie ra ją? To
jest do kład nie to, co sta ra my się wy ka zać ja ko
na ukę bi blij ną. Sa mo Pi smo Świę te, po za wszyst -
ki mi re li gij ny mi ksią żka mi, uczy, że umar ły czło -
wiek jest mar twy i nie wie o ni czym oraz że je go
je dy na na dzie ja jest w Bo skim za rzą dze -
niu do ty czą cym zmar twych wsta nia
umar łych przez Chry stu sa – „spra -
wie dli wych i nie spra wie dli -
wych” (Dz.Ap. 24:15).

Gdy pa mię ta my, że we dług
nie mal wszyst kich re li gij nych
wy znań wia ry i teo rii świa ta,
999 z ka żde go ty sią ca lu dzi
bez po śred nio po śmier ci idzie
na strasz ne cier pie nia, mo żna
po my śleć, że wszy scy z za do -
wo le niem od ra zu przyj mą bi -
blij ne świa dec two mó wią ce, że
śmierć jest nie świa do mym snem, aż
do obu dze nia w zmar twych wsta niu.
Nie po tra fi my zro zu mieć, dla cze go lu dzie
wo lą my śleć o swych przy ja cio łach i są sia dach
oraz mi lio nach po gan ja ko cier pią cych mę ki, za -
miast wie rzyć, że oni śpią. Pro blem praw do po -
dob nie tkwi w tym, że sa mo lub stwo utrzy mu je
ma sy lu dzi w ta kim sta nie, iż oni nie in te re su ją się
i nie my ślą wie le o in nych, po za swy mi bli ski mi
i przy ja ciół mi. To sa mo sa mo lub stwo skła nia ich,
by w za śle pie niu wie rzy li, że oni i ich krew ni, choć
nie lep si niż resz ta ludz ko ści, są szcze gól ny mi ulu -
bień ca mi nie bios i że otrzy ma ją na gro dę świę tych,

nie za le żnie od te go, jak bez bo żne mo że być ich
ży cie. Nie któ rzy uwa ża ją, że mo dli twa od po wied -
nia dla ta kich lu dzi mo gła by brzmieć:

„Bo że bło go sław mnie i mo ją żo nę,
Mo je go sy na Ja na i je go żo nę;

Nas czwo ro i wię cej już ni ko go”.

W har mo nii z tym stwier dza my, że kie dy
śmierć ogar nia krąg ro dzi ny, ten sa mo lub ny ego -
izm za kła da, że zmar ły jest god ny przy ję cia
przez Bo ga ja ko świę ty i na tych miast zo sta je
unie sio ny do nie biań skiej szczę śli wo ści – nie za -
le żnie od te go, jak bez bo żne by ło je go ży cie i jak
ma ło Chry stu so we go du cha kie dy kol wiek prze -
ja wiał. Prze cięt ny chrze ści jań ski ka zno dzie ja, po -
pro szo ny do prze pro wa dze nia usłu gi po grze bo -

wej, umac nia w tym złu dze niu. Bez wzglę -
du na to, co on prze czy ta z Bi blii –

z któ rej wy ni ka, że gdy by nie by ło
zmar twych wsta nia, wów czas ci,

któ rzy śpią snem śmier ci, zgi -
nę li by – je go ka za nie z pew -
no ścią ma wy wrzeć wra że nie,
że zmar ły nie po trze bu je żad -
ne go zmar twych wsta nia, po -
nie waż on nie umarł, lecz je -
dy nie zo stał prze nie sio ny
z ni ższe go po zio mu ży cia

do wy ższe go. On nie po da je
na to do wo du z Bi blii ani nikt

o to nie pro si. Do wód nie jest po -
da wa ny, po nie waż nie ma żad ne go

bi blij ne go do wo du, by go tu taj po dać.
Nikt o nie go nie pro si, po nie waż więk szość

lu dzi nie jest na ty le zo rien to wa na w kwe stiach
re li gij nych, by żą dać pod sta wy i do wo du na to,
co jest im przed sta wia ne. Le kar stwo na to na -
dej dzie wte dy, gdy bę dzie my le piej po in for mo -
wa ni, bar dziej skłon ni do my śle nia. Ża den chrze -
ści jań ski du chow ny nie po wi nien być zmie sza ny,
gdy jest py ta ny o pod sta wę dla swej wia ry. Świę -
ty Pa weł na kła nia, by ka żdy chrze ści ja nin był
tak do kład nie po in for mo wa ny od no śnie Bo skie -
go po słan nic twa, aby był w sta nie po dać do wo -
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dy ka żde mu py ta ją ce mu co do swej wia ry i jej
przed sta wia nia in nym.

W na szym wer se cie Mistrz nie mó wi ani sło wa
o świę tych idą cych do Nie go do nie ba, gdy umrą,
lecz wprost prze ciw nie – że On przyj dzie po now -
nie na tę zie mię i we źmie ich do Sie bie. To jest
w peł nej zgod no ści z na uka mi Apo sto łów. Czy
oni nie mó wią, że w cza sie dru gie go przyj ścia
Chry stu sa, pierw szym Je go dzie łem bę dzie zmar -
twych wsta nie Ko ścio ła?; że wów czas to, co zo sta -
ło wsia ne w ska zi tel no ści, bę dzie wzbu dzo ne
w nie ska zi tel no ści? Że to, co zo sta ło wsia ne w sła -
bo ści, bę dzie wzbu dzo ne w mo cy i że to, co wsia -
ne w nie sła wie, bę dzie wzbu dzo ne w chwa le oraz
że wsia ne jest cia ło cie le sne, a bę dzie wzbu dzo ne
cia ło du cho we i że wów czas oni bę dą ra zem z Pa -
nem? Czy oni nie mó wią, że to bę dzie na tych mia -
sto wa prze mia na? Czyż to nie jest okre śla ne ja ko
wzbu dze nie ze snu śmier ci? 

Apo stoł Pa weł tak pi sze o tym: „Oto ta jem ni -
cę wam po wia dam: nie wszy scy za śnie my, ale
wszy scy prze mie nie ni bę dzie my, bar dzo pręd ko,
w oka mgnie niu, na trą bę osta tecz ną [siód mą trą -
bę]. Al bo wiem za trą bi”, „a umar li w Chry stu sie
po wsta ną naj pierw. Za tem my ży wi, któ rzy po zo -
sta nie my, ra zem z ni mi po rwa ni bę dzie my..., by
spo tkać się z Pa nem w po wie trzu” (1 Kor. 15:51,52;
1 Tes. 4:16,17, KJV). Ja kie to ja sne, ja kie pro ste! Jest
to pierw sze spo tka nie Ko ścio ła z je go Pa nem.
Wszy scy je go człon ko wie, któ rzy umar li
przed tym cza sem, „za snę li”, na to miast wszy scy,
któ rzy umar li po tym cza sie, nie mu sie li za sy piać
i ocze ki wać na chwa leb ną prze mia nę. Jed nak ktoś
mo że za py tać, czy dru gie
przyj ście Chry stu sa nie ma
na stą pić wów czas, gdy wszy -
scy z Je go świę tych umrą?
Czy On nie bę dzie przy cho -
dzić, by ka żde go z nich za -
brać na tych miast do Sie bie?
Z pew no ścią tyl ko bar dzo
błęd ny po gląd pró bo wał by
utrzy my wać się przez ta kie
wy pa cze nie Pi sma Świę te go.
Gdy by Chry stus miał przy -
cho dzić ka żdo ra zo wo, gdy
umie ra ktoś z Je go świę tych,
czyż to nie ozna cza ło by wie -
lu przyjść za miast tyl ko dru -
gie go przyj ścia? Po nad to, na -
wet gdy by Je go wier ni by li
na praw dę nie licz ni, czy nie
wy da je się, że Od ku pi ciel
był by zbyt za ję ty przy cho -

dze niem i od cho dze niem na krót ką chwi lę? Tyl ko
po wa żny brak zna jo mo ści do ty czą cy Bi blii mógł -
by uspra wie dli wić tak błęd ne za sto so wa nie jej na -
uk. Nie tyl ko nie ma ani jed ne go stwier dze nia
w Bi blii pod trzy mu ją ce go ten po gląd, lecz ma my
set ki wy po wie dzi Je zu sa i Apo sto łów, któ re sprze -
ci wia ją się ta kiej my śli.

Po słu chaj my słów Je zu sa: „Nikt nie wstą pił
do nie ba, tyl ko Ten, któ ry zstą pił z nie ba – Syn
Czło wie czy” (Ja na 3:13). Do cza su wy po wie dze nia
tych słów, z człon ków ludz kiej ro dzi ny je dy nie
Syn Czło wie czy był kie dyś w nie bie. On wstą pił
tam, gdzie był przed tem z do dat ko wą chwa łą i jest
to w peł nej zgod no ści z tym, co Wiel ki Na uczy ciel
oświad czył tro chę póź niej, że wszy scy umar li są
w gro bach. W cza sie Swe go dru gie go przyj ścia On
naj pierw wzbu dził Swój wier ny Ko ściół do do -
sko na łe go du cho we go ży cia. Póź niej On wzbu dzi
resz tę ludz ko ści, któ ra jak do tąd nie oka za ła się
god na ży cia, aby mo gła mieć spo sob ność za kwa li -
fi ko wa nia się do ży cia wiecz ne go i zwią za nej
z tym pró by w od nie sie niu do ich god no ści lub
nie god no ści do ży cia wiecz ne go na ludz kim po zio -
mie. Po słu chaj my Je go za pew nie nia od no szą ce go
się do Je go wier nych Wie ku Ewan ge lii – że oni
wszy scy, ja ko po tom stwo Abra ha ma, bę dą mieć
udział w bło go sła wie niu wszyst kich ro dzin zie mi
w przy szłym, ty siąc let nim pa no wa niu Chry stu sa.
Ma lucz kie Stad ko, Cia ło Chry stu sa, 144 000, ma
udział z Je zu sem w pierw szym zmar twych wsta niu
i w pa no wa niu z Nim nad zie mią ja ko Ka pła ni
i Kró lo wie (Obj. 5:9,10; 20:4,6). 

Oprócz Ko ścio ła są in ne wy bra ne kla sy – Wiel -
ki Lud i Sta ro żyt ni God ni
(Obj. 7:9-17; Żyd. 11:4-40).
Oni ta kże zstą pi li w sen
śmier ci, gdy umar li, a nie
do nie ba. Jed nak oni ta kże
osią gną do sko na łość ży cia
w „zmar twych wsta niu
do ży cia” (Ja na 5:29). Po zo -
sta ła część ludz ko ści wyj dzie
na „zmar twych wsta nie są du
[a nie po tę pie nie]” (w. 29,
RV) i otrzy ma ją spo sob ność
uzy ska nia wiecz ne go ży cia
na zie mi. 

DA WID NIE WSTĄ PIŁ
DO NIE BA

W peł nej zgo dzie ze
wszyst kim, co po wy żej na -
pi sa no, są sło wa Apo sto ła
Pio tra w Dzień Pięć dzie siąt -
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68  —  SZTANDAR BIBLIJNY

ni cy: „Da wid nie wstą pił do nie ba!”... „Je go grób
jest u nas aż do dnia dzi siej sze go”. Dla te go Pi smo
Świę te ni gdy nie od no si się do zmar twych wsta nia
ży wych, któ re by ło by ab sur dem, lecz do zmar -
twych wsta nia umar łych. Zwróć my uwa gę
na zwią zek, w ja kim Apo stoł Piotr uży wa te go wy -
ra że nia: „Da wid nie wstą pił do nie ba”. On wła śnie
zwró cił uwa gę na fakt, że Da wid pro ro ko wał
o zmar twych wsta niu Je zu sa. W tym pro roc twie
Da wid uosa biał Je zu sa, mó wiąc: „Nie zo sta wisz
du szy Mo jej w ha de sie [sze olu] ani nie po zwo lisz
Świę te mu Twe mu oglą dać ska że nia”. Świę ty Piotr
uza sad nia tu taj, że to nie by ło praw dą w sto sun ku
do Da wi da, bo on do znał ska że nia, gdyż je go cia -
ło by ło po zo sta wio ne w sze olu i na dal tam jest
oraz że on nie otrzy ma ży cia, do pó ki Me sjasz nie
wzbu dzi go w po ran ku zmar twych wsta nia.

Jed nak nie któ rzy py ta ją, czy umie ra ją cy zło -
czyń ca nie po szedł z Je zu sem do ra ju te go sa me -
go dnia, w któ rym obaj umar li? Je śli tak, czy to
nie ozna cza, że w har mo nii z Bo giem wszy scy
w chwi li śmier ci idą do nie ba, nie za le żnie od te go,
ja kie by ło ich za cho wa nie przed śmier cią? Nie,
błęd nie in ter pre tu je my sło wa na sze go umie ra ją ce -
go Od ku pi cie la do zło czyń cy. To tłu ma cze nie
uczy ni ło wie le szko dy. Wie lu lu dzi, po zo sta jąc
pod tym wpły wem, wie dzie ży cie w grze chu, ufa -
jąc że wy da jąc ostat nie tchnie nie bę dą mie li spo -
sob ność po wie dzieć: „Bóg bę dzie dla mnie li to ści -
wy”, a na stęp nie na tych miast zo sta ną wpro wa -
dze ni do chwa ły, czci i nie śmier tel no ści, ja ko
współ dzie dzi ce ze Zba wi cie lem. Ja ko ta cy oni są
przed sta wia ni ja ko bę dą cy na tak za szczyt nych
sta no wi skach jak ci, któ rzy „zdo by li na gro dę
i prze pły nę li przez krwa we mo rza” prób, prze śla -
do wań i sa mo za par cia. Ja kąż pa ro dią spra wie dli -
wo ści jest przy pusz cze nie od no śnie ta kie go za sto -
so wa nia tej za sa dy! 

Zau wa żmy oko licz no ści wy po wie dze nia słów
z roz wa ża ne go wer se tu. Pan Je zus wi siał po mię -
dzy dwo ma zło czyń ca mi, z któ rych je den do łą -
czył do tłu mu zło rze czą ce go Je mu, ja ko oszu sto wi,
wo ła jąc: „je śli je steś Chry stu sem, ra tuj sa me go Sie -
bie i nas”. Dru gi z nich, ma jąc lep sze ser ce, szcze -
rze uznał swą wła sną wi nę i wi nę swe go to wa -
rzy sza, lecz bro nił Je zu sa, oświad cza jąc że On jest
nie win ny. Na stęp nie zwra ca się do Je zu sa: „Pa -
nie, wspo mnij na mnie, gdy przyj dziesz do Kró le -
stwa Twe go”. Je zus od po wie dział mu: „Za praw dę
po wia dam to bie dziś, ze mną bę dziesz w ra ju”
(Łuk. 23:42,43). Aby zin ter pre to wać to, co Je zus
miał na my śli w tym stwier dze niu, mu si my sta ran -
nie roz wa żyć wy da rze nia z Je go ostat nich go dzin
spę dzo nych na krzy żu, pod czas po by tu w gro bie,

a na stęp nie, gdy zmar twych wstał ja ko isto ta du -
cho wa. Za tem zwróć my te raz uwa gę! Je zus umarł
w pią tek (o go dzi nie 3 po po łu dniu) i zo stał zdję -
ty z krzy ża w pią tek po po łu dniu, zło żo ny w gro -
bow cu, gdzie po zo stał do nie dziel ne go po ran ka,
do oko ło 6 go dzi ny. On prze by wał w gro bie przez
część trzech dni (Mat. 12:40). Za tem nie mógł mieć
żad ne go ro dza ju ży cia [w nie bie czy na zie mi]
przed Swym zmar twych wsta niem trze cie go dnia.
Stąd Je zus z pew no ścią nie miał na my śli, że zło -
czyń ca bę dzie z na szym Pa nem w ra ju tam te go
dnia, w pią tek, lecz że pią tek był dniem, w któ rym
Je zus po wie dział do nie go, że wraz z Nim w przy -
szło ści bę dzie w ra ju. Wzmian ko wa ny tu taj raj od -
no si się do przy wró ce nia pier wot ne go ogro du
Eden w je go do sko na ło ści, któ ra zo sta ła utra co -
na przez nie po słu szeń stwo i grzech Ada ma. Ten
raj jest prze zna czo ny do zre or ga ni zo wa nia i przy -
wró ce nia na zie mi na wiel ką ska lę pod czas re sty -
tu cji. Wte dy ludz kość, nie wy bra ni, włą cza jąc po -
ku tu ją ce go zło czyń cę, bę dzie mieć spo sob ność
zdo by cia ży cia wiecz ne go pod czas Ty siąc le cia, je -
śli bę dzie wier na (2 Pio tra 3:8; Obj. 20:4,6). Ten raj
jesz cze nie nad szedł. Kró le stwo Me sja sza nie zo -
sta ło jesz cze usta no wio ne na zie mi; i ono mu si na -
dejść naj pierw, za nim utra co ny raj bę dzie mógł
być przy wró co ny, a ca ła zie mia sta nie się chwa leb -
nym pod nó żkiem Bo ga, jak On to obie cał. 

Jed na kże kie dy na dej dzie ten czas, kie dy Kró le -
stwo bę dzie usta no wio ne, kie dy zo sta ną wpro wa -
dzo ne raj skie wa run ki, na stą pi wzbu dze nie zło -
czyń cy; „Bo wszy scy, któ rzy są w gro bach, usły szą
głos Sy na Czło wie cze go i wyj dą”. Wów czas zło -
czyń ca znaj dzie się w ra ju – nie tyl ko z po wo du je -
go życz li wo ści wy ra żo nej wo bec Je zu sa, lecz szcze -
gól nie dla te go, że jest człon kiem upa dłe go ro du
Ada mo we go, za któ re go Je zus umarł. W dniu ich
śmier ci, wszy scy trzej po szli do ha de su, do sze olu,
do gro bu, do sta nu śmier ci. Dwaj zło czyń cy na dal
tam po zo sta ją i znaj du ją się mię dzy ty mi, któ rych
wspo mi na Pro rok Da niel, gdy od no si się do tych,
któ rzy „śpią w pro chu zie mi” i któ rzy bę dą wzbu -
dze ni w po ran ku zmar twych wsta nia (Dan. 12:2).
Jed na kże Je zus po wstał z sze olu, z ha de su, z gro bu,
ze sta nu śmier ci, trze cie go dnia. On nie po szedł
do nie ba w tam ten pią tek, w dniu, kie dy umarł,
lecz w rze czy wi sto ści upły nę ły trzy dni, za nim
zmar twych wstał i nie wcze śniej jak po czter dzie stu
dniach wstą pił do nie ba. Wów czas Ty siąc let ni raj
na wet jesz cze nie ist niał. Pan Je zus nie był wte dy
w nie bie, po nie waż był umar ły. Po słu chaj my Je go
wła snych słów do Ma rii w po ran ku zmar twych -
wsta nia: „Jesz cze nie wstą pi łem do Oj ca Me go...
i Oj ca wa sze go, i do Bo ga Me go i Bo ga wa sze go”
(Ja na 20:17). Czy mo gą być bar dziej wy raź ne sło wa?



Za tem dro dzy chrze ści jań scy przy ja cie le, od wróć -
cie się od nie do rzecz no ści ciem nych wie ków i przyj -
mij cie na tchnio ne sło wa Je zu sa, Apo sto łów i Pro ro -
ków oraz rze czy wi stą „ozdo bę za miast po pio łów,
ole jek we se la za miast du cha stra pio ne go”, w od nie -

sie niu do zro zu mie nia Pro gra mu Nie biań skie go Oj -
ca. Je śli tak bę dzie, to oka że się, że mo dli twa Mi strza:
„Uświęć ich przez Praw dę Two ją; Sło wo Two je jest
Praw dą” co raz bar dziej bę dzie wy peł niać się w nas.

BS, ‘10 , 66-68
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O C Z Y S Z C  Z E  N I E  Ś W I Ą  T Y  N I  O C Z Y S Z C  Z E  N I E  Ś W I Ą  T Y  N I  

OCZYSZ CZE NIE świą ty ni praw dzi we go Ko -
ścio ła mia ło swe wcze sne po cząt ki w re for ma -

cyj nych na ukach Joh na We sse la, pierw sze go
człon ka gwiezd ne go i „księ cia” fi la del fij skie go
okre su roz wo ju Ko ścio ła (Mich. 5:5; E 4, s.114; E 5,
s. 197,198; E 8, s. 673; E 13, s. 838). Głos trą by był
ogła sza ny przez na stęp ne gwiaz dy, któ re two rzy -
ły „pa ste rza” te go okre su, szcze gól nie od cza sów

Lu tra (P 3, s. 108-120), kie dy te pa pie skie błę dy
ciem nych wie ków na te mat Ofia ry Chry stu sa, któ -
re za nie czysz cza ły Ko ściół od wie ków, zo sta ły oba -
lo ne i od rzu co ne, gdy je de na stu re for ma to rów
Ma lucz kie go Stad ka przed sta wia ło i bro ni ło swych
sza far skich dok tryn. 

Jed nak nie wcze śniej, aż ostat ni i dwu na sty re -
for ma tor Ma lucz kie go Stad ka, na le żą cy do tej

JAKI UMRZESZ?

Czy poradzisz sobie z kolejną trudnością?
Czy twe serce radość zachowa i wierność?
Czy też skryjesz się przed dnia jasnością,

A serce tchórzliwe ogarnie strach i bierność.
Próba może ważyć tonę, a może cię tylko draśnie,

Rzecz w tym, czego cię nauczy, co przyniesie,
Nieistotne, że rani cię właśnie,

Ważne, co ty z nią zrobisz, jak ją zniesiesz.

Leżysz przygnieciony do ziemi. I cóż z tego?
Wstań najszybciej, jak możesz, z uśmiechem na twarzy.

Upadłeś nisko, lecz teraz z upadku swego 
Wstań i pomyśl, dlaczego ci się zdarzył?

Im mocniej tobą rzucono, tym wyżej się odbijesz.
Twój lekarz cię posili, mimo ran tak wielu.

Upadłeś już tyle razy, lecz przecież ciągle żyjesz,
Nie ustawaj w wysiłkach osiągnięcia celu.

I nie słuchaj wołających do ciebie: Wracaj!
To prawda, ciężki jest krzyż i twarda walka,

Lecz nie żałuj żołnierzu niczego z tego świata.
Doczesność? Dla ciebie to przecież żadna strata.

A gdy rozwiniesz odwagę, wszystko za dobro policzysz,
Wróg ucieknie, z kłopotami przestaniesz się ścierać.

Umrzesz kiedyś niechybnie, lecz nie to się liczy,
Ważne jedynie, jaki będziesz, gdy przyjdzie umierać. 
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gwiaz dy, Wil liam Mil ler, na po cząt ku XIX wie ku
do ko nał dzie ła na ucza nia praw dy na te mat bi blij -
nych pro -
roctw zwią za -
nych z cza sa -
mi i okre sa mi
po wro tu na -
sze go Pa na,
kla sa świą ty ni
o t r z y  m a  ł a
swe osta tecz -
ne pro ro cze
oczysz cze nie
(Dan. 8:14).
To do ko na ło
się w paź -
d z i e r  n i  k u
1846 ro ku,
a pro ces oczysz cze nia roz po czął się w 1829 ro ku.
Jest to pro ro czo przed sta wio ne, jak na stę pu je: 1290
„dni”, od 539 ro ku do 1829 ro ku, z Dan. 12:9-11;
i ko niec 2300 „dni” od 455 przed Chr. do 1846 ro -
ku, z Dan. 8:13,14. Wier ni bra cia do zna li głę bo kie -
go przy gnę bie nia po za wo dzie do zna nym w 1844
ro ku (do świad cze nie an ty ty picz nej ja ski ni przez
Elia sza wśród oświe co ne go lu du Bo że go, 1 Król.
19:9; E 3, s. 398).

Z te go do świad cze nia wy ło nił się nie zor ga ni -
zo wa ny za czą tek gor li wych, oświe co nych, peł -
nych po świę ce nia chrze ści jan, trzy ma ją cych się
z da la od świa ta oraz ró żnych chrze ści jań skich
de no mi na cji i oczysz czo nych od ka la ją cych błę -
dów zwią za nych z fał szy wy mi dok try na mi Rzy -
mu i mszą (P 3, s. 119,120). Sku tek tej no wej i sze -
ro ko roz po wszech nio nej do stęp no ści Bi blii w ce -

lu oso bi ste go stu dio wa nia jest wi docz ny w tym
koń co wym dzie le oczysz cza nia, po stę pu ją cym
od tam te go cza su wśród oświe co ne go lu du Bo że -
go, gdzie in try gi kle ru zo sta ły za stą pio ne przez
stu dio wa nie Bi blii, a bra cia zwią za li się z Pa nem
i wza jem nie ze so bą przez mi łość i oso bi ste prze -
ko na nie, a nie przez kler, wy zna nio we cre da czy
or ga ni za cje. Zwią za na z tym cza sem i sy tu acją
jest hi sto ria Ma ry Jo nes (1792) z Llan fil lin w Wa -
lii (Wiel ka Bry ta nia) i jej dą że nia do po sia da nia
Bi blii. W wie ku 15 lat, po za osz czę dze niu od po -
wied niej kwo ty (co trwa ło sie dem lat), po szła
pie szo do mia sta Ba la, od da lo ne go o 40 ki lo me -
trów i na by ła Bi blię od pa sto ra Tho ma sa Char le -
sa. Ten epi zod
d o  p r o  w a  d z i ł
do roz po wszech -
nie nia Bi blii
na ca ły świat
przez To wa rzy -
stwa Bi blij ne,
któ re zo sta ły
utwo rzo ne ja ko
b e z  p o  ś r e d  n i a
kon se kwen cja te -
go wy da rze nia
(zob. Ma ry Jo nes
i jej Bi blia).
Wów czas Bi blia
na bra ła no we go,
głęb sze go zna cze nia. Bóg na praw dę „wy wy ższył
uni żo nych” (Łuk. 1:52) i „wiel mo żne rze czy Pan
uczy nił” z i przez Swój uni żo ny, wier ny lud (Ps.
126:3; 1 Sam. 12:24).

BS ‘10, 69

PRAW DA ZRA NIO NA
„My śl i  Mo je  nie  są  ja  ko  my ś l i  wa sze  ani  dro  gi  wa sze , ja  ko  dro  gi  Mo je ,  mó wi  Pan;  
a le  ja  ko  wy ższe  są  nie  b io  sa  niż  z ie  mia,  tak  prze  wy ższa ją  dro  gi  Mo je  dro  gi  wa sze ,

a my ś l i  Mo je  my ś l i  wa sze”  (Izaj .  55:8,9) .

CI, KTÓR ZY TWIER DZĄ, że dru gie przyj -
ście Chry stu sa ozna cza ko niec pró by, spa le -

nie te go świa ta i ko niec na dziei dla bied nej, upa -
dłej ludz ko ści, są w wiel kiej mie rze od po wie -
dzial ni za głę bo kie uprze dze nie, któ re ist nie je
na ten te mat. Wśród tych, któ rzy znaj du ją się
pod ta kim wpły wem, nie któ rzy są bar dzo su -
mien ni i w pew nym sen sie są stu den ta mi Bi blii,

lecz nie stu diu ją we dług zna jo mo ści. Oni mi łu ją
Pa na nie z po wo du Je go cha rak te ru ob ja wio ne -
go w Je go pla nach, lecz po mi mo ich błęd nych
wy obra żeń o Je go pla nach, a za tem i o Je go cha -
rak te rze. Oni pa trzą na pew ne frag men ty Pi sma
Świę te go ze złe go punk tu wi dze nia i nie są w sta -
nie roz po znać, któ re oświad cze nia są sym bo licz -
ne, a któ re li te ral ne. Ma my na dzie ję, że ten ar ty -



kuł zwró ci uwa gę wie lu, któ rzy ma ją ta kie na sta -
wie nie umy słu, a ta kże wie lu tych, któ rzy bę dąc
wpro wa dze ni w błąd od no śnie Bo skie go pla nu,
są zu peł nie po zba wie ni sym pa tii dla obiet nic
o dru gim przyj ściu Pa na i pra gną ra czej, aby On
wca le nie przy szedł, a szcze gól nie, by nie przy -
szedł szyb ko. Ufa my, że
wszy scy z tej kla sy, któ -
rzy są gor li wi, uczci wi
i du cho wo uspo so bie ni,
po pre zen ta cji, któ rą tu
przed sta wi my, bę dą
w sta nie do strzec cha -
rak ter i plan Bo ga z in -
ne go sta no wi ska i bę dą
pra gnąć te go oraz mo -
dlić się ję zy kiem Apo -
sto ła: „Ow szem,
przyjdź Pa nie Je zu sie!”,
uświa da mia jąc so bie
bło go sła wień stwa, któ -
re ma ją na stą pić wraz
z tą bło go sła wio ną obec -
no ścią – za la nie świa ta
świa tłem wie dzy o Bo -
skiej do bro ci, któ re
świe ci z ob li cza Je zu sa Chry stu sa, na sze go Pa -
na i udzie le nie ogó ło wi ludz ko ści bło go sła wień -
stwa, któ re Bo ska ła ska przy go to wa ła, a któ re
Bo skie mi ło sier dzie i praw da ogła sza ją w ce lu
po cie sze nia i wzmoc nie nia lu du Bo że go.

„ZIE MIA NA WIE KI STOI” 

Po mi mo bi blij ne go stwier dze nia, że „zie mia
na wie ki stoi” (Kazn. 1:4), wszyst kie cre da chrze -
ści jań stwa przyj mu ją na ten te mat ten sam po -
gląd, któ ry wy zna ją na si przy ja cie le „dru dzy” ad -
wen ty ści, z ta kim wy jąt kiem, że ad wen ty ści spo -
dzie wa ją się spa le nia świa ta w nie dłu gim cza sie,
na to miast więk szość chrze ści jań stwa twier dzi, że
to na stą pi w od le głej przy szło ści. Żad ne go z na -
szych chrze ści jań skich bra ci nie oska rża my o ce -
lo we błęd ne przed sta wia nie Bo skie go pla nu. Ra -
czej mó wi my, ję zy kiem na sze go wer se tu, że ich
po glą dy nie są Bo ski mi po glą da mi, a ich pla ny nie
są Bo ski mi pla na mi – oni nie umyśl nie, ku wła snej
szko dzie, błęd nie zro zu mie li świa dec twa Sło wa
Bo że go na ten te mat. Oni czy ta li o spa le niu świa -
ta i w łącz no ści z tym pa mię ta li opis z przy po wie -
ści na sze go Pa na o spa le niu „ką ko lu”, ale zu peł -
nie prze oczy li fakt, że te „ognie” są ob ra zo we
i sym bo licz ne, tak sa mo jak ogni ste pró by, któ re
obec nie do ty ka ją nas ja ko lud Bo ży, oraz pie ce
utra pień, w któ rych, z Bo skie go do zwo le nia, cza -
sem je ste śmy oczysz cza ni (1 Pio tra 4:12; Izaj.

48:10). Na tej ogra ni czo nej po wierzch ni nie je -
ste śmy w sta nie do kład nie przed sta wić i prze -
dys ku to wać ka żde go bi blij ne go wer se tu, któ ry
o tym trak tu je, lecz krót ko skie ru je my uwa gę
na wer set, któ ry po słu ży ja ko klucz do in nych.
Cy tu je my z Pro roc twa So fo nia sza (3:8): „Prze toż

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”. Z pew no ścią jest
to tak pla stycz ny ob raz
dnia pa le nia, ja ki mo gli -
by so bie wy obra zić na -
wet naj bar dziej za go -
rza li obroń cy tej teo rii;
i oni uwa ża ją, że jest on
zu peł nie wy star cza ją cy,

by oba lić in ne stwier dze nia Pi sma Świę te go,
z któ rych wy ni ka, że „zie mia na wie ki stoi”.
Oczy wi ście oni za kła da ją, że ten dzień pa le nia
znisz czy nie tyl ko sa mą zie mię, lecz wszyst kich
jej miesz kań ców. Lecz po do kład nym prze czy ta -
niu na stęp nych słów Pro ro ka sta je się ja sne, że
tak nie bę dzie, lecz że po przej ściu dnia pa le nia,
na zie mi wciąż bę dzie po zo sta wać ludz kość i to
w ce lu jej bło go sła wie nia. Czy ta my wiersz 9: „Bo
na ten czas przy wró cę na ro dom [nie stra wio nym
przez ogień, lecz ży wym i spraw nym] war gi czy -
ste, któ ry mi bę dą wzy wa li wszy scy imie nia Pań -
skie go, a słu ży li Mu jed no myśl nie”. W świe tle
po wy ższe go stwier dze nia Pro ro ka, kto mo że
kwe stio no wać, że ogień i znisz cze nie wcze śniej
wspo mnia ne są sym bo licz ne – to nie zna czy jed -
nak, że nie re al ne, re al ne w in nym sen sie, w sym -
bo licz nym sen sie, a nie li te ral nym.

Ten dzień pa le nia, do któ re go czę sto od no si
się Pi smo Świę te, w na szym zro zu mie niu bę dzie
dłu ższy niż dwu dzie stocz te ro go dzin ny dzień –
dzień gnie wu bę dzie okre sem trwa ją cym wie le
lat, o ile cho dzi o in ten syw ność pro ce su pa le nia
– bę dzie to okres, któ re go pa le nie nie usta nie cał -
ko wi cie aż do koń ca Wie ku Ty siąc le cia, do te go
cza su on znisz czy ko rzeń i ga łąz kę wszyst kie go,
co jest złe – wszyst kie go, co sprze ci wia się spra -
wie dli wo ści, praw dzie i do bro ci. Ro zu mie my, że
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„Po ko le nia przy cho dzą i od cho dzą,
lecz zie mia po zo sta je na wie ki”

Kazn. 1:4, NIV



ten ogień Bo skiej skwa pli wo ści i gor li wo ści
do spra wie dli wo ści bę dzie pło nął w bar dzo na tu -
ral ny spo sób, je śli cho dzi o ludz kość i jej spra wy.
W obec nym cza sie Bóg po zwa la, aby świa tło
praw dy wspa nia le oświe tla ło świat; to świa tło
nie tyl ko przy świe ca na ście żce spra wie dli wych,
pro wa dząc lud Bo ży aż do dnia do sko na łe go, lecz
ono świe ci ta kże na ście żce świa ta, otwie ra jąc je -
go oczy na ludz kie pra wa i pre ro ga ty wy, wol -
ność i przy wi le je, na któ re po przed nio był za śle -
pio ny przez igno ran cję i prze są dy. Obec nie,
w mia rę jak to świa tło po stę pu je, je go re zul ta -
tem jest nie za do wo le nie; i oka zu je się, że Pan za -
mie rzył, aby praw dzi we bło -
go sła wień stwa obec ne go cza -
su, koń ca Wie ku Ewan ge lii,
praw dzi wy stan rze czy, któ -
ry – spra wie dli wie przy ję ty –
po wi nien spro wa dzić szczę -
ście, spro wa dza co raz więk -
sze nie za do wo le nie i krok
po kro ku wie dzie świat
do wiel kie go okre su anar chii,
któ ry Pi smo Świę te wy raź nie
uka zu je ja ko ogień uci sku
przy koń cu obec ne go wie ku,
któ ry stra wi ko ściół i pań stwo,
in sty tu cje re li gij ne, po li tycz ne
oraz fi nan so we i po ni ży ca ły
świat do ogól ne go po zio mu –
„cza su uci sku, ja kie go nie by -
ło, od kąd ist nie ją na ro dy”
(Dan. 12:1). 

Ten ucisk, opi sy wa ny ja ko
ogień, przy cho dzi ja ko bez po -
śred ni re zul tat bło go sła wieństw na szych cza sów,
wzra sta ją ce go oświe ce nia, któ rym się cie szy my,
a któ re mu sa mo lub stwo nie po zwa la przy jąć wła -
ści we go kur su i przy nieść pro por cjo nal nych bło -
go sła wieństw dla ogó łu świa ta; lecz ra czej usi łu -
je za gar nąć i przy dzie lić je je dy nie dla wiel kich,
mą drych i wy daj nych, po zwa la jąc aby ży cio we
cię ża ry nie współ mier nie spa da ły na ogół lu dzi,
aż wzdy cha ją ce stwo rze nie bę dzie nie tyl ko krzy -
czeć z roz pa czy, lecz ta kże w roz pa czy po wsta nie,
po wo du jąc anar chię i prze po wie dzia ny za męt –
ogień Bo skiej gor li wo ści, któ ry stra wi ca łą zie mię,
spo łe czeń stwo w ogól no ści, w ka żdej je go czę ści.
Po tem ten sym bo licz ny ogień znisz czy obec ne in -
sty tu cje. Na ich ru inach po wsta nie trium fu ją ce
Kró le stwo Bo że, od tak daw na prze po wia da ne –
to sa mo, o któ re Sam Mistrz na uczył nas mo dlić
się: „Przyjdź Kró le stwo Two je; Bądź wo la Two ja,
ja ko w nie bie tak i na zie mi”. Jak za uwa ży li śmy,

Pro rok oświad cza, że wte dy Pan przy wró ci na ro -
dom czy ste war gi – do słow nie, czy ste sło wo.
W prze szło ści i obec nie lu dzie w ogól no ści są nie -
zdol ni do roz po zna nia czy ste go Sło wa Bo że go.
Oni sły szą ró żne cre da i teo rie, bar dziej lub mniej
roz sąd ne, i w re zul ta cie tak wie lu „gło sów” do cie -
ra ją cych do nich ni czym „Ba bel” nie są w sta nie
roz po znać gło su Bo ga. Lecz kie dy obie ca ny dzień
na dej dzie, obec ne in sty tu cje re li gij ne, rów nież
i świec kie, pod da dzą się wo bec gwał tow no ści pło -
ną ce go gnie wu lu dzi, ze wszyst ki mi wy ni ka ją cy -
mi z te go nie szczę ścia mi i nie spra wie dli wo ścią.
Mro ki i za sło ny uprze dze nia i prze są dów zo sta ną

usu nię te, a świe tla ne pro mie -
nie praw dy roz bły sną, by
udzie lić ludz ko ści wy raź niej -
sze go i lep sze go zro zu mie nia,
nie tyl ko Bo skie go cha rak te ru
i pla nu, lecz praw lu dzi i wła -
ści we go spo so bu dzia ła nia
i po stę po wa nia wo bec sie bie
na wza jem. Re zul ta ty bę dą bło -
go sła wio ne, jed na kże naj pierw
świat wy pi je do dna okrop ny
kie lich Bo skie go gnie wu; sym -
bo licz nie na zwa ny „ogniem
Bo skiej gor li wo ści”. 

Wi dzia ny w ten spo sób
ogień Bo skiej gor li wo ści szyb -
ko wy pa li się przy koń cu te go
wie ku. Jed nak in ne wer se ty bi -
blij ne po zwa la ją nam zro zu -
mieć, że on nie usta nie zu peł -
nie aż do koń ca Wie ku Ty siąc -
le cia – że bę dzie pło nąć prze -

ciw wszyst kie mu, co jest prze ciw ne czy sto ści, do -
bro ci, praw dzie, spra wie dli wo ści, pra wo ści.
Wszel kie go ro dza ju zło zo sta nie wy pa lo ne aż
do ko rze nia i ga łąz ki, tak że osta tecz nie „wszy scy
pysz ni i wszy scy czy nią cy nie pra wość bę dą [sym -
bo licz nie] ni czym ścier ni sko” i „ni czym proch
pod no ga mi”, w peł nym pod po rząd ko wa niu wo -
bec spra wie dli wych, któ rzy wów czas bę dą do -
pro wa dze ni do peł nej zgod no ści z Pa nem i otrzy -
ma ją Je go bło go sła wień stwo do wiecz ne go ży cia.

CEL PO WRO TU NA SZE GO PA NA

Gdy by cel po wro tu na sze go Pa na zo stał wy raź nie
zro zu mia ny przez ca ły Je go praw dzi wy lud, to
nie wąt pli wie ka żdy szcze ry chrze ści ja nin pra gnął -
by i ocze ki wał by na to wy da rze nie, ja ko chwa leb -
ną re ali za cję naj lep szych swych na dziei i pra gnień,
ja ko wy da rze nie, bez któ re go wszyst kie in ne by ły -
by bez war to ścio we i bez zna cze nia. Dru gie przyj -
ście na sze go Pa na jest ści śle zwią za ne z pierw -
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„Wszy scy, któ rzy czy nią nie go dzi wie,
sta ną się cier niem.

A wy pa li ich ten nad cho dzą cy dzień,
mó wi PAN Za stę pów,

że nie zo sta wi im ani ko rze nia,
ani ga łąz ki”.
Mal. 4:1, NKJV
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szym ad wen tem, w od nie sie niu do Bo skie go pla -
nu zba wie nia. Wej ście sześć ty się cy lat te mu
na nasz świat grze chu, po wszech nie zwa ne go
„grze chem pier wot nym”, spro wa dzi ło na nas, ja -
ko ludz kość, umy sło wą, mo ral ną i fi zycz ną de ge -
ne ra cję, po wszech nie zwa ną „upad kiem”, któ rej
skut kiem jest śmierć. Zgod nie z Pi smem Świę tym,
ta śmierć by ła by wiecz na, bez koń ca, gdy by Bóg
w Swym mi ło sier dziu nie do star czył dla na sze go
uwol nie nia oku po wej ce ny w Pa nu Je zu sie i Je go
ofie rze. To za pew nie nie od ku pie nia zo sta ło do ko -
na ne przez na sze go Pa na w Je go pierw szym ad -
wen cie. Wów czas zo sta li śmy „ku pie ni dro gą krwią
Chry stu sa.”

Lecz jest ró żni ca po mię dzy na szym od ku pie -
niem, a na szym uwol nie niem, tak jak jest ró żni -
ca po mię dzy kup nem ja kie goś ar ty ku łu, a do star -
cze niem go. Za świat zo sta ła zło żo na ce na oku pu,
lecz świat nie zo stał jesz cze uwol nio ny; on wciąż
tru dzi się i jest ob cią żo ny pod prze kleń stwem,
pod pier wot nym grze chem, pod je go cię ża ra mi,
trud no ścia mi i wa da mi ka żde go ro dza ju. Co te raz
jest nie zbęd ne? Od po wia da my z Apo sto łem, że
„ca łe stwo rze nie we spół wzdy cha i we spół bo le -
je aż do tąd”, „ocze ku jąc ob ja wie nia sy nów Bo -
żych” – przez któ rych uwol nie nie ma do pie ro zo -
stać do ko na ne (Rzym. 8:19-22). A kie dy ci sy no -
wie Bo ży bę dą ob ja wie ni? Od po wiedź brzmi, że
ci sy no wie Bo ży są wy bra nym Ko ścio łem te go
Wie ku Ewan ge lii, któ rzy w tym ży ciu do wie dli
swej god no ści, aby być współ uczest ni ka mi z Je -
zu sem w Pierw szym Zmar twy chw sta niu. Oni by -
li pierw szy mi, któ rzy otrzy ma li wy zwo le nie
w dru gim przyj ściu Pa na. Oni są ró żnie okre śla -
ni w Bi blii ja ko „kró lew skie ka płań stwo”
pod prze wod nic twem Wiel kie go Naj wy ższe go
Ka pła na; ja ko człon ko wie Cia ła Chry stu sa
pod przy wódz twem Je zu sa, ja ko ich Gło wy; ja ko
„Ob lu bie ni ca, Ma łżon ka Ba ran ka.” Oni są „Klej -
no ta mi”, któ rych licz bę Pan skom ple to wał
w Pierw szym Zmar twy chw sta niu, któ rzy bę dą
Je go oraz bę dą współ dzie dzi ca mi z Nim w Kró le -
stwie. To na ich ob ja wie nie świat ocze ku je, jak
Apo stoł oświad cza: „ocze ku jąc ob ja wie nia sy nów
Bo żych” i oni nie zo sta ną ob ja wie ni wcze śniej
niż w dru gim ad wen cie ich Mi strza. „Gdy On się
ob ja wi, my z Nim ob ja wi my się w chwa le”. Do -
strze ga my za tem, że je śli cho dzi o Ko ściół, jest on
obec nie wpro wa dzo ny do nie biań skiej na gro dy
ze swym Pa nem, Ko ściół jest, jak to Apo stoł okre -
śla „ma lucz kim stad kiem”, któ re mu upodo ba ło
się Oj cu, by dać mu Kró le stwo (Łuk. 12:32). Wi -
dzi my ta kże, że cho ciaż od ku pie nie dla świa ta
ludz ko ści zo sta ło przy go to wa ne, mu si on jesz -

cze po cze kać dłu żej – tro chę dłu żej, bo nie bę dzie
to zbyt dłu go trwa ło, gdy wy bra ny Ko ściół
po uwiel bie niu ze swym Pa nem i sta niu się
współ dzie dzi ca mi z Nim w Je go Kró le stwie, ja ko
Słoń ce Spra wie dli wo ści roz bły śnie nad świa tem
z uzdro wie niem w swych pro mie niach, by bło go -
sła wić świat, by roz pro szyć je go ciem ność, by roz -
wiać mro ki prze są dów i gi gan tycz ne gó ry błę du. 

Z te go punk tu wi dze nia do strze ga my za tem,
że dru gie przyj ście Chry stu sa ozna cza nie tyl ko
bło go sła wie nie wier nych Pań skich w Pierw szym
Zmar twy chw sta niu, lecz ta kże bło go sła wie nie
wszyst kich ro dzin zie mi, jak Bóg obie cał Oj cu
Abra ha mo wi, mó wiąc: „W na sie niu two im bę dą
bło go sła wio ne wszyst kie ro dzi ny zie mi”. Wiel -
kie ma sy ludz ko ści ze szły do wię zie nia śmier ci
bez otrzy ma nia bło go sła wieństw – nie wie dząc
o Bo gu i je dy nym imie niu da nym pod nie bem
czy wśród lu dzi, przez któ re mo gą być zba wie ni.
Na wet z tych, któ rzy ży ją obec nie, tyl ko nie wiel -
ka część kie dy kol wiek sły sza ła o wiel kim Od ku -
pi cie lu i wiel kim od ku pie niu, któ re go On już do -
ko nał, ofia ru jąc Sa me go Sie bie oraz o wiel kim
wy zwo le niu, któ re On nie dłu go ma spra wić
przez usta no wie nie Swe go Kró le stwa spra wie -
dli wo ści oraz ujarz mie nie zła i grze chu i zwią za -
nie sza ta na. Nie tyl ko wszyst kie ży ją ce na ro dy, aż
do naj dal szych krań ców zie mi, mu szą się do wie -
dzieć, że nad szedł Rok Ju bi le uszu, czas po wro tu
od ku pio nych grzesz ni ków do do mu, lecz ta kże
wszy scy, któ rzy we szli do sta nu śmier ci, do wiel -
kie go wię zie nia, któ re obec nie za wie ra w przy bli -
że niu 30 mi liar dów lu dzi – wszy scy oni ta kże mu -
szą usły szeć do bre wie ści, po nie waż zgod nie
z aniel ską obiet ni cą są to „do bre wie ści o wiel kiej
ra do ści, któ ra bę dzie dla wszyst kich lu dzi”. Zgod -
nie z obiet ni cą uczy nio ną Abra ha mo wi, ma to
być bło go sła wie nie „wszyst kich ro dzin zie mi”.
Dzię ki niech bę dą Bo gu za oku po wy za rys Je go
pla nu; dzię ki ta kże za Je go za rys wy zwo le nia,
któ ry ma być do ko na ny w nie dłu gim cza sie, choć
wpro wa dze niu te go wy zwo le nia bę dzie to wa -
rzy szyć czas uci sku, ja kie go nie by ło, od kąd ist -
nie ją na ro dy – czas ogni ste go wzbu rze nia, któ re
osta tecz nie po chło nie wszyst kich prze ciw ni ków
spra wie dli wo ści i wpro wa dzi ten bło go sła wio ny
stan, co do któ re go je ste śmy za pew nie ni, że wte -
dy ka żde ko la no się ugnie i ka żdy ję zyk wy zna
chwa łę Bo ga – nie po słusz ni i nie chęt ni zo sta ną
znisz cze ni we wtó rej śmier ci, z któ rej nie bę dzie
żad ne go wy zwo le nia (Izaj. 45:23; Fi lip. 2:10;
Dz.Ap. 3:19-23; 2 Tes. 1:9).

BS ‘10, 70-72
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FAKT, że nasz Pan był ukrzy żo wa ny na drew -
nia nym krzy żu, na wzgó rzu w Je ru za lem, jest

zna ny więk szo ści chrze ści jan, lecz oni czę sto za sta -
na wia ją się, jak ma być trak to wa ny ten sym bol
cier pie nia. Pod czas gdy nie któ rzy uzna ją krzyż
po pro stu ja ko sym bol przy dat ny w przy wo dze niu
na myśl Pa na, in ni wią żą z nim więk sze zna cze nie,
a in ni na wet rze czy wi ście od da ją mu cześć.

W Ew. Mar ka 10:21 Pan Je zus stwier dza: „Idź,
sprze daj co masz, a roz daj ubo gim, a bę dziesz miał
skarb w nie bie, a przyjdź, na śla duj Mnie, wziąw szy
krzyż”. Te sło wa dziw nie za brzmia ły w uszach Je -
go na śla dow ców i nic dziw ne go, po nie waż wów -
czas oni w ogó le nie mie li po ję cia, że nasz Pan zo -
sta nie ukrzy żo wa ny. Jed na kże w tam tych cza sach
w Ju dei zwy czaj ny był wi dok lu dzi wi szą cych
na krzy żach za ró żne prze stęp stwa prze ciw pań -
stwu, za tem te sło wa bez wąt pie nia po win ny by ły
zwró cić ich uwa gę na su ge stię Je zu sa, że oni po win -
ni cier pieć ra zem z Nim. To by ła no wa myśl.
Od wie ków Ży dzi ocze ki wa li na na dej ście Me sja -
sza, od któ re go spo dzie wa li się ulgi w ich cier pie niu,
a nie uczest nic twa w cier pie niu. Z te go mo że my
wy cią gnąć wnio sek, że po tym, gdy ukrzy żo wa nie
sta ło się fak tem i kie dy zo stał im udzie lo ny Duch
Świę ty, Je go na śla dow cy uświa do mi li so bie, że to
przez ca ły czas by ło my ślą ich Pa na. Pa weł na pi sał
do Ty mo te usza: „Je śli cier pi my, z Nim też kró lo wać
bę dzie my” (2 Tym. 2:12). Po wo li, lecz na pew no
ten po gląd zna lazł so bie dro gę do serc praw dzi we -
go lu du Bo że go. Po dob ne my śli zo sta ły wy ra żo ne
przez Apo sto ła w 1 Tes. 3:4; 2 Tes. 1:5 i 1 Pio tra 3:14.
W mia rę jak zbli ża ły się ciem ne wie ki, trzeź we my -
śle nie i głę bo ka wia ra by ły za stę po wa ne prze są da -
mi i ła two wier no ścią. Więk szość wie rzą cych od -
wró ci ła swą wia rę od Je zu sa do kru cy fik su, ró żań -
ca, re li kwii świę tych itp. i dla te go na wet dzi siaj ma -
my nie ma ło wie rzą cych chrze ści jan, któ rzy nie ma -
ją wła ści wej rów no wa gi w tym wzglę dzie. Ze smut -
kiem stwier dza my, że w mia rę jak po su wa my się
przez chrze ści jań ski wiek, lu dzie w głów nych ko -
ścio łach tra cą z oczu cel ich po wo ła nia i od wra ca ją
swo je umy sły w kie run ku po nęt nej współ cze snej
my śli – do Ewan ge lii Do bro by tu. Ta „ewan ge lia”
zmu sza nas do wie rze nia, że ci, któ rzy po stę pu ją
za Je zu sem, po win ni mieć do bro byt w tym świe cie
i cie szyć się ogól nym ma te rial nym zy skiem i kom -
for tem. Sym bol krzy ża po wi nien przy wo dzić nam

na pa mięć to, cze go nasz Pan do ko nał, kie dy
„miesz kał mię dzy na mi” (Ja na 1:14). Pe wien tok
my śli wska zu je, że krzyż dla Je zu sa był sym bo lem
hań by (Żyd. 12:2), jed nak sa ma pod sta wa Bo skie go
pla nu zba wie nia dla ludz ko ści tkwi w ukrzy żo wa -
niu Chry stu sa. Apo stoł Pa weł w tych sło wach opi -
su je swą wła sną słu żbę: „Nie osą dzi łem za rzecz
po trzeb ną, co in ne go umieć mię dzy wa mi, tyl ko
Je zu sa Chry stu sa i to Te go ukrzy żo wa ne go”. Dla te -
go uwa ża my, że ci, któ rzy sta ra ją się na śla do wać Je -
zu sa oraz roz wi jać w so bie Je go uspo so bie nie i cha -
rak ter, nie po win ni dą żyć do od da wa nia czci krzy -
żo wi, mo dlić się do nie go ani spo dzie wać się ja -
kichś cu dow nych osią gnięć w swo im ży ciu przez
do tknię cie czy uwiel bia nie krzy ża. Jest to sym bol,
któ ry wy ra ża ale go rię pod trzy mu ją cą pew ną praw -
dę mo ral ną, w isto cie rze czy praw dę naj więk szą ze
wszyst kich. „Tak Bóg umi ło wał świat, że Sy na Swe -
go jed no ro dzo ne go dał...” (Ja na 3:16). 

„A kto nie bie rze krzy ża swe go i nie idzie
za Mną, nie jest Mnie go dzien” (Mat. 10:38). Te
sło wa Je zu sa na su wa ją nam na myśl coś wię cej,
ma ją pew ne głęb sze i przej mu ją ce zna cze nie. Aby
po do bać się Je mu w obec nym cza sie i być Je go
uczniem, chrze ści ja nin mu si po stę po wać tak, jak
Je zus. My ślą stąd wy pły wa ją cą jest prak ty ko wa nie
sa mo za par cia w na szym co dzien nym ży ciu, dzia -
ła jąc na rzecz in nych za miast sie bie i od da jąc się
czy nie niu wo li Bo żej, pod czas gdy na sza wo la mil -
czy. Nie któ rzy roz wa ża ją tekst mó wią cy: „A wy -
cho dząc spo tka li czło wie ka Cy re nej czy ka, imie -
niem Szy mon; te go przy mu si li, aby niósł krzyż Je -
go” i zmu sza ją się do cią gnię cia drew nia nych krzy -
ży na swych ra mio nach przez oko li cę, mnie ma jąc,
iż to przy bli ża ich do Pa na. Je śli ktoś jest skłon ny
za zdro ścić Szy mo no wi je go przy wi le ju, to przy po -
mi na my, że wie lu z Pań skich bra ci co dzien nie
dźwi ga sym bo licz ne krzy że i po moc dla nich jest
na szym przy wi le jem. Wspa nial szą dro gą, do stęp -
ną dla nas, jest udo wod nie nie na szej mi ło ści
do na sze go Pa na Je zu sa, „On du szę Swo ją za nas
po ło żył i my śmy po win ni kłaść du szę za bra ci”
(1 Ja na 3:16). Nie dą ży my do te go, aby krzyż Chry -
stu sa nie miał żad ne go zna cze nia (1 Kor. 1:17),
lecz ży czy my wszyst kim dzie ciom Bo żym głęb -
sze go zro zu mie nia w umy śle i w ser cu.

BS ‘10, 73
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„Wów czas On po wie dział do wszyst kich:
„Je śli ktoś chce pójść za Mną, mu si za przeć się

sie bie i nieść swój krzyż co dzien nie i na śla do wać
Mnie”. – Łuk. 9:23, NIV



WRZESIEŃ – PAŹDZIERNIK 2010 —   75

Ze świa to wej pod ró ży Pa sto ra Rus sel la w 1910 ro ku
Sie dem na ste go kwiet nia znaj do wa li śmy się

na Mo rzu Śród ziem nym nie da le ko miej sca, gdzie
bied ny Jo nasz prze ży wał swe smut ne do świad -
cze nie, usi łu jąc uciec przed wy peł nie niem Bo skie -
go po le ce nia do miesz kań ców Ni ni wy. Znaj du je -
my się nie da le ko Jaf fy, por tu z któ re go on że glo -
wał, a któ ry wów czas zwa ny był Jop pą. Nie któ rzy,
z za mia rem za da nia kła mu Bi blii, na ile to mo żli -
we, usi łu ją rzu cić świa tło na do świad cze nia Jo na -
sza, twier dząc że nie by ło na świe cie ry by o ta kiej
po jem no ści, że mo gła by po łknąć ca łe go czło wie ka.
Jed nak po win ni śmy pa mię tać, że Bi blia nie mó wi,
iż to zwy kły wie lo ryb
po łknął Jo na sza, lecz
oświad cza, że Bóg
„przy go to wał” wiel ką
ry bę na tę oka zję. To
nie wszyst ko, po nie -
waż ma my wła sne
świa dec two na sze go
Pa na o praw dzi wo ści
tej kwe stii i kto kol wiek
za prze cza Je go praw -
do mów no ści czy też in te li gen cji, tym sa mym od -
rzu ca ta kże Je go Me sjań stwo, wy rze ka jąc się Go ja -
ko Zba wi cie la, po nie waż ani fał szerz, ani na cią -
gacz nie mo że być uzna ny za wiel kie go Od ku pi -
cie la i Zba wi cie la, Je dy ne go po sła ne go przez Bo ga,
Me sja sza. 

Po nad to nasz Pan in for mu je nas, że epi zod
z Jo na szem był w isto cie rze czy ilu stra cją – ty pem,
szcze gól nie za mie rzo nym przez Bo ga, ja ko za po -
wiedź fak tu, że Sam Je zus miał być umar ły przez
czę ści trzech dni oraz po wstać z umar łych trze cie -
go dnia, tak jak Jo nasz był ży wo po grze ba ny przez
czę ści trzech dni i trze cie go dnia od da ny przez
wiel ką ry bę na su chy ląd. Nie ma nic trud ne go
w tym opi sie dla te go, kto ma wła ści wą wia rę w Bo -
ga. Dla tych, któ rzy nie ma ją wia ry, nic co wią że się
z Bo skim ob ja wie niem nie jest roz sąd ne, god ne
po chwa ły ani sa tys fak cjo nu ją ce. Za cho wuj my na -
szą po sta wę wraz z ty mi, któ rzy moc no trwa ją i sta -
now czo przed sta wia ją Sło wo Ży wo ta in nym. 

BRZUCH PIE KŁA 

Lecz co „brzuch pie kła” i „bied na du sza wo ła ją -
ca z nie go” ma wspól ne go z hi sto rią Jo na sza i jak ta

hi sto ria wią że się z na szą obec ną pod ró żą po głę bi -
nach Mo rza Śród ziem ne go? Jo nasz był czło wie -
kiem, któ ry był w brzu chu pie kła i któ re go wo ła nie
stam tąd do Pa na sta no wi nasz wer set. Gdy by łem
chłop cem, sły sza łem ten wer set z am bo ny i mo ja
wy obraź nia przy wo ła ła ob raz jak mo gło wy glą dać
pie kło, a szcze gól nie głę bo kość pie kła lub jak przy -
pusz cza łem, środ ko wa je go część. Mia łem mo żli -
wość wgląd nię cia do wiel kie go pie ca przez spe cjal -
ny otwór. Tam za uwa ży łem, że śro dek ognia był
bia ły od go rą ca. Pró bo wa łem wy obra zić so bie lu dzi
w ta kim sta nie, w sa mym środ ku lub w brzu chu
pie kła. Nie mo głem so bie wy obra zić, jak w ta kich

wa run kach mo gli prze -
trwać je den mo ment,
nie mó wiąc na wet o ca -
łej wiecz no ści. Szu ka -
łem teo lo gicz nych wy -
ja śnień na ten te mat
i do wie dzia łem się, że
nie któ rzy teo lo dzy
w prze szło ści twier dzi li,
uzna jąc nisz czą ce skut ki
ognia, że Bóg spe cjal nie

oży wia wszyst kie bied ne stwo rze nia pod da ne mę -
kom, tak by ni gdy nie umar ły, lecz trwa ły w cier pie -
niach na wie ki wie ków, w nie wy sło wio nych mę -
kach. Od kry łem, że in ni teo lo dzy wy ja śnia li, iż ci
pod da wa ni ta kim ogni stym pró bom stop nio wo
przy sto so wy wa li się do te go, przyj mu jąc po dob ną
do azbe stu po wło kę, któ ra w pew nym stop niu
chro ni ła ich przed ogniem. Lecz teo lo dzy po su wa -
li się da lej w swych wy ja śnie niach, twier dząc że
Bóg, pra gnąc by cier pie li strasz ne mę ki, zmniej szał
im tę po wło kę, spra wia jąc iż cier pie li po twor nie
przy ka żdej ta kiej ope ra cji. Ja ko dziec ko pró bo wa -
łem wy obra zić so bie, że by ła to za słu żo na ka ra dla
grzesz ni ków i że Nie biań ski Oj ciec na praw dę jest
życz li wy i mi łu ją cy – że nie dał im nic gor sze go,
choć nie po tra fi łem wy my ślić nic gor sze go niż to, co
mo gą cier pieć. „Pó ki by łem dzie cię ciem, mó wi łem
ja ko dzie cię, ro zu mia łem ja ko dzie cię, roz my śla łem
ja ko dzie cię, lecz gdy się sta łem mę żczy zną, za nie -
cha łem rze czy dzie cin nych” (1 Kor. 13:11). Gdy by -
łem mło dym czło wie kiem, pro si łem o do wód na to,
że kto kol wiek mo że zno sić ta kie cier pie nia i na dal
żyć. Pro si łem o do wód na to, że nasz Bóg jest tak
po zba wio ny współ czu cia, jak dia beł. Mój umysł

ZZ BB RR ZZ UU   CC HH AA   PP II EE   KK ŁŁ AA   WW OO   ŁŁ AA   ŁŁ EE MM
„W utra pie niu swo im wo ła łem do Pa na, a usły szał mię; 

z brzu cha pie kła wo ła łem, a wy słu chał gło su me go” (Jo na sza 2:3, KJV).
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od rzu cił wszyst ko, co mi pro po no wa no, ja ko ir ra -
cjo nal ne. Mó wi łem: Bóg, któ re mu ja od da ję cześć,
mu si być więk szą isto tą niż ja – więk szą niż ja ka kol -
wiek ludz ka isto ta, nie tyl ko w mo cy do wy ko ny wa -
nia Swej wo li, lecz ta kże w mą dro ści do two rze nia
mą drych za rzą dzeń dla Swo ich stwo rzeń oraz Isto -
tą do sko na łą w spra wie dli wo ści, by czy nić dla nich
to, co On chciał by że by czy ni li dla Nie go, gdy by On
był stwo rze niem, a oni by li by Bo giem. On mu si ta -
kże być do sko na ły w mi ło ści, któ ra jest naj szla chet -
niej szą ce chą cha rak te ru. Mó wi łem do sie bie: ta ki
mu si być Bóg, któ ry był Stwo rzy cie lem na sze go ro -
du, po nie waż On umie ścił w ludz ko ści pew ne stop -
nie tych ró żnych cech i nie mógł by dać czło wie ko -
wi te go, cze go Sam nie po sia da, nie spo dzie wa my
się też, że stwo rzył by czło wie ka o więk szej spra wie -
dli wo ści, mą dro ści, mi ło ści i mo cy, niż ta, któ rą Sam
po sia da. Przed tym wiel kim Bo giem skło ni łem mo -
je ser ce, umysł i ka żdą zdol ność, ja ką po sia dam.
Przed Nim wciąż się po chy lam i za sy łam dzię ki, że
przez Je go ła skę mo głem po znać Je go cha rak ter,
Je go Plan i Je go Sło wo
bar dziej wy raź nie niż
w prze szło ści. Dzię ku ję
Bo gu za to, że obec nie
mo gę do strze gać, w ja ki
spo sób Je zus osta tecz -
nie sta nie się „świa tło -
ścią świa ta” – a nie tyl ko
Świa tłem dla Ko ścio ła
(Ja na 8:12). Od rzu ca jąc
dok try nę o wiecz nych
mę kach, mia łem ta kże
za miar od rzu cić Bi blię,
po nie waż wie rzy łem, że Bi blia by ła pod sta wą tej
nie ro zum nej teo rii, któ ra przed sta wia ła w mo im
umy śle Bo ga, ja ko de mo na w naj gor szym z mo żli -
wych do wy obra że nia ro dza ju. Lecz dzię ki Bo gu,
dro dzy przy ja cie le, Pan usły szał mo ją mo dli twę
o świa tło i o wie dzę o Nim. Po tym, jak prze gląd ną -
łem po gań skie cre da, jak rów nież cre da chrze ści jań -
skie i prze ko na łem się, że one wszyst kie są nie lo -
gicz ne, nie roz sąd ne i nie sa tys fak cjo nu ją ce, po now -
nie zwró ci łem się do Bi blii, mó wiąc że mo że nie
od da łem Bi blii spra wie dli wo ści; być mo że nie świa -
do mie przy pi sa łem Bi blii na uki tych wy znań wia -
ry. Być mo że czy ta łem ją przez ko lo ro we i za nie -
czysz czo ne oku la ry. Mo dląc się do Bo ga o kie row -
nic two, pod ją łem ba da nie Bi blii w zu peł nie in ny
spo sób niż po przed nio. Za czą łem stu dio wać Bi blię
tak, jak po wi nie nem to zro bić na po cząt ku – bez od -
no sze nia się do żad nych wy znań wia ry. Za czą łem
po zwa lać, by Bóg mnie uczył. Prze sta łem mó wić:
czy ta my „w ten spo sób”, lecz to mu si mieć zna cze -
nie od wrot ne. Bi blia mó wi „tak i tak”, lecz to nie

mo że ozna czać te go, lecz coś prze ciw ne go. In ny mi
sło wy, prze sta łem pró bo wać uczyć Bo ga i pra gną -
łem być na ucza ny przez Bo ga, przez Je go Sło wo,
pod prze wod nic twem Je go Świę te go Du cha.

MIĘ DZY NA RO DO WE BA DA NIE BI BLII 

To by ło 38 lat te mu. Dzię ki Pań skie mu bło go -
sła wień stwu zna la złem Klucz do in ter pre ta cji Pi -
sma Świę te go – nie z po wo du zdol no ści, lecz wie -
rzę, że dla te go iż nad szedł wła ści wy czas na zro -
zu mie nie Bi blii – przy koń cu te go Chrze ści jań skie -
go Wie ku i w za ra niu Dnia Ty siąc le cia. Ma jąc
Klucz i uży wa jąc go dla sie bie, od te go cza su czy -
nię naj lep sze sta ra nia, by wkła dać ten Klucz w rę -
ce po świę co ne go lu du Bo że go na ca łym świe cie.
Nie mam z cze go się chlu bić, dro dzy przy ja cie le,
lecz mam wie le po wo dów do za do wo le nia. Przede
wszyst kim, cie szę się nie wy sło wio ną ra do ścią ze
wzglę du na sie bie sa me go, że obec nie znam mo je -
go Nie biań skie go Oj ca i mo gę mieć uf ność w Nim
oraz mi łość do Nie go, jak ni gdy przed tem. Je stem

wdzięcz ny dla te go, że
do pew ne go stop nia
zdo ła łem prze ka zać
po dob ne ra do ści i po -
dob ne bło go sła wień -
stwa in nym z Je go dro -
gie go lu du ze wszyst -
kich de no mi na cji, we
wszyst kich czę ściach
świa ta. Z ro ku na rok
Pan stop nio wo po -
więk szał mo je spo sob -
no ści słu żby. Nie bu du -

ję sek ty – nie two rzę też no wej de no mi na cji – nie
za kła dam Ko ścio ła! I tak ma my ich już zbyt wie le.
Nie tyl ko ma my Ko ściół Me to dy stycz ny, Ko ściół
Pre zbi te riań ski i in ne, lecz sta ło się zwy cza jem, że
ka żdy du chow ny mó wi tak, jak gdy by był wła ści -
cie lem Ko ścio ła; jak na przy kład, Ko ściół wie leb ne -
go Dok to ra A. Sta ło się rów nież zwy cza jem, że ka -
zno dzie je mó wią o lu dziach, „mój lud”, „mój Ko -
ściół”. To wszyst ko jest nie wła ści we. Ja nie chcę
być czę ścią te go ani brać w tym udzia łu. Nie mam
żad ne go Ko ścio ła ani nie pra gnę mieć. Jest tyl ko je -
den Ko ściół – „Ko ściół Chry stu so wy”, „Ko ściół Bo -
ga Ży we go”, „Ko ściół Pier wo rod nych, któ rych
imio na są za pi sa ne w nie bie”. Ten Ko ściół obej mu -
je swym człon ko stwem ka żde go praw dzi we go
świę te go Bo ga, wy wo dzą ce go się z ja kiej kol wiek
de no mi na cji, któ ry wie rzy w za słu gę Chry stu sa
i pra gnie kro czyć Je go śla da mi. Ziem skie sys te my,
z któ ry mi oni się uto żsa mia ją, nie ma ją Bo skie go
upo wa żnie nia. Ich sta no wi sko w Bo skich oczach
wy ni ka je dy nie z ich uto żsa mia nia się z Chry stu -
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sem, ja ko „człon ko wie Je go Cia ła”. Dzię ki Bo skiej
opatrz no ści wy da łem sześć to mów „Wy kła dów
Pi sma Świę te go”, czy li Klu czy do Bi blii. One zo sta -
ły za ak cep to wa ne przez To wa rzy stwo Bi blii i Bro -
szur i opu bli ko wa ne po ce nie kosz tów, by umo żli -
wić ich po sia da nie wszyst kim z lu du Bo że go na ca -
łym świe cie. Obec -
nie one są wy da ne
w dzie się ciu z naj -
bar dziej zna nych
ję zy ków. Pierw szy
Tom, „Bo ski Plan
Wie ków”, wy szedł
w trzech mi lio nach
eg zem pla rzy. Nie
otrzy ma łem z te go
ani cen ta zy sku.
Mo je ży cie jest bar -
dzo pro ste. Mo je
wy dat ki są nie wiel -
kie. Nie otrzy mu ję żad nej pen sji ani nie or ga ni zu -
ję żad nych zbió rek pie nię dzy. Do bro wol ne dat ki
od tych, któ rzy zo sta li po bło go sła wie ni przez mo -
ją pra cę, za spo ka ja ją mo je po trze by, a nad wy żki są
kie ro wa ne na ogól ny roz wój dzia łal no ści To wa -
rzy stwa Bi blii i Bro szur – na „Roz po wszech nia nie
Chrze ści jań skiej Na uki.” Ka żdy gor li wy chrze ści -
ja nin, któ ry otrzy ma po moc z tych bi blij nych Klu -
czy i wej dzie w po sia da nie skar bów Bo skie go Sło -
wa oraz sta nie się bo ga ty w du cho wą wie dzę, ra -
dość i po kój ser ca, z za do wo le niem kie ru je uwa gę
in nych na te bi blij ne Klu cze. Tym spo so bem mię -
dzy na ro do we zbo ry ba da czy Bi blii, któ rych człon -
ko wie po cho dzą ze wszyst kich de no mi na cji na ca -
łym świe cie, są bło go sła wio nym świa tłem, co
do któ re go wie rzy my, że ca ły czas po stę pu je, nio -
sąc po moc wszyst kim, któ rzy mi łu ją spra wie dli -
wość i nie na wi dzą nie pra wo ści. Cho ciaż je stem
re gu lar nym Pa sto rem zgro ma dze nia Przy byt ku
w Bro okly nie, jest tam pew na licz ba współ pra -
cow ni ków i mam przy wi lej prze ma wia nia do my -
ślą cych chrze ści jan w ró żnych czę ściach świa ta,
a szcze gól nie w Sta nach Zjed no czo nych. Je dy nie
Pan wie, jak bar dzo dzię ku ję Je mu za ten przy wi -
lej słu żby oraz za wciąż zwięk sza ją ce się spo sob no -
ści udzie la ne mi na szpal tach głów nych ame ry -
kań skich ga zet. Mo je ka za nia by ły w prze szło ści
roz pro wa dza ne przez agen cję dzien ni kar ską
i w cią gu mo je go ży cia po ja wia ły się w pra wie pię -
ciu set cza so pi smach, osią ga ją cych łącz ny na kład
sze ściu mi lio nów eg zem pla rzy lub zgod nie z oce -
ną tych cza so pism, trzy dzie ści mi lio nów czy tel ni -
ków. Je stem pew ny, że wszy scy z tych dro gich lu -
dzi z ró żnych de no mi na cji, któ rzy w ogó le my ślą,
ma ją po dob ne trud no ści do tych, któ rych ja do -

świad czy łem – trud no ści w zro zu mie niu, jak nasz
Nie biań ski Oj ciec mo że być do brym Oj cem, do -
brym Bo giem, mi łu ją cym Stwór cą, a mi mo to zgo -
to wać dla Swo ich ludz kich stwo rzeń tak okrop ny
los, jak przed sta wia ją to cre da „ciem nych wie -
ków”. Nie ma na świe cie ani jed ne go my ślą ce go

chrze ści ja ni na, któ -
ry nie po trze bo wał -
by wła ści we go zro -
zu mie nia Bi blii,
po to, by wy trwać
w tym złym dniu,
w któ rym ży je my.
Wszy scy po win ni
mieć na uwa dze sło -
wa Apo sto ła: „Włó ż -
cie zu peł ną zbro ję Bo -
żą, aby ście mo gli wy -
trwać w tym złym
dniu i wszyst ko wy ko -

naw szy, ostać się” (Efez. 6:13, KJV). Na sze dni są
bło go sła wio ne pod wzglę dem wspa nia łych spo -
sob no ści i przy wi le jów, lecz złe w tym zna cze niu,
że są cza sem wiel kich utra pień i pró by wia ry dla
chrze ści jań skie go lu du. Umy sły owład nię te błę -
dem od rzu ca ją Bi blię i za prze cza ją na tchnie niu
Bo skie go Sło wa. Ci dro dzy przy ja cie le po su wa ją
się do nie wia ry i my ślą, że wy ższy kry ty cyzm i teo -
ria ewo lu cji są no wym świa tłem. Lecz tym, cze go
po trze bu ją, jest zro zu mie nie, że praw dzi we świa -
tło jest w Bi blii i że wkła da jąc oku la ry na szych
pra oj ców, odzie dzi czy li śmy od nich Sło wo Bo że
i wy pa czy li śmy je na wła sną szko dę oraz dla na -
szej utra ty po ko ju umy słu i spo łecz no ści z Oj cem
i Sy nem oraz Du chem Świę tym. 

KLUCZ DO PI SMA ŚWIĘ TE GO

Kto kol wiek ma wła ści we zro zu mie nie na sze go
tek stu, ma w swo im po sia da niu Klucz do Bi blii. Je -
śli bę dzie go uży wać, wer set po wer se cie bę dzie
otwie rać się przed nim i ca łe na tchnio ne Sło wo
sta nie się no wym i chwa leb nym ob ja wie niem
Spra wie dli wo ści, Mą dro ści, Mi ło ści i Mo cy Bo żej.
Jo nasz znaj do wał się w brzu chu ry by – był ży wo
po grze ba ny. Do te go od no szą się w na szym wer -
se cie sło wa brzuch pie kła ozna cza ją ce brzuch gro -
bu lub grób w brzu chu. Na to wszyst ko wska zu je
kon tekst, mó wiąc nam po nad to, że mor skie si to -
wie wi ło się nad gło wą Pro ro ka i że Bóg usły szał je -
go mo dli twę i uwol nił go z brzu cha gro bu lub gro -
bu w brzu chu na trze ci dzień, spra wia jąc że ry ba
wy plu ła go. Je śli ma cie Bi blię z od nie sie nia mi
na mar gi ne sie, wów czas znaj dzie cie uwa gę
do słów na sze go tek stu: „w he braj skim she ol czy -
li grób”. Oh! ktoś po wie, to je dy nie tłu ma cze po -
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peł ni li błąd i prze tłu ma czy li pie kło, za miast grób.
Tak, od po wia dam, oni zro bi li ten sam błąd w ka -
żdym przy pad ku, w któ rym prze tłu ma czy li sło wo
she ol w Sta rym Te sta men cie. Choć w na szej wer -
sji Kró la Ja ku ba she ol jest wię cej ra zy prze tłu ma -
czo ne na grób niż na pie kło, to jed nak ono w ka -
żdym przy pad ku po win no być prze tłu ma czo ne
na grób. W tym ma my Klucz do zro zu mie nia,
czym jest bi blij ne pie kło; ono sta no wi ka rę
za grzech, któ rą jest śmierć, grób. Nie jest nim
wiecz ne pie kło, po nie waż Pi smo Świę te oświad -
cza, że she ol (pie kło) zo sta nie znisz czo ne. „Z rę ki
gro bu (she ol) wy ba wię ich, od śmier ci wy ku pię
ich. O śmier ci! bę dę śmier cią two ją. O gro bie (she -
ol, pie kło) bę dę ska że niem two im” (Oz. 13:14).
Świę ty Pa weł cy tu je to pro roc two w łącz no ści ze
swą wiel ką roz pra wą o zmar twych wsta niu:
„Gdzież jest, o śmier ci! bo dziec twój? Gdzież jest
grób (ha des) zwy cię stwo two je?” (1 Kor. 15:55).
Ro zu mie my, jak nasz dro gi Od ku pi ciel cier piał
dla na szej ko rzy ści, by uwol nić nas od ka ry
za grzech. On nie po szedł za na sze grze chy
na wiecz ne mę ki, lecz był „za bi ty i trze cie go dnia
zmar twych wstał” (Mat. 16:21). On po szedł do she -
olu, do ha de su, do gro bu. „Chry stus umarł za grze -
chy na sze we dług Pism” (1 Kor. 15:3). 

Za tem Bóg za pew nił zmar twych wsta nie
z umar łych – dla ca łej ludz ko ści, „zmar twych wsta -
nie spra wie dli wych i nie spra wie dli wych” (Dz.Ap.
24:15). Spra wie dli wy mi są Wy bra ni, praw dzi wi
chrze ści ja nie. Nie spra wie dli wi obej mu ją wszyst -
kich po zo sta łych, któ rzy nie są Chry stu so wi. Osta -
tecz nie, z uwol nie nia od wiel kiej ka ry śmier ci przez
krew Chry stu sa sko rzy sta ka żdy czło nek ludz kiej
ro dzi ny. Pod czas Wie ku Ewan ge lii to uwol nie nie

dzia ła ło pod szcze gól nym po wo ła niem dla nie licz -
nych świę tych, Ma lucz kie go Stad ka, któ rzy zo sta -
li za pro sze ni, by stać się współ dzie dzi ca mi wraz
z ich Od ku pi cie lem, jak rów nież z druh na mi –
Wiel ką Kom pa nią (pan na mi, ich to wa rzysz ka mi),
któ re ra zem z ni mi by ły za pro szo ne do du cho wej
czę ści Je go wiel kie go Kró le stwa i w nie dłu gim cza -
sie ma ją bło go sła wić wszyst kie ro dzi ny zie mi – nie
tyl ko ży ją cych, lecz ta kże wszyst kich, któ rzy po szli
do gro bu. Po wszech ne zmar twych wsta nie nie bę -
dzie na tych mia sto we, jak to by ło w przy pad ku
świę tych. Ono bę dzie pro ce sem stop nio wym
w dwóch zna cze niach. (1) Wszy scy nie po wsta ną
od ra zu, lecz, jak oświad cza Apo stoł, „ka żdy
w swo im rzę dzie”, gru pie lub krę gu (1 Kor. 15:23).
(2) Bę dzie to stop nio we w tym zna cze niu, że wzbu -
dze nie z gro bu bę dzie do pie ro po cząt kiem zmar -
twych wsta nia świa ta. Pod czas ty sią ca lat pa no wa -
nia Chry stu sa wszy scy, któ rzy bę dą zwa żać na Je -
go in struk cje i po moc, bę dą mo gli stop nio wo pod -
no sić się – przez ca ły ten czas – co raz bar dziej i bar -
dziej – aż pod ko niec ty sią ca lat, Ty siąc le cia, osią gną
peł ną do sko na łość i ob raz Bo ga utra co ny przez Oj -
ca Ada ma w po wo du nie po słu szeń stwa. Krnąbr ni,
któ rzy po otrzy ma niu peł ne go świa tła bę dą się
bun to wać, zo sta ną znisz cze ni we wtó rej śmier ci,
z któ rej nie bę dzie żad ne go po wro tu. Oni zgi ną
tak, jak ni ższe zwie rzę ta. Za tem uczmy się lek cji ze
słów Jo na sza, nie za po mi na jąc o in nej lek cji wspo -
mnia nej przez na sze go Pa na, kie dy On oświad -
cza, że do świad cze nia Jo na sza w gro bie – w brzu -
chu wiel kiej ry by – za po wia da ją Je go wła sne do -
świad cze nia w gro bie oraz Je go zmar twych wsta nie
w mo cy i wiel kiej chwa le trze cie go dnia.

BS ‘10, 74-76

Bez kre sne jest Bo skie mi ło sier dzie,
Bez kre sne ni czym mo rze;

Życz li wa jest Je go spra wie dli wość,
Choć cię żkie by wa ją Je go są dy.
Ba daj Bi blię, ba daj i do strze gaj

Nie zwy kłej mą dro ści har mo nię.
Nie ma miej sca, gdzie ziem skie smut ki
Od czu wa ne są bar dziej niż w nie bie;

Nie ma miej sca, gdzie ziem skie upad ki
Znaj du ją tak ła god ny osąd.

Ba daj Bi blię, ba daj i do strze gaj;
Bóg w mi ło sier dziu są dzi cie bie.

Bo mi łość Bo ga więk sza jest,
Niż czło wie cze go umy słu mia ra;

A ser ce Wie ku iste go
Naj wspa nial sze ze wszyst kich.

Ba daj Bi blię, ba daj i do strze gaj
Wiel ką Bo ską życz li wość dla cie bie.
Choć lu dzie za wę ża ją Je go mi łość

Przez wła sne, błęd ne ogra ni cze nia,
Wy ol brzy mia jąc Je go ze mstę,

Z żar li wo ścią, któ ra jest Je mu ob ca
Ba daj Bi blię, ba daj i do strze gaj

Bo skiej spra wie dli wo ści wiel kie pra wo.
Je śli na sza wia ra praw dzi wa jest i szcze ra, 

Przyj mie my Go przez Je go Sło wo,
A na sze ży cie bę dzie pro mie niem słoń ca

W sło dy czy na sze go Pa na
Ba daj Bi blię, ba daj i do strze gaj;

Niech jej sło wa ra du ją twą du szę.

Pieśń 296 z an giel skich Pie śni Brza sku Ty siąc le cia.

BA DAJ I DO STR ZE GAJ
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Abra ham stał się przy ja cie lem Bo ga przez oka za nie
swej wia ry, kie dy w od po wie dzi na Bo skie za pro -
sze nie opu ścił swój kraj i udał się do Cha na anu.
Przez swo je po słu szeń stwo stał się dzie dzi cem
obiet ni cy: „W to bie i w na sie niu two im bło go sła -
wio ne bę dą wszyst kie ro dza je zie mi”. Świę ty Pa weł
wy ja śnia (Ga la cjan 4:23,24), że żo na Abra ha ma
przed sta wia to Przy mie rze czy Obiet ni cę. Bez płod -
ność Sa ry od po wia da dłu go od ra cza ne mu przyj -
ściu Chry stu sa, któ ry miał się stać wy peł nie niem
obiet ni cy. Iza ak re pre zen to wał Me sja sza, Dzie dzi -
ca obiet ni cy. Ob lu bie ni ca Iza aka, Re be ka, przed -
sta wia ła wy bra ny Ko ściół, Ob lu bie ni cę Chry stu sa
i Je go współ dzie dzi ców Obiet ni cy. Świę ty Pa weł
mó wi, że Agar przed sta wia Pra wo Za ko nu za war -
te z Izra elem na Gó rze Sy naj, na to miast Isma el – na -
ród izra el ski (Ga la cjan 4:25). Tak jak Agar i Isma el
zo sta li od rzu ce ni, gdy uro dził się Iza ak i nie ma lże
zgi nę li, tak na ród izra el ski zo stał od rzu co ny od Bo -
skiej ła ski na osiem na ście wie ków i obec nie (pi sa ne
w ro ku 1914) pra wie umie ra z gło du. I tak jak anioł
Bo ga wska zał źró dło wo dy i Isma el mógł od zy skać
si ły, tak i obec nie Bo skie po słan nic two kie ru je Ży -
dów do źró dła wo dy; oży wa ją ich sy jo ni stycz ne
na dzie je.

Ofia ro wa nie Iza aka przed sta wia ła ofia rę Chry -
stu sa, nie zbęd ną do te go, by Chry stus stał się du -
cho wym na sie niem Abra ha ma, ma ją cym moc bło -
go sła wie nia świa ta. 

Słu ga wy sła ny po Re be kę, ob lu bie ni cę Iza aka,
pięk nie sym bo li zu je dzie ło Du cha Świę te go w po -
wo ły wa niu Ko ścio ła, by stał się Ob lu bie ni cą Chry -
stu sa i Je go to wa rzysz ką w wiel kim dzie le bło go sła -
wie nia Izra ela oraz wszyst kich ro dzin zie mi (Dz.Ap.
3:19-26).

Po wrót Elie ze ra z Re be ką przed sta wia wę drów -
kę Ko ścio ła Wie ku Ewan ge lii, ma ją cą za koń czyć się
spo tka niem z Chry stu sem, Ob lu bień cem, któ ry
przyj mie Swą Ob lu bie ni cę pod czas Je go dru gie go
ad wen tu. Abra ham re pre zen tu je Bo ga Je ho wę,
Daw cę obiet ni cy bło go sła wie nia wszyst kich ro dzin
zie mi. Ta obiet ni ca od trzy dzie stu pię ciu stu le ci sta -
no wi na dzie ję dla Izra ela – Ga la cjan 3:29. 

Py ta nia do Lek cji 23
1. W ja ki spo sób Abra ham stał się przy ja cie lem Bo -
ga? 1 Moj. 12:1-5; Jak. 2:23; Izaj. 41:8. Kie dy imię
Abram zo sta ło zmie nio ne na Abra ham i co te imio -
na zna czą? Patrz 1 Moj. 17:1,5; Słow nik Bi blij ny.
2. Dzie dzi cem ja kiej obiet ni cy stał się Abra ham?
1 Moj. 13:14-17; 18:18. Co ta obiet ni ca ozna cza? Jak
ona jest na zwa na w Gal. 3:8?
3. Co re pre zen to wa ła Sa ra, żo na Abra ha ma? Gal.
4:22-26? Czy Sa ra mia ła zmie nio ne imię? Po daj je go
zna cze nie. 1 Moj. 17:15, Słow nik Bi blij ny.
4. Cze mu od po wia da nie zdol ność do uro dze nia
dziec ka przez Sa rę? Izaj. 54:1-11; Gal. 4:27.
5. Ko go przed sta wia Iza ak? Po daj zna cze nie je go
imie nia? Patrz Słow nik Bi blij ny. Kto re pre zen tu je
Ko ściół? Aka pit 1.
6. Ko go przed sta wia Agar, słu żeb ni ca Sa ry? Po daj
wer se ty bi blij ne. Co zna czy Agar? Kto jest re pre -
zen to wa ny przez Isma ela? Co zna czy je go imię?
Patrz Słow nik Bi blij ny.
7. Dla cze go Agar i Isma el zo sta li wy rzu ce ni, gdy
uro dził się Iza ak? Co to przed sta wia? Gal. 4:30,31.
8. Na jak dłu go na ród izra el ski zo stał od rzu co ny
od Bo skiej ła ski?
9. Gdy Agar i Isma el nie ma lże gi nę li z pra gnie nia zo -
sta li skie ro wa ni do źró dła wo dy przez anio ła. Na co
to wska zu je? Aka pit 2.
10. Kto jest na tu ral nym, a kto du cho wym na sie -
niem Abra ha ma? Gal. 3:29; 4:28.
11. Co Chry stus mu si zro bić, za nim bę dzie mógł
otrzy mać wiel ką moc, by bło go sła wić świat? Mat.
20:28; Mar. 10:45; 1 Tym. 2:6. Jak to zo sta ło przed sta -
wio ne? Aka pit 3.
12. Jak zo sta ło przed sta wio ne dzie ło Du cha Świę te -
go w po wo ła niu Ko ścio ła? Aka pit 4.
13. Co przed sta wia po wrót Re be ki z Elie ze rem? Kie -
dy Ob lu bie niec przyj mie Swą Ob lu bie ni cę?
14. Ko go przed sta wia Abra ham?
15. Jak dłu go Izra el mu siał cze kać na wy peł nie nie się
obiet ni cy? Aka pit 5.
16. Je śli dziec ko Sa ry, Iza ak, przed sta wiał Chry stu sa,
a Isma el Ży dów, kto re pre zen to wał resz tę ludz ko ści,
któ rej ta kże by ło obie ca ne bło go sła wień stwo? Czy
Abra ham miał tyl ko dwo je dzie ci? Patrz 1 Moj. 25:1,2.

A B R A H A M  P R Z Y J A C I E L E M  B O G A



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.

Na dzie ja przy szłe go ży cia jest in stynk -
tow nym pra gnie niem czło wie ka. Po mi -
mo fak tu, że po ja wie nie się śmier ci koń -
czy wszyst ko, jed nak w ka żdej czę ści
świa ta ta ki wnio sek jest od rzu ca ny, a wia -
ra w przy szłe ży cie jest po wszech nie pod -
trzy my wa na. I ta ka jest bi blij na na uka;
na przy kład Pro rok Hiob za da je py ta nie:
„Gdy umrze czło wiek, iza li żyć bę dzie?
Po wszyst kie dni wy mie rzo ne go cza su me go
bę dę ocze ki wał przy szłej od mia ny mo jej. Za -
wo łasz, a ja To bie od po wiem; zwró cisz uwa gę
na dzie ło rąk Two ich”. To przed sta wia na -
dzie ję zmar twych wsta nia – Hio ba
14:14,15 (KJV).

W ca łym Sta rym Te sta men cie czy ta my
za rów no o do brych jak i złych, że „za snę -
li z oj ca mi swy mi”. W No wym Te sta men -
cie ta kże jest przed sta wio na myśl, że
śmierć jest je dy nie snem, po któ rym na -
stą pi obu dze nie w po ran ku lep sze go Dnia.
Je zus po wie dział o cór ce Ja ira: „dziew -
czyn ka śpi” i Pan obu dził ją, jak rów nież
obu dził Ła za rza nie po to, by po zo stał obu -
dzo ny, lecz je dy nie ja ko przy kład Je go Bo -
skiej mo cy, któ ra wzbu dzi wszyst kich śpią -
cych. Oni po wsta ną w bar dziej bło go sła -
wio nych wa run kach niż obec ne – kie dy
Słoń ce Spra wie dli wo ści roz pro szy drę czą -
ce cie nie grze chu i śmier ci – Iza ja sza 35:10;
Ma la chia sza 4:2.

Bi blia uczy, że nad ludz ko ścią cią ży wy -
rok śmier ci; że ca ła ludz kość cier pi
pod tym wy ro kiem od sze ściu ty się cy lat;
że to trwa ło by wiecz nie, gdy by nie Bo skie
mi ło sier dzie za pew nio ne przez Chry stu -

sa. Bóg prze wi dział, że Je zus bę dzie Od ku -
pi cie lem czło wie ka i że przez Swo ją śmierć
przyj mie ka rę Ada ma. Za tem na Je zu sa
prze szło są do we pra wo wy pro wa dze nia
ludz ko ści ze śmier ci przez pro ces zmar -
twych wsta nia. Ze wzglę du na Swój plan,
Bóg mó wi o śmier ci ja ko o śnie.

Po glą dy na te mat wiecz ne go ży cia po -
wszech nie utrzy my wa ne przez świat,
igno ru ją bi blij ną na ukę o zmar twych wsta -
niu, jak rów nież oświad cze nie Pi sma Świę -
te go, że śmierć jest ka rą za grzech – Rzym.
6:23; Dz.Ap. 24:15.

Błęd ny po gląd, mó wią cy że czło wiek
jest świa do my w sta nie śmier ci, wy wo łał
wiel kie za mie sza nie. On do pro wa dził
do wy my śle nia ró żnych teo rii o tor tu rach
umar łych oraz o mo dli twach i mszach dla
ich ulgi. Lecz Bi blia przez ca ły czas
oświad cza, że wszy scy umar li śpią aż
do po ran ku Me sjań skie go Kró le stwa, za -
pew nia jąc że wów czas „wszy scy, któ rzy są
w gro bach, usły szą głos Sy na Bo że go i wyj dą”.
Je zus oświad cza, że ci, „któ rzy do brze czy ni -
li” (któ rzy oka za li się god ni przy ję cia
przez Bo ga), po wsta ną do do sko na ło ści,
lecz ci, „któ rzy źle czy ni li”, na „zmar twych -
wsta nie są du”. Oni wyj dą z gro bu, by być
stop nio wo pod no sze ni do do sko na ło ści,
je śli bę dą chęt ni, przez ty siąc let ni pro ces
są du. Te są dy bę dą się skła dać z na gród
za ka żdy wy si łek czy nie nia do bra. Za tem
świat bę dzie na ucza ny mą dro ści dróg
spra wie dli wo ści – Zło tej Re gu ły.

„„ CC zz yy   ss pp oo   tt kk aa   mm yy   ss ii ęę   
pp oo dd rr uu   gg ii ee jj   ss tt rr oo   nn ii ee   rr zz ee   kk ii ?? ””


