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PIĘĆ dni po przy by ciu Apo sto ła Paw ła ja ko więź-
nia do Ce za rei, naj wy ższy ka płan Ana niasz wraz

z pu blicz nym oska rży cie lem oraz de le ga cją San he -
dry nu ta kże po ja wił się w mie ście, aby zło żyć oska -
rże nie prze ciw Paw ło wi i nie zwłocz nie roz po czął się
pro ces. Oska rży ciel, Ter tu liusz, roz po czął roz pra -
wę od schle bia ją cych alu zji pod ad re sem sta ro sty –
alu zji peł nych hi po kry zji, o czym do wia du je my się
ze świec kiej hi sto rii tam tych cza sów. „Za rów no Jó-
ze fus jak i Ta cyt przed sta wia ją go, ja ko jed ne go
z naj bar dziej sko rum po wa nych i cie mię żą cych
wład ców po sła nych przez Rzy mian do Ju dei”.

Te go ro dza ju po chleb stwo, nie za słu żo na chwa -
ła, jest ze wszech miar na gan na i zu peł nie prze ciw -
na za sa dom, któ re rzą dzą na śla dow ca mi Pa na. Jest
to nie uczci wość, hi po kry zja. Nie mniej jed nak, po-
chleb stwo jest po tę żną bro nią, bez skru pu łów wy-
ko rzy sty wa ną przez
nie mo ral nych lu dzi;
ta broń czę sto da je
im zde cy do wa ną
prze wa gę w spra -
wach do ty czą cych
świa ta, w opo zy cji
do wier nych Pań-
skich, któ rzy po-
wstrzy mu ją się od ta -
kich po chlebstw, zo-
bo wią za ni do bra nia
pod uwa gę oraz sto-
so wa nia praw dy i uczci wo ści we wszyst kich swo-
ich sło wach i czy nach. Z dru giej stro ny, nie któ rzy
z lu du Pań skie go są skłon ni do wy ka zy wa nia w ta -
kich spra wach krań co wej uczci wo ści. Wie lu
w miej scu Paw ła od czu ło by świę ty obo wią zek
do sta now cze go skar ce nia Fe lik sa. Lud Pań ski nie
jest zo bo wią za ny do po tę pia nia ka żde go czy nią -
ce go zło, któ re go spo tka na uli cy, bar dziej niż
do mó wie nia wszyst kim nie atrak cyj nym oso bom,
któ re na po tka, że brak im uro dy. Za cho wa nie Apo-
sto ła w tym pro ce sie jest ilu stra cją po sia da nia du -
cha zdro we go roz sąd ku. Gdy przy szła je go ko lej
na prze mo wę do sta ro sty, on nie udzie lił mu re pry-
men dy ani nie zga nił go, nie wy ra ził też żad nych
słów po chleb stwa. Ka żde sło wo wstę pu do je go

obro ny by ło naj zu peł niej praw dzi we, a jed nak zo-
sta ło sfor mu ło wa ne i wy po wie dzia ne w uprzej -
mym i na da ją cym się do przy ję cia ję zy ku. 

Uprzej mość za wsze jest czę ścią chrze ści jań skie -
go cha rak te ru. W świe cie ona mo że być ze wnętrz -
ną ogła dą, lecz u chrze ści ja ni na nie jest je dy nie po-
zo rem, lecz przed sta wia praw dzi we uczu cia ser ca,
roz wi nię te go w spra wach du cho we go ży cia – roz-
wi nię te go w mi ło ści. Mi łość pro wa dzi do ła god no -
ści, cier pli wo ści, uprzej mo ści itp., i na wet w przy -
pad ku nie po słu szeń stwa, za wa ha się wy po wie dzieć
nie uprzej me sło wo i bę dzie go uni kać, o ile po zwo -
li na to obo wią zek.

Oska rży ciel czy peł no moc nik Ter tul lus wy su -
nął prze ciw Apo sto ło wi po wa żne za rzu ty. Chciał
uka zać go Fe lik so wi ja ko mniej wię cej spi skow ca
prze ciw rzy m skie mu rzą do wi – a przy naj mniej, ja -

ko wznie ca ją ce go za-
mie sza nie i na wo łu -
ją ce go do bun tu
wśród lu du. Ten za-
rzut był przed sta wio -
ny bar dzo sze ro ko
i do ty czył nie tyl ko
obec ne go za mie sza -
nia w Je ru za lem, lecz
nie po ko ju wśród lu -
du we wszyst kich
pro win cjach Rzy mu,
do któ rych do tarł

Apo stoł. Oska rży ciel nie po my ślał, że za męt mógł
być po wo do wa ny przez złych lu dzi, usi łu ją cych po-
wstrzy mać po stęp praw dy i spra wie dli wo ści; on
sta rał się przed sta wić Fe lik so wi myśl, że kto kol wiek
po wo do wał ta kie za mie sza nie, nie za le żnie od je go
przy czyn, miał być uwa ża ny za wro ga do bre go rzą -
du, pra wa i po rząd ku. 

Te sa me ar gu men ty są moc ne w obec nym cza-
sie dla tych, któ rzy nie oce nia ją za sad spra wie dli -
wo ści i wol no ści. Zu peł nie nas to nie zdzi wi, je śli
z cza sem wro go wie „te raź niej szej praw dy” przyj mą
po dob ną, nie spra wie dli wą po sta wę prze ciw ko nam,
usi łu ją cym po stę po wać śla da mi Apo sto ła – sta ra ją -
cym się przed sta wiać praw dy no wej dys pen sa cji
na szym bra ciom w sym bo licz nym Ba bi lo nie, któ-
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rzy są nie tyl ko nie chęt ni do słu cha nia, lecz ła two
da ją się po bu dzić do gnie wu, na pięt no wa nia i prze -
śla do wa nia, aby móc prze szko dzić in nym w otrzy -
ma niu do brych wie ści o wiel kiej ra do ści, któ ra bę-
dzie dla wszyst kich lu dzi (Łuk. 2:10). 

Obro na Apo sto ła 
Kie dy oska rże nie zo sta ło wnie sio ne, po zwo lo no prze-
mó wić Apo sto ło wi Paw ło wi we wła snej obro nie, co
uczy nił z do brym skut kiem. On wy ka zał (1), że do-
pie ro nie daw no przy był do Je ru za lem, że nie wzbu-
dzał żad nych roz ru chów ani za mie sza nia, lecz prze-
ciw nie, w cza sie je go aresz to wa nia ci cho mo dlił się
do Bo ga w świą ty ni – nie pro wa dząc z ni kim spo rów
ani nie ogra ni cza jąc praw in nych.
(2) We zwał swo ich oska rży cie li
do do star cze nia do wo dów praw-
dzi wo ści ich oska rżeń – kwe stio -
nu jąc ich zdol ność do udo wod nie -
nia tych za rzu tów; i w naj bar dziej
roz sąd ny i zgod ny z pra wem spo-
sób wy ka zał, że cię żar tych do wo -
dów nie spo czy wał na nim, lecz
na je go oska rży cie lach. (3) Wy znał
jed na kże, że by ła pew na pod sta -
wa do nie chę ci oka zy wa nej wo -
bec nie go i że to je go ży dow scy
bra cia oska rża li go o wie rze nie
i na ucza nie he re zji – o odej ście od ży dow skiej re li gii.
To by ła je go od po wiedź na za rzut, że był pro wo dy -
rem sek ty Na za rej czy ków; Apo stoł za prze czył, że by -
ło to he re zją prze ciw ży dow skiej re li gii oraz sek tą
czy też od stęp czą gru pą. To wro go wie Apo sto ła na-
zwa li chrze ści jań stwo he re zją i od dzie le niem od ju -
da izmu, lecz z punk tu wi dze nia Apo sto ła ich za rzu -
ty by ły fał szy we. Chrze ści jań stwo, za miast od stę po -
wać od ju da izmu, by ło na tu ral nym re zul ta tem i wła -
ści wym je go roz wi nię ciem – wy peł nie niem obiet nic
Bo ga, na któ rych by ły opar te na dzie je i per spek ty wy
ju da izmu. Naj bar dziej wy raź nie Apo stoł uka zu je tę
spra wę w Li ście do Rzy mian (rozdz. 11), gdzie przed-
sta wia na ród ży dow ski ja ko drze wo oliw ne, któ re go
ko rze niem by ła obiet ni ca da na Abra ha mo wi, a ga łę -
zia mi był lud Izra ela. On nie przed sta wia chrze ści -
jań stwa ja ko od ręb ne go drze wa ani na wet ja ko no -
wej od no gi z ory gi nal ne go drze wa oliw ne go, lecz
opi su je je ja ko peł niej szy roz wój te go drze wa. On
przy rów nu je wszyst kich Ży dów od ma wia ją cych
przy ję cia Chry stu sa, do ga łę zi, któ re zo sta ły odła ma -
ne. A wszy scy praw dzi wi Ży dzi, któ rzy na dal by li
uzna wa ni przez Pa na – wszy scy praw dzi wi Izra eli ci
– sta li się chrze ści ja na mi, któ rzy od Pięć dzie siąt ni cy
by li zna ni ja ko du cho wi Izra eli ci. 

Po stę pu jąc da lej, Apo stoł uspra wie dli wił swo je
twier dze nie przed San he dry nem, mia no wi cie że po-
wa żną czę ścią za rzu tów wy su wa nych prze ciw ko nie -
mu przez ro da ków by ła je go wia ra w zmar twych -

wsta nie umar łych, któ re nie któ rzy z nich ta kże uzna-
wa li lub w nie wie rzy li – „że bę dzie... zmar twych -
wsta nie spra wie dli wych i nie spra wie dli wych”.

Fakt, że Apo stoł gło sił Ewan ge lię w wie lu
szcze gó łach ró żnią cą się od po wszech nych wie-
rzeń na szych dni, jest zu peł nie oczy wi sty z je go
pre zen ta cji – z przed sta wie nia dok try ny o zmar -
twych wsta niu umar łych, ja ko bar dzo wa żnej. To
praw da, że nie któ rzy mo gą twier dzić, że nie po -
trzeb ne jest przed sta wia nie tej dok try ny, po nie -
waż dzi siaj też są nie licz ni Sa du ce usze – nie licz ni,
któ rzy za prze cza ją zmar twych wsta niu umar łych.
Od po wia da my, iż są ta cy, któ rzy wie rzą, że nie

ma żad nych umar łych. Jest to
ogrom na więk szość ludz ko -
ści. Chrze ści ja nie, jak rów nież
po ga nie, przy ję li teo rię, że
nikt nie jest umar ły – że ci,
któ rzy wy da ją się umie rać,
w rze czy wi sto ści sta ją się bar-
dziej ży wi niż kie dy kol wiek
wcze śniej. Po nie waż nie wie-
rzą, że kto kol wiek jest umar -
ły, to nie mo żli we jest, by
uwie rzy li w zmar twych wsta -

nie umar łych. Za miast te go,
pa nu je in ny po gląd, mia no wi -

cie zmar twych wsta nie cia ła. Twier dzi się, że oso ba
lub du sza nie umie ra, lecz je dy nie po zby wa się
cia ła ni czym sta rej sza ty, a kie dyś w przy szło ści
ma otrzy mać je z po wro tem. Lecz na le ży przy-
znać, że gdy by to by ło wszyst ko, co Apo stoł miał
na my śli przez zmar twych wsta nie umar łych – gdy -
by rze czy wi ście miał na my śli „zmar twych wsta -
nie cia ła”, je go ar gu ment był by sła by. Nie roz sąd nie
by ło by tra cić tak wie le cza su, sił lub ener gii na roz -
wa ża nie ta kie go twier dze nia, któ re nie mia ło by
żad nej szcze gól nej za le ty czy war to ści, na wet gdy -
by zo sta ło udo wod nio ne. 

Myśl Apo sto ła by ła zu peł nie in na: je go ka za nie
mia ło na ce lu udo wod nie nie, że śmierć jest praw-
dzi wą ka rą za grzech i że ni gdy nie mo że być ży -
cia lub świa do mo ści dla umar łych, prócz zmar-
twych wsta nia umar łych oraz że zmar twych wsta -
nie umar łych mo że przyjść tyl ko przez Bo ską ła skę
w do ko na niu od ku pie nia za wszyst kich, któ rzy
by li po tę pie ni na śmierć. Gło sząc zmar twych wsta -
nie on nie tyl ko wy zna wał swo ją wia rę, że Chry-
stus Je zus nie był umar ły, lecz ta kże swą wia rę, że
Bóg we wła ści wym cza sie udzie li zmar twych -
wsta nia świa tu. Je zus i zmar twych wsta nie sta no -
wi ło pod su mo wa nie i pod sta wę na dziei Ewan ge -
lii z punk tu wi dze nia Apo sto ła, a ta kże z na sze go
punk tu wi dze nia, po nie waż wy zna je my ten sam
po gląd. (Bro szur ka o Zmar twy chw sta niu do stęp -
na na ży cze nie.)
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4  —  SZTANDAR BIBLIJNY

Zmar twy chw sta nie spra wie dli wych 
i nie spra wie dli wych

Nie któ rym mo że zro dzić się py ta nie: Je śli wy ra że -
nie zmar twych wsta nie (w grec kim – ana sta sis) zna-
czy zu peł ne, kom plet ne po wsta nie z wa run ków
śmier ci do do sko na łych wa run ków ży cia, to jak
Apo stoł mógł mó wić o zmar twych wsta niu za rów no
„spra wie dli wych i nie spra wie dli wych” (w.15)?

Jak mo że my to zro zu mieć i zhar mo ni zo wać z in -
ny mi wer se ta mi, któ re mó wią, że tyl ko uspra wie -
dli wie ni otrzy ma ją peł nię do sko na ło ści ży cia? – że
ten, kto ma Sy na, mo że mieć ży cie, a kto nie ma Sy -
na, nie uj rzy ży cia – w je go do sko na ło ści? – że ten,
kto nie bę dzie po słusz ny wiel kie mu Pro ro ko wi, zo-
sta nie wy gła dzo ny spo mię dzy lu dzi – od cię ty
od ży cia, we wtó rej śmier ci (Dz.Ap. 3:23)? 

Od po wia da my, że Apo stoł nie od no si swe go ar-
gu men tu do przy szło ści, oświad cza jąc że w przy -
szło ści spra wie dli wi otrzy ma ją peł nię do sko na ło ści
ży cia, po dob nie jak nie spra wie dli wi; on je dy nie od-
no si się do tych, któ rzy w obec nym cza sie są spra wie-
dli wi i nie spra wie dli wi. Spra wie dli wi obec ne go cza -
su, są „uspra wie dli wie ni przez wia rę”, a je śli za cho -
wa ją wier ność wa run kom po wo ła nia, bę dą mieć
udział w zmar twych wsta niu do ży -
cia (Ja na 5:28,29). Nie spra wie dli wi
obec ne go cza su to nie uspra wie dli -
wie ni, nie wie rzą cy; a Apo stoł wy ja -
śnia, że oni nie wie rzą, po nie waż
bóg te go świa ta za śle pił ich umy sły
(2 Kor. 4:4). Jed nak Pi smo Świę te
wy raź nie wska zu je, że szcze gól -
nym dzie łem no we go Wie ku bę-
dzie otwar cie wszyst kich nie wi dzą -
cych oczu i ode tka nie wszyst kich
nie sły szą cych uszu oraz spo wo do -
wa nie, by wie dza o Bo gu na peł ni ła
ca łą zie mię, w tym ce lu, aby ci, któ-
rzy obec nie są nie uspra wie dli wie ni,
nie spra wie dli wi, mo gli być spra-
wie dli wi przed Bo giem i mieć
udział w zmar twych wsta niu, któ re
jest za pew nio ne dla wszyst kich
i któ re do ko na zmar twych wsta nia wszyst kich z wy -
jąt kiem tych, któ rzy in dy wi du al nie od rzu cą je go ła-
ska we wa run ki. 

Po oświad cze niu swej wia ry w przy szłe ży cie
przez zmar twych wsta nie, Apo stoł wy ka zu je, że
swo je obec ne ży cie wie dzie w zgod no ści z tą na-
dzie ją na przy szłe ży cie – ma jąc su mie nie, któ re
kon tro lu je je go my śli, sło wa i czy ny w sto sun kach
z Bo giem i z ludź mi (w.16).

Czyż mo że my się dzi wić, że Fe liks, po mi mo
swej prze wrot no ści, od czu wał nie chęć, by od dać
tak szla chet ne go więź nia na śmierć, cho ciaż to za do-

wo li ło by i spodo ba ło by się po chleb cze mu oska rży -
cie lo wi oraz wpły wo we mu naj wy ższe mu ka pła no -
wi, któ re go przy chyl ność nie wąt pli wie wo lał by za-
cho wać? Po nad to, za pis z Dzie jów Apo stol skich
pro wa dzi nas do wnio sku, że Fe liks my ślał, iż ma
do brą oka zję otrzy ma nia od Paw ła ła pów ki za speł -
nie nie spra wie dli wo ści, po nie waż w swym opi sie
Apo stoł przy stą pił do wy ka za nia, że bę dąc da le ki
od na ra ża nia na stra ty swych współ bliź nich, przy-
niósł ze so bą po kaź ną su mę pie nię dzy z za gra nicz -
nych miast. Za tem Fe liks uświa do mił so bie, że wię-
zień, któ ry miał sta ran ne wy kształ ce nie i ta lent oraz
rzym skie oby wa tel stwo, miał przy ja ciół nie tyl ko
w Je ru za lem, lecz ta kże za gra ni cą. Bez wąt pie nia
wy cią gnął wnio sek, że oni by li by bar dzo chęt ni, by
wrę czyć mu oka za ły pre zent za uwol nie nie Apo-
sto ła. Ta ką su ge stię za wie ra wer set 26.

Strach Fe lik sa z po wo du ka za nia Paw ła
Wi docz nie Fe liks był dość za in te re so wa ny swym
więź niem i wspo mniał o nim swej żo nie, któ ra by ła
Ży dów ką; Pa weł zo stał we zwa ny przed nich, aby
le piej mo gli po znać tę no wą na ukę. Wkrót ce je go
cie ka wość zo sta ła wię cej niż za spo ko jo na, gdy Apo-
stoł przy stą pił do swe go te ma tu, uka zu jąc Bo ski Plan,

spra wie dli wość Pra wa Za ko nu,
nie zdol ność upa dłe go czło wie ka
do peł ne go za spo ko je nia je go wy-
ma gań, że Je zus stał się Od ku pi -
cie lem po tę pio nych przez Pra wo
Za ko nu i że te raz zba wie nie i ży cie
wiecz ne jest do stęp ne dla tych,
któ rzy bę dą po słusz ni Ewan ge lii,
po rzu cą grzech i przez wia rę
uchwy cą się Od ku pi cie la. Apo stoł
przy stą pił do wy ka za nia, że spra-
wie dli wość by ła roz sąd nym wy-
ma ga niem Bo skie go pra wa oraz że
przy ję cie Bo skiej ła ski w Chry stu -
sie pro wa dzi ło do sa mo kon tro li
oraz opo zy cji wo bec na tu ral nych
skłon no ści i że na dej dzie Dzień Są -

du, w któ rym ka żde od chy le nie
od spra wie dli wo ści bę dzie ka ra ne

ró zgą, pro por cjo nal nie do po sia da nej wie dzy. Sta-
ro sta za drżał; je go wła sne nie go dzi we ży cie i roz -
wią złe po stę po wa nie sta nę ło przed wzro kiem je go
umy słu i uświa do mił so bie, że we dług przed sta wio -
nych mu stan dar dów, otrzy ma w przy szło ści licz ne
ka ra nia. Je go żo na, Dru syl la, by ła w rze czy wi sto ści
żo ną kró la Azi sa, lecz wy da je się, że jej su mie nie, wi-
docz nie bar dziej za tar te niż je go, w ogó le nie zo sta -
ło po ru szo ne. Fe liks za pro po no wał, że w bar dziej
do god nym cza sie po słu cha wię cej na te mat tej Ewan-
ge lii; lecz wąt pi my czy kie dy kol wiek za żą dał dal-
szych wy ja śnień. On otrzy mał już wy star cza ją co du -
żo – wię cej niż był skłon ny oka zać po słu szeń stwo te -

Paweł rozmawiający 
z Feliksem i jego żoną
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mu. Je go za cho wa nie jest zbyt czę sto po wie la ne. Wie -
lu z tych, któ rzy drżą na myśl o swych grze chach, ma
na dzie ję, że na dej dzie dla nich bar dziej do god ny
czas na ze rwa nie z grze chem; lecz do god ny czas
na po rzu ce nie grze chu – kie dy wy ru go wa nie grze-
chu, na któ ry so bie po zwa la my, nie spo wo du je w nas
żad ne go sprze ci wu – ni gdy nie na dej dzie. Ten, kto
stał się na śla dow cą Pa na Je zu sa, mu si od wa żnie przy-
jąć Chry stu sa, moc Bo żą, w ce lu ze rwa nia kaj dan
swej nie wo li w grze chu – mu si naj pierw umi ło wać
wol ność, w któ rej tyl ko Chry stus mo że uczy nić nas
wol ny mi. Ci, któ rzy nie ma ją te go pra gnie nia, po zo -
sta ną nie wol ni ka mi grze chu, aż w peł ni na dej dzie
chwa leb ny Ty siąc let ni po ra nek – kie dy zwy cięz cy,
z Chry stu sem na cze le, ze rwą wszyst kie kaj da ny
grze chu oraz uwol nią wszyst kich więź niów i na ka -
żą wszyst kim po słu szeń stwo pra wom Kró le stwa Bo-
że go, wy mie rza jąc ka ry pro por cjo nal ne do ich obec-
nej sa mo wo li w grze chu, ma jąc na wzglę dzie ich od-
ro dze nie oraz po wrót do pier wot ne go sta nu wszyst-
kie go, co zo sta ło utra co ne w Ada mie, a od ku pio ne
przez dro go cen ną krew Je zu sa (Dz.Ap. 3:21). 

Ze spo so bu przed sta wie nia Praw dy Fe lik so wi
mo że my na uczyć się war to ścio wej lek cji. On nie
ata ko wał cha rak te ru sta ro sty ani nie gro mił go za je -
go grze chy. On uczy nił le piej. Zu peł nie po mi ja jąc
jed nost kę, on wzniósł przed sta ro stą zwier cia dło
do sko na łe go pra wa mi ło ści, wol no ści oraz spra wie-
dli wo ści i po zwo lił mu do strzec, jak da le ko od padł
od do sko na łych stan dar dów, tyl ko ta kich, któ re Bóg
mo że uznać. Wszyst kie dzie ci Bo że mo gły by się na-
uczyć kar ce nia grze chu – przez po zwo le nie, by
świa tło Praw dy oraz je go po twier dze nie w ich wła-
snym po stę po wa niu świe ci ło – w ich sło wach oraz
nie mniej w ich po stę po wa niu, aby dzie ci Bo że by -
ły li sta mi ła ski Bo żej oraz Je go ła ska wych za rzą -
dzeń, za rów no w ce lu na gra dza nia tych, któ rzy szu-
ka ją Bo ga, jak rów nież stro fo wa nia i ko ry go wa nia
tych, któ rzy te go wy ma ga ją!

Od wa ga Apo sto ła w gło sze niu Praw dy te mu,
któ ry miał tak du ży wpływ na de cy zję w je go spra-
wie, jest nie zwy kła i god na po chwa ły. Ta po sta wa
jest w peł nej zgod no ści z oświad cze niem Psal mu
23:4. Ci, któ rzy są po stro nie Pa na i któ rzy ma ją Pa -
na po swej stro nie, we wszyst kich ży cio wych spra-
wach nie mu szą się bać żad ne go zła. Jed na kże ten
brak stra chu nie po wi nien w nas, nie bar dziej niż
w Apo sto le, pro wa dzić do bra wu ry czy nie uprzej -
me go za cho wa nia lub ję zy ka. Bo ska za sa da, wy ra -
żo na przez Apo sto ła gło si, że po win ni śmy opo wia -
dać Praw dę w mi ło ści (Efez. 4:15). 

In ną lek cją, któ rej uczy my się z do świad czeń
Apo sto ła, tak, z do świad czeń wszyst kich wy bit nych
dzie ci Bo żych od sa me go Mi strza w dół, jest, że ata -
ki oszczerstw, po mó wień itp., nie mo gą uczy nić im

żad nej trwa łej szko dy. Spójrz my na Wo dza na sze go
Zba wie nia, prze ciw ko któ re mu wy po wia da no i czy -
nio no fał szy wie wszyst kie ro dza je złych rze czy, na -
wet do te go stop nia, że na zwa no Go księ ciem de mo-
nów i ukrzy żo wa no Go, ja ko bluź nier cę prze ciw Bo -
gu. Ja kże te ata ki wiel kie go Prze ciw ni ka przez je go
zwie dzio ne dzie ci nie po słu szeń stwa spra wi ły, że
cha rak ter i po stę po wa nie na sze go Pa na by ły jesz cze
bar dziej pro sto li nij ne i olśnie wa ją ce! Jest to rów nież
praw dą w od nie sie niu do do świad czeń Apo sto ła
Paw ła – obec nie one wszyst kie od zwier cie dla ją szla-
chet nie je go cha rak ter. „Wę drów ka Piel grzy ma” Joh -
na Bu ny ana za wie ra sce nę, któ ra ilu stru je ten za rys
na szej lek cji i za chę ca nas wszyst kich do nie zwa ża -
nia na oszczer stwa i mó wie nie źle o nas w obec nym
cza sie, sko ro przez ca ły czas mo że my so bie uświa da-
miać Bo ską ła skę i bło go sła wień stwo, bę dą ce z na mi
w na szych wy sił kach słu że nia Pa nu. Po ni żej cy tu je -
my frag ment z ksią żki Bu ny ana:

„Wów czas pa ste rze wy sła li piel grzy mów na in ne
miej sce, zwa ne Gó rą Nie win no ści i tam zo ba czy li czło-
wie ka ca łe go odzia ne go na bia ło oraz dwóch in nych,
Uprze dze nie i Złą wo lę, któ rzy cią gle rzu ca li w nie go
bło tem. Spójrz cie te raz, bło to, któ rym w nie go rzu ca -
li, po krót kim cza sie spa da ło z nie go, a je go sza ta wy-
glą da ła tak czy sto, jak gdy by w ogó le nie rzu ca no
na nią bło ta. Wte dy piel grzy mi za py ta li: ‘Co to zna-
czy?” Pa ste rze od po wie dzie li: ‘Ten czło wiek na zy wa
się Po bo żny, a je go sza ta ma uka zy wać nie win ność je -
go ży cia. Ci, któ rzy rzu ca ją w nie go bło tem, to lu dzie
nie na wi dzą cy je go do brych czy nów; lecz, jak wi dzi cie,
bło to nie przy lgnie do je go sza ty; tak bę dzie z ty mi,
któ rzy ży ją w nie win no ści na tym świe cie. Kim kol wiek
są ci, któ rzy chcą spla mić ich sza ty, tru dzą się na pró -
żno. Bo ka żdy czas spę dzo ny dla Bo ga spo wo du je,
że ich nie win ność roz bły śnie ni czym świa tło, a ich
spra wie dli wość ni czym blask po łu dnia”.

John Bunyan

BS, 12, 2-5



6  —  SZTANDAR BIBLIJNY

CA ŁY ród Ada ma zstę pu je do wiel kie go wię-
zie nia śmier ci, ja ko wy nik ka ry za grzech,

w śred niej licz bie 154 889 osób co dzien nie; lecz we
wła ści wym dla Sie bie cza sie, Bóg po słał Swe go
Sy na, któ ry przed sta wił Sie bie ja ko ofia rę za grze -
chy czło wie ka. Ten Od ku pi ciel sta nie się Wy zwo-
li cie lem, aby wzbu dzić wszyst kich, któ rzy są
w gro bach (Ja na 5:28, 29 NKJ). Ro zu mie my, że
w cza sie po mię dzy śmier cią Je zu sa na Kal wa rii,
a bło go sła wie niem ogó łu świa ta przez Ty siąc-
let nie Kró le stwo, o któ re się mo dli my:
„Przyjdź Kró le stwo Two je, bądź
wo la Two ja, ja ko w nie bie, tak
i na zie mi”, mia ło być wy ko na -
ne szcze gól ne dzie ło. Bóg wy-
brał lub wy se lek cjo no wał
spo śród po tę pio ne go ro du
„ma lucz kie stad ko” szcze-
gól nie gor li wych i po  słusz -
nych, któ rzy pod Bo skim
prze wod nic twem, przez
wia rę i po słu szeń stwo roz-
wi ja li cha rak ter po dob ny
do Chry stu sa w tym ce lu, aby mo gli sta no wić
szcze gól ną kla sę, któ ra bę dzie wy wy ższo na ra -
zem ze Swym Od ku pi cie lem w Je go Kró le stwie.
Oni otrzy ma li obiet ni cę, że wier ne cier pie nia
z Nim w mi nio nym wie ku bę dą ozna czać ich wy-
wy ższe nie do współ dzie dzic twa z Pa nem Je zu -
sem w Je go wiel kim Kró le stwie, któ re w nie dłu -
gim cza sie zo sta nie usta no wio ne w ce lu bło go -
sła wie nia świa ta pod czas Ty siąc let nie go Kró le -
stwa (Łuk. 12:32). 

Obec nie kie ru je my wa szą uwa gę na fakt, że
Pi smo Świę te w ca łej swej tre ści kon se kwent nie
pod trzy mu je przed na mi ob raz Kró le stwa Chry-
stu sa ja ko na dziei na pod nie sie nie i bło go sła wie -
nie świa ta i wska zu je nam, że ono nie bę dzie
usta no wio ne przez na wró ce nie świa ta w wy ni -
ku gło sze nia Ewan ge lii obec nie, lecz ma zo stać
usta no wio ne przez dru gie przyj ście Chry stu sa,
nie ja ko ludz kiej isto ty, nie ja ko ofia ru ją ce go się
po now nie, lecz ja ko Isto ty Du cho wej wy po sa -
żo nej w moc do po ko na nia grze chu i sza ta -
na oraz udzie le nia po trzeb nej po mo cy ka żde -
mu sy no wi i cór ce Ada ma w ce lu pod nie sie nia
się z obec nych wa run ków grze chu i śmier ci. Jest
to wiel kie spo łecz ne pod nie sie nie, któ re go po-

trze bę wie lu za czy na so bie uświa da miać, lecz
któ re nie jest w sta nie do ko nać się sa mo. Gło sze-
nie Ewan ge lii nie by ło za mie rzo ne do na wró ce -
nia ogó łu świa ta, lecz je dy nie do po wo ła nia ze
świa ta sto sun ko wo nie wiel kiej licz by tych, któ-
rzy ma ją sły szą ce uszy, któ rzy ma ją po sta wę wia -
ry i po słu szeń stwa oraz go to wość do przy ję cia
Pań skich in struk cji oraz po dą ża nia za Nim za ce -
nę sa mo ofia ry. Zu peł nie in ne dzia ła nia bę dą nie-

zbęd ne w ce lu na wró ce nia świa ta, tak jak Bóg
je za mie rzył i przed sta wił w Bi blii. Mi-

nę ło pra wie 20 wie ków i zo sta ło
zgro ma dzo nych je dy nie sto sun -

ko wo nie wie lu praw dzi wych
na śla dow ców Ba ran ka, któ rzy
pod ję li swój krzyż, by iść
za Nim. Po zo sta li, jak już za-
uwa ży li śmy, w więk szo ści
na wet ni gdy nie sły sze li
o Zba wi cie lu. Ża den z nich
nie cier pi wiecz nych mąk,
jed nak wszy scy oni są
w wiel kim wię zie niu

śmier ci. Mu szą tam cze kać, do pó ki kla sy wy bra -
ne nie zo sta ną po wo ła ne, wy bra ne, wy pró bo -
wa ne i oka żą się wier ne oraz zo sta ną wpro wa -
dzo ne przez Pa na na swo je sta no wi ska w Kró le -
stwie. Wów czas ziem skie Kró le stwo na dej dzie
z mo cą i wiel ką chwa łą i roz pocz nie się bło go -
sła wie nie wszyst kich ro dzin na zie mi (1 Moj.
22:16-18). To jest tre ścią Bi blii od Księ gi Ro dza ju
aż do Ob ja wie nia i żad na in na księ ga nie przed-
sta wia ta kiej na dziei; żad ne in ne dzie ła gro ma -
dzo ne od wie ków nie uka zu ją ta kiej kon se -
kwen cji, spój no ści i jed no myśl no ści. Dla tych,
któ rzy do strze ga ją tę kwe stię z Bi blij ne go punk -
tu wi dze nia, to jest jed nym z naj pew niej szych
do wo dów, że Bi blia jest na tchnio na przez Bo ga,
na pi sa na przez świę tych sta ro żyt no ści, któ rzy
mó wi li i pi sa li, bę dąc pod wpły wem Du cha
Świę te go, a nie we dług wła snych pró żnych wy-
obra żeń (2 Pio tra 1:21). Roz wa żmy tę kwe stię
bar dziej do głęb nie.

Ukry ta ta jem ni ca
Przez ca ły Sta ry Te sta ment pro roc twa o przy -
szłej chwa le Me sja sza i bło go ści Je go pa no wa nia
prze pla ta ją się z in ny mi pro roc twa mi, któ re od-
no szą się do Nie go, ja ko Ba ran ka, któ ry był nie -

Drugie  Przy j śc i e  Chrys tusa

Wielkie więzienie śmierci – Iz. 42: 6, 7



my przed ty mi, któ rzy Go strzy gą, w śmier ci
po li czo ny z prze stęp ca mi, star ty dla na szych
nie pra wo ści. Wy raź nie wy stę pu ją tu dwie my -
śli, lecz ce lo wo zo sta ły one tak ukry te, aby Ży -
dzi nie mo gli ich ja sno zro zu mieć. Oni mo gli się
spo dzie wać naj pierw chwa ły, a po tem cier pień
w wy ni ku ja kie goś nie szczę ścia. Wi zje pro ro -
ków nie by ły za mie rzo ne przez Pa na, aby by ły
zro zu mia ne, aż do cza su ich wy peł nie nia. Apo-
stoł Piotr mó wi nam, że na wet anio ło wie nie
ro zu mie li ich. On mó wi: „O któ rym zba wie niu
do wia dy wa li się i pil nie po szu ki wa li pro ro cy,
któ rzy pro ro ko wa li o ła sce, któ ra mia ła przyjść
do was; sta ra jąc się zba dać, na któ ry lub na ja -
ki czas wska zy wał duch Chry stu so wy, któ ry
świad czył o cier pie niach Chry stu sa i o chwa le,
któ ra mia ła na stą pić po tem. Im zo sta ło to ob ja -
wio ne, że nie sa mym so bie, lecz nam usłu gi -
wa li w tym, co te raz wam zo sta ło zwia sto wa ne
przez tych, któ rzy wam gło si li Ewan ge lię przez
Du cha Świę te go ze sła ne go z nie ba, w któ re to
rze czy pra gną wglą dać anio ło wie” (1 Pio tra
1:10-12, KJV). 

Je śli anio łom nie by ło da ne wie dzieć wcze-
śniej ani Ży dzi nie mie li o tym wie dzieć przed-
tem, to oczy wi ście na ro dy po gań skie nie mia -
ły żad ne go po ję cia o tych spra-
wach. Dla te go na na ród izra el -
ski przy szła pró ba, da le ko bar-
dziej sub tel na, gdyż je dy nie
praw dzi wi Izra eli ci mie li po sta -
wę ser ca, w któ rej by li w sta nie
przy jąć in struk cje w tej spra wie
i do wie dzieć się, że ich ocze ki -
wa nia szyb kiej chwa ły mia ły
spo tkać się z roz cza ro wa niem;
że naj pierw Syn Czło wie czy mu -
si wie le cier pieć i być ukrzy żo -
wa ny, aby przez to mo gła być
wy pró bo wa na Je go wier ność
wo bec wo li Oj ca w od ku pie niu
na by tej wła sno ści, a przez to
w ob ja wie niu Swej mi ło ści wo -
bec ludz ko ści i osta tecz nie w wej ściu do chwał
Swe go Kró le stwa, któ re bę dzie bło go sła wić ka -
żde stwo rze nie, pro por cjo nal nie do te go, jak
do zna ło ono szko dy przez upa dek pierw sze go
Ada ma. 

In ny za rys Bo skie go Pla nu, któ ry nie miał
być zro zu mia ny przed pierw szym przyj ściem
na sze go Pa na, jest na zwa ny przez Apo sto ła
„ukry tą ta jem ni cą”, któ rą jest „Chry stus w was,
na dzie ja chwa ły” (Kol. 1:27, KJV). W daw nych

cza sach nie przy pusz cza no, że Me sjasz miał się
skła dać z wie lu człon ków, któ rych Je zus miał
być Gło wą, Pa nem. Dłu gi od stęp cza su po mię -
dzy cier pie nia mi na sze go Pa na na Kal wa rii a Je -
go wej ściem do chwał Je go Kró le stwa w za ra niu
Wie ku Ty siąc le cia jest przez Apo sto łów ozna-
cza ny ja ko okres, w któ rym wier ni, „praw dzi wi
wy brań cy”, bę dą kro czyć śla da mi Je zu sa, cier-
piąc ja ko bra cia i z po wo du swej lo jal no ści, ja ko
człon ko wie Je go Cia ła, ich gło wy. Ca ły Wiek
Ewan ge lii był cza sem po wo ły wa nia, pró bo wa nia
i udo sko na la nia Ko ścio ła, któ ry jest Cia łem Chry-
stu sa, ja ko przy go to wa nie do ich wej ścia do
wspa nia łych ra do ści Pa na. Ocze ki wa ne dru gie
przyj ście Chry stu sa nie na stą pi ło wcze śniej, aż
więk szość człon ków Ko ścio ła, Je go Cia ła, Je go
Ob lu bie ni cy, otrzy ma ła od po wied nie lek cje dys-
cy pli ny i po słu szeń stwa oraz zo sta ła przy ję ta
i uzna na przez Nie go.

Przyj dę po now nie i przyj mę was
Gdy nasz Pan pod czas Swe go pierw sze go ad wen -
tu ob ja wiał ma łej gro mad ce Swo ich uczniów in for-
ma cje do ty czą ce Je go śmier ci i Je go odej ścia do nie -
ba oraz ko niecz ność tych rze czy, On czy nił to stop-
nio wo, po nie waż po dob nie jak po zo sta łych Ży -

dów, ich umy sły i ser ca do te go
stop nia uchwy ci ły się my śli
o chwa le nad cho dzą ce go Kró le -
stwa, że oni prze oczy li świa dec -
twa od no szą ce się do cier pień
Chry stu sa, któ re mu szą po prze -
dzić chwa łę. Nasz Pan za pew nił
ich, że przyj dzie po now nie i we -
źmie ich do Sie bie, aby mo gli mieć
udział w Je go chwa le, mó wiąc:
„A gdy odej dę, przyj dę po now -
nie i we zmę was do Sie bie, aby ście
mo gli być tam, gdzie Ja je stem”
(Ja na 14:3, KJV). „Dla was jest ko-
rzyst ne, abym Ja od szedł, bo je śli
nie odej dę, Po cie szy ciel nie przyj-

dzie do was” (Ja na 16:7, KJV). Kie dy
Pan mó wił do nich, nie by li jesz cze spło dze ni z du -
cha. Mu sie li cze kać na to spło dze nie aż do Pięć -
dzie siąt ni cy i nasz Pan nie mógł im wy ja śnić, cze -
go On mu si do ko nać, aby oni zo sta li spło dze ni
z du cha. Z ko niecz no ści mó wił do nich, jak do na -
tu ral nych lu dzi, bez wcho dze nia w szcze gó ły, któ -
re bez spło dze nia z du cha wy da wa ły by się im nie-
do rzecz ne. Pan po zo sta wił szcze gó ły do dal sze go
ob ja wie nia, za pew nia jąc ich, że gdy przyj dzie Po-
cie szy ciel, Duch Świę ty, to Pan przez te go Po cie -
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szy cie la przy po mni im wszyst ko, o czym wcze-
śniej im mó wił, da jąc im do zro zu mie nia, że wów-
czas bę dą w sta nie zro zu mieć głęb sze spra wy z Bo -
skie go Pla nu. Po wie dział po now nie: „Mam wam
jesz cze wie le mó wić, lecz te raz znieść nie mo że cie”
(Ja na 16:12).

Po mi mo wszyst kie go, co
nasz Pan po wie dział uczniom
od no śnie Swo jej śmier ci i zmar -
twych wsta nia trze cie go dnia,
ich umy sły by ły tak przy wią za -
ne do ży dow skich uczuć na te -
mat chwa ły Me sja sza, że oni nie
mo gli przy jąć tej kwe stii. Tyl ko
na kil ka dni przed ukrzy żo wa -
niem na sze go Pa na, Piotr, bę dąc
wy ra zi cie lem dwu na stu, zga nił
Je zu sa, mó wiąc: „Zmi łuj się Sam
nad So bą, Pa nie! Nie przyj dzie
to na Cię” (Mat. 16:22). Nic
dziw ne go, że po tem, po Je go
zmar twych wsta niu, by ło ko-
niecz ne, aby Pan na krót ko
prze by wał z ucznia mi, by wy ja -
śnić im tę spra wę, po ja wia jąc się
w tym ce lu pod ró żny mi po sta cia mi, jak czy ni li
anio ło wie za cza sów Abra ha ma, stwa rza jąc ziem-
skie cia ła z krwi i ko ści, ra zem z ubra nia mi, na ró -
żne oka zje, by wska zać dwie rze czy; po pierw sze,
że Pan zo stał oży wio ny z umar łych; i po dru gie,
że On zo stał prze mie nio ny i nie był już dłu żej
isto tą ludz ką [z cia łem], lecz isto tą du cho wą, ze
wszyst ki mi mo żli wo ścia mi istot du cho wych. 

Roz ma wia jąc z dwo ma ucznia mi, któ rzy szli
z Je zu sem do Em maus, nasz Pan po wie dział:
„O głu pi i le ni we go ser ca ku wie rze niu te mu
wszyst kie mu, co po wie dzie li pro ro cy!” Oni wie-
rzy li w część te go, co po wie dzie li pro ro cy, lecz
za nie dby wa li in ne czę ści, któ re po win ni by li
wziąć pod uwa gę i sto so wać. Nasz Pan kon ty -
nu ował: „Azaż nie mu siał Chry stus te go cier pieć
i wejść do chwa ły Swo jej? A po cząw szy od Mo -
jże sza i wszyst kich pro ro ków, wy kła dał im
wszyst kie Pi sma, któ re o Nim na pi sa ne by ły”
(Łuk. 24:25-27). Wy ja śnie nie zna cze nia tych pro-
roctw otrzy ma li śmy przez Apo sto łów, a naj głęb -
szy i naj ja śniej szy po gląd na te pro roc twa jest na-
szym przy wi le jem przez prze wod nic two Du cha.

Mo jżesz pi sał o Chry stu sie 
Idąc wstecz do pism Mo jże sza, od kry wa my, że
on ja sno na kre ślił cier pie nia Chry stu sa, jak rów-
nież chwa łę, któ ra mia ła na stą pić póź niej. On

uczył o pierw szym ad wen cie Chry stu sa, ja ko
wiel kiej ofie rze za grzech, oraz o dru gim ad wen-
cie, ja ko chwa leb nym pro ro ku, ka pła nie i kró lu,
przez któ re go ma ją na dejść bło go sła wień stwa.
Do strze ga my to w ty picz nych ofia rach ty picz -
ne go Dnia Po jed na nia; ka płan naj pierw ofia ro -

wał ciel ca, któ ry re pre zen to wał
je go sa me go i sta no wił wiel ką
pod sta wę ofia ry za grze chy –
Krzyż; na stęp nie ofia ro wał ko -
zła, któ ry przed sta wiał Ko ściół,
sto wa rzy szo ny z Je zu sem,
z po wo du przy ję cia ich przez
Nie go, ja ko człon ków Je go Cia -
ła. An ty ty pem te go Dnia Po jed-
na nia był ca ły Wiek Ewan ge lii
i Wiek Ty siąc le cia, w któ rym
cier pie nia Chry stu sa zo sta ły za-
koń czo ne: naj pierw cier pie nia
na sze go dro gie go Od ku pi cie la;
a na stęp nie cier pie nia Ko ścio -
ła, Je go Cia ła, uświę co ne i na -
da ją ce się do przy ję cia przez Je -

go za słu gę, a to skut ku je do pro -
wa dze niem wszyst kich ro dzin

na zie mi do do sko na ło ści oraz zu peł ne go po jed-
na nia w cza sie ty sią ca lat (1 Moj. 22:17, 18). 

Przy koń cu ofiar ni czych za ry sów Dnia Po jed -
na nia w ty pie, naj wy ższy ka płan, po do ko na niu
po jed na nia, wy cho dził przed lud odzia ny
w chwa leb ne sza ty swe go ka płań stwa, przed sta -
wia ją ce nad zwy czaj wiel kie i dro go cen ne obiet ni -
ce Bo że wy peł nio ne w nim oraz re pre zen tu ją ce
moc, wiel ką chwa łę i cześć przy zna ną Je zu so wi,
a po śred nio Ko ścio ło wi, Je go Cia łu. Jak naj wy -
ższy ka płan pod no sił swe rę ce i bło go sła wił lud,
któ ry le żał na zie mi, tak w an ty ty pie, w nie da le -
kiej przy szło ści, przy koń cu te go Dnia Po jed na nia,
kie dy wiel ki Naj wy ższy Ka płan, Je zus i Ko ściół,
kla sa Je go Ob lu bie ni cy, bę dą przy odzia ni chwa -
łą, czcią i nie śmier tel no ścią Bo skiej na tu ry oraz
nie biań ski mi wła dza mi, na stą pi ma ni fe sta cja Me-
sja sza, ja ko pro ro ka, ka pła na i kró la w bło go sła -
wie niu lu dzi na zie mi, któ rzy obec nie brną w pro -
chu umy sło wej, mo ral nej i fi zycz nej sła bo ści oraz
po ni że nia. Tak jak w ty pie, po bło go sła wie niu lud
pod no sił się i krzy czał, tak w an ty ty pie, kie dy
Pań skie bło go sła wień stwo do się gnie wszyst kich
lu dzi pod czas Wie ku Ty siąc le cia, re zul ta tem te go
bę dzie pod nie sie nie świa ta i wiel ki okrzyk chwa -
ły dla Nie go, któ ry umi ło wał nas i ku pił nas Swą
wła sną dro go cen ną krwią oraz dla Oj ca wszyst-
kich, wiel kie go Au to ra Pla nu Zba wie nia. 

Mojżesz pisał o Chrystusie 
i był również Jego typem
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Enoch pro ro ko wał, mó wiąc:
„Oto Pan idzie z za stę pa mi Świę tych swo ich” (Ju -
dy 14, ASV). Nie ma my żad ne go ory gi nal ne go za-
pi su pro roc twa Eno cha; ma my na ten te mat je dy -
nie cy tat Apo sto ła, lecz to w zu peł no ści nam wy-
star czy. To udo wad nia nam spój ność Bo skiej Księ -
gi, jed no myśl ność po słan nic twa, któ re go Bóg
udzie lał przez ró żnych pro ro ków w cią gu dłu gie -
go cza su, po nie waż na le ży pa mię tać, że od cza sów
Eno cha do cza su, gdy Apo stoł cy to wał je go sło wa,
mi nę ło po nad dwa ty sią ce lat, pod czas któ rych to
sa mo po słan nic two by ło po wta rza ne w ty pach,
sym bo lach i bez po śred nich stwier dze niach. Jak
wy raź nie je den duch Bo ży in spi ro wał i kie ro wał
ni mi wszyst ki mi ja ko Bo ski mi rzecz ni ka mi. Ja kże
trwa ły do wód od no szą cy się do na tchnie nia Bi blii
jest tu taj udzie lo ny. Tak w tej, jak w in nych kwe-
stiach, Bi blia jest nie po wta rzal na, od ręb na i ró żna
od wszyst kich in nych re li gij nych ksią żek. Pi sa rze
Bi blii w ża den spo sób ani w żad nym stop niu nie
ko pio wa li jej od po gan. Żad ne po gań skie ksią żki
nie przed sta wia ły Me sja sza, któ ry naj pierw cier-
piał i od ku pił lu dzi, a na stęp nie, po wy bra niu spo-
śród od ku pio nych „ma lucz kie go stad ka”, aby by -
ło szcze gól ny mi współ dzie dzi ca mi z Nim, przy-
szedł po now nie, by ukoń czyć Swe dzie ło. przez
bło go sła wie nie wszyst kich ro dzin zie mi. Je dy nie
Bi blia opo wia da tę wspa nia łą hi sto rię kon se -
kwent nie i wy trwa le od po cząt ku do koń ca. 

Po wrót na sze go Pa na był te ma tem pism
wszyst kich Apo sto łów. Oni nie ustan nie na po mi -
na li Ko ściół, mó wiąc: „Bądź cie cier pli wi, bra cia,
po wrót Pa na przy bli ża się”, „Nie mścij cie się” po-
zo sta wia jąc wszyst kie wa sze pró by i trud no ści
oraz sa tys fak cję wa szych wro gów w rę ku Pa na.
Je ste ście Je go, wa sze spra wy na le żą do Nie go, ca -
łe dzie ło jest Je go; po zwól cie Pa nu w od po wied -
nim dla Nie go cza sie i w od po wied ni spo sób wy-
ko nać Bo ską wo lę. Wy nie prze szko dzi cie jej, na -
wet gdy bę dzie cie pró bo wa li, lecz usi łu jąc to zro-
bić, utrud ni cie so bie otrzy ma nie po ko ju Bo że go,
któ re go Pan za mie rza nam udzie lić na wet wśród
do świad czeń i trud no ści obec ne go cza su. 

W mo cy i wiel kiej chwa le
Cho ciaż Pi smo Świę te ma wie le do po wie dze nia
od no śnie dru gie go przyj ścia Pa na, to błę dy, któ re
wkra dły się do wio dą cych nur tów chrze ści jań stwa
pod czas ciem nych wie ków, zde wa lu owa ły te bło-
go sła wio ne oświad cze nia w umy słach lu du Pań-
skie go. Te błę dy tak osła bi ły te oświad cze nia, by ły
przed sta wia ne ja ko bez zna cze nia, że sto sun ko wo
bar dzo ma ło chrze ści jan zda je so bie spra wę z te go,

że wszyst kie ocze ki wa ne na dzie je Ko ścio ła, jak
rów nież na dzie je świa ta, zgod nie z Pi smem Świę-
tym, by ły opar te na dru gim przyj ściu Pa na, któ ry
ku pił nas Swą dro go cen ną krwią. Ze sto sun ko wo
nie wiel kiej licz by tych, któ rzy do wie dzie li się, jak
wa żne miej sce w Bo skim ob ja wie niu zaj mu je dru -
gi ad went na sze go Pa na, więk szość w rze czy wi sto -
ści od wró ci ła od nie go uwa gę przez zu peł nie błęd -
ne zro zu mie nie spo so bu dru gie go ad wen tu. Oni
przy ję li zbyt nie doj rza ły, za bar dzo po chop ny, zbyt
ziem ski po gląd na tę spra wę. Oni spo dzie wa ją się,
że Me sjasz przyj dzie po now nie w ludz kim cie le,
aby za siąść na ziem skim tro nie, a Je go Ko ściół bę-
dzie po dob nie z Nim po łą czo ny w ziem skiej chwa -
le; że ca ły świat bę dzie pa trzył na ziem skie Je ru za -
lem, ja ko swą sto li cę, w po dob ny spo sób, jak Ame-
ry ka nie spo glą da ją na Wa szyng ton D.C. ja ko sto-
li cę Sta nów Zjed no czo nych lub jak Fran cu zi spo-
glą da ją na Pa ryż ja ko sto li cę i sie dzi bę rzą du. Ten
fał szy wy po gląd na dru gie przyj ście na sze go Pa na,
to błęd ne zro zu mie nie mo cy i wiel kiej chwa ły,
umiej sca wia ją ce je na ziem skim po zio mie, jest
w wiel kiej mie rze od po wie dzial ne za nie chęć wo -
bec dok try ny o dru gim przyj ściu Pa na w umy -
słach wie lu do brych, du cho wo uspo so bio nych lu -
dzi. To wła ści wie do wo dzi, że ta kie spo dzie wa nia
są prze ciw ne ogól nej na uce Pi sma Świę te go, któ re
py ta: „Po cząw szy du chem, a te raz chce cie do koń -
czyć w cie le?” (Gal. 3:3). 

Prze ciw nie, wie my że świa dec two Apo sto ła
brzmi, że od cza su Je go zmar twych wsta nia, nasz
Pan jest „tym du chem” (2 Kor. 3:17) i że kie dy On
przy cho dzi po now nie w mo cy i wiel kiej chwa le,
to nie w cie le ofia ro wa nym na Kal wa rii, lecz w du -
cho wej chwa le i mo cy, przy po mi na jąc tę chwa łę,
któ rej wi zję uj rzał sam Apo stoł na dro dze do Da -
masz ku i pod wpły wem, któ rej upadł na zie mię,
po ra żo ny ja sno ścią prze wy ższa ją cą blask słoń ca
w po łu dnie. Apo stoł za pew nił Ko ściół, że za nim
wa run ki i chwa ły Kró le stwa bę dą mo gły być
wpro wa dzo ne, oni wszy scy mu szą być „prze mie-
nie ni”; prze mie nie ni z ludz kich do du cho wych
wa run ków, z ludz kiej czy li ziem skiej na tu ry
do do sko na ło ści du cho wej na tu ry – aby by li
„uczest ni ka mi Bo skiej na tu ry”, jak wska zu je Apo-
stoł Piotr (2 Pio tra 1:4). Myśl, że wła śnie to Apo stoł
rze czy wi ście ma na uwa dze, jest wi docz na z je go
na stęp ne go zda nia, że oni wszy scy mu szą być
prze mie nie ni, po nie waż „cia ło i krew Kró le stwa
Bo że go odzie dzi czyć nie mo gą” (1 Kor. 15:50, 51).

Ciąg dal szy na stą pi...
BS, 12, 6-9
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Wzapisanych tutaj słowach naszego Mistrza jest
cień rozczarowania – „Izali i wy chcecie odejść?”

Przyzwyczajeni do szukania powodu w każdym sło-
wie i działaniu, pytamy, dlaczego utrata pewnej liczby
naśladowców sprawiła, że nasz Pan poczuł smutek?
Czy miał ambicję posiadania wielu zwolenników? Czy
jego zaufanie spoczywało w dużych liczbach? Czy
mówił do Siebie: Co teraz powiedzą faryzeusze, kiedy
po trzech latach Mojego nauczania zobaczą, że opu-
ściło Mnie wielu z Moich naśladowców? Czy On oba-
wiał się, że to odejście mogło zmniejszyć Jego do-
chody? Nie, to nie była żadna z tych rzeczy; ponieważ
On już wyparł się Samego Siebie (Fil. 2:7, KJV). On już
wcześniej powiedział do Swoich uczniów: „Biada
wam, gdyby dobrze o was mówili wszyscy ludzie, bo

tak czynili fałszywym prorokom ojcowie ich” (Łuk.
6:26). On również posiadał moc, dzięki której dwie
małe rybki i pięć bochenków jęczmiennego chleba,
mogły wystarczyć do nakarmienia pięciu tysięcy ludzi.
On wiedział już, że wszyscy Jego wierni naśladowcy
mieli być jedynie „maluczkim stadkiem” oraz wiedział,
którzy z uczniów nie wierzyli (Jana 6:61,64). 

Zatem dlaczego Jego słowa wyrażają smutek z po-
wodu utraty pewnej liczby z Jego grona? To dlatego, że

On był szczery, szlachetny oraz współczujący i miłował
Swych przyjaciół, a kiedy widział, że przybliża się go-
dzina, kiedy Pasterz zostanie uderzony, a wszystkie
Jego owce się rozproszą (co wypełniło się później, kiedy
„wszyscy opuścili Go i uciekli” – Mat. 26:56), ogarnął Go
samotny smutek, wyrażony w słowach „Izali i wy chce-
cie odejść?” Miłość współczująca, braterskie uczucia
wobec przyjaciół nie są słabością, lecz przeciwnie, ele-
mentem prawdziwego chrześcijańskiego charakteru.
Lecz słabością byłoby, gdyby nasz Pan dozwolił, aby
wycofywanie się Jego uczniów miało na Niego wpływ
lub spowodowało Jego zachwianie się na drodze sa-
moofiary, wyznaczonej dla Niego w planie Ojca. Taka
słabość nigdy nie wystąpiła. Wprost przeciwnie, kilka
dni później, kiedy Piotr, który tutaj przemówił tak szla-
chetnie, usiłował odwieść naszego Pana od ofiary, nasz
Pan natychmiast odpowiedział: „Idź ode mnie szatanie!
Jesteś mi zgorszeniem; albowiem nie pojmujesz tego, co
jest Bożego, ale co jest ludzkiego” (Mat. 16:23). 

„Do kogoż pójdziemy?” 
Słowa Apostoła Piotra: „Panie! Do kogoż pójdziemy? Ty
masz słowa żywota wiecznego”, są pełne znaczenia.
Święty Piotr wiedział, co znaczyło poszukiwanie Boskiej
łaski i życia wiecznego przez zachowywanie Prawa Za-
konu, i jak większość Żydów z niższej klasy był znie-
chęcony, będąc potępiony zarówno przez nauki fary-
zeuszy, jak i przez swe własne sumienie. Bez wątpienia
on znał pewne poglądy z pogańskich filozofii odno-
szących się do życia wiecznego i wiedział, że są one je-
dynie ludzkimi spekulacjami lub domysłami.

Od trzech lat on znał Jezusa i słyszał Jego słowa
na temat wiecznego życia. Jego nauka nie była spe-
kulacyjną zgadywanką tego, co mogło nastąpić. On
„uczył, jako moc mający, a nie jako nauczeni w Pi-
śmie” (Mat. 7:29). On nie uczył ich też o nadziei na
życie wieczne przez przestrzeganie Prawa Zakonu,
ponieważ oni wiedzieli, że nie jest to możliwe. Prze-
ciwnie, Jego nauka różniła się od nauk wszystkich in-
nych nauczycieli. On uczył ich, że przyszedł na świat,
nie po to, aby Mu służono lub oddawano honory czy
tytułowano, lecz aby służyć ludziom i ostatecznie
oddać Swe życie jako okup lub cenę kupna za utra-
cone życie Adama i całej ludzkiej rodziny, która stra-
ciła prawo do życia w wyniku próby i nieposłuszeń-
stwa Adama (Mat. 20:28). 

„Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło, a więcej z Nim nie chodzili. Wtedy rzekł Jezus do
dwunastu: Izali i wy chcecie odejść? I odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie! Do kogoż

pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego” (Jana 6: 66-68).

Panie! Do kogoż pójdziemy?
Ty masz słowa żywota wiecznego. Jana 6:68
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Jezus uczył, że w wyniku tej okupowej ofiary,
którą dzięki Boskiej miłości i zarządzeniu miał właśnie
oddać za wszystkich, wszyscy otrzymają sposobność
uzyskania wiecznego życia i że w tym celu nie tylko
oni, lecz również „wszyscy, którzy są w grobach, usły-
szą głos Jego i wyjdą” (Jana 5:25,28,29). Piotr słyszał tę
prostą i piękną Ewangelię – te jedyne i naprawdę
dobre wieści o życiu wiecznym; on rozpoznał Jezusa
jako Mesjasza posłanego przez Boga, aby był Dawcą
życia dla świata, prawdziwym światłem, które przy-
szło na świat, aby ostatecznie oświecić każdego czło-
wieka (Jana 1:9).

Zatem biorąc to pod uwagę, cóż dziwnego w tym,
że odpowiedzią Piotra było: „Panie! Do kogoż pój-
dziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego”. Wiara i
nadzieja Piotra znalazła w naukach Chrystusa pod-
stawę i kotwicę, której nie można było znaleźć nigdzie
indziej. To samo jest prawdą w odniesieniu do inteli-
gentnych wierzących obecnie, proporcjonalnie do
tego, jak usłyszeli i zrozumieli wspaniałe słowa ży-
wota, których centralnym tematem jest śmierć Chry-
stusa, piastą koła, którego szprychami jest Boska mi-
łość i łaska, sięgając do zewnętrznej części koła – do
życia wiecznego. Gdy raz zrozumieli Prawdę, gdy raz
usłyszeli dobre wieści – słowa żywota wiecznego – na
co mieliby je zamieniać?

Gdy spojrzymy na świat pogański, nadal dostrze-
gamy filozofie Konfucjusza, Buddy, Brahmy, Zoro-
astra itp., lecz one nie zadowalają nas. Słyszymy mą-
drość tego świata spekulującego na temat ewolucji,
która według ich przypuszczeń postępowała od pro-
toplazmy, do kijanki i małpy, a od małpy do czło-
wieka; ta mądrość ma nadzieję i stara się zapewniać, że
ewolucja będzie postępowała dalej do poziomów istot
jeszcze wyższych niż człowiek. Ewolucja zapewnia, że
niezależnie od tego, czy na początku był inteligentny
Bóg, czy też nie, to ostatecznie, gdy w pełni się roz-
winą, powstaną miliony mądrych i potężnych bogów.
Lecz nasze serca odwracają się od takich niedorzecz-
nych spekulacji do wspaniałych słów żywota wygło-
szonych przez Tego, o którym powiedziano: „nigdy
tak nie mówił człowiek, jak ten człowiek”. W tych sło-
wach jest odpoczynek i pokój, którego świat nie może
ani dać, ani odebrać.

Postępując według instrukcji tego samego wielkiego
Nauczyciela, coraz więcej dowiadujemy się o tym życiu

wiecznym, które On zapewnił dla wszystkich. Jako po-
karm w czasie słusznym, On uczył nas, że ten dar wiecz-
nego życia jest tylko dla tych, którzy Go miłują – że wy-
brani z odkupionego świata, powołani i wypróbowani
jako godni, przez ich miłujące posłuszeństwo podczas
Wieku Ewangelii, mają być potomstwem Abrahama
(Gal. 3:8,16,29), które w Tysiącleciu będzie błogosławić
wszystkie rodziny ziemi wiedzą i sposobnością powrotu
do ludzkiej doskonałości z życiem wiecznym, uwarun-
kowanym jedynie wiarą i posłuszeństwem serca pod
prawami Nowego Przymierza, zapieczętowanego krwią
okupowej ofiary. Jest to ta sama Ewangelia co w prze-
szłości: to są te same słowa żywota wiecznego, tylko
rozwinięte i wzmocnione, ponieważ znajdujemy się bli-
żej ich doniosłego wypełnienia.

Próby w celu przesiania niegodnych
Po tym, gdy nasz Pan przekazał Swoim naśladow-
com „słowa żywota wiecznego” w Żniwie Wieku Ży-
dowskiego, On dozwolił, by przyszły „zgorszenia”,
aby przesiać ich jako pszenicę, mówiąc: „Niepodobna,
by zgorszenia nie przyszły” (Łuk. 17:1, NP). Te próby
przyszły, by udowodnić, które jednostki były dojrzałą
pszenicą, a które były plewami i nierozwiniętą psze-
nicą. Szczególnie dwie klasy zostały przesiane – (1)
klasa, która wykazywała jedynie ciekawość i niewiel-
kie zainteresowanie, (2) klasa próbnie usprawiedli-
wionych, która nie miała bardzo głębokiego charak-
teru, przedstawiona w przypowieści naszego Pana
(Mat. 13:5,6,20,21) jako słuchacze kamienistego
gruntu, którzy przyjęli posłannictwo z radością, lecz
nie mając głębokiego serca, głębokiej duszy, żarliwej
miłości oraz poświęcenia dla Boga i Prawdy, szybko

Oto szatan
wyprosił was, aby
was przesiewał
jako pszenicę.

Lecz Ja modliłem
się, aby twoja
wiara nie ustała;
a kiedy powrócisz
do Mnie, utwier-
dzaj braci twoich.
(Łuk. 22:31, 32, KJV)

SŁ O W O PR A W D Y Wiersze brzasku – nr 2

Słowo Prawdy witrażom cennym podobne,
Choć z zewnątrz widziane niezbyt nadobne,
Wyraźnych konturów nasz wzrok nie odbiera,
To jednak od wewnątrz wzniosłości nabiera.
A kto się napawać chce cudnym widokiem
Przez portal, po schodach dojść musi do okien.

Święte drzwi Prawdy katedry są niskie
I ten tylko wejdzie, kto przede wszystkim
W głębokiej to zrobi pokorze. A patrząc z bliska,
Ujrzy, jak kolor niebiańskim światłem rozbłyska.
Ręce się wzniosą na ten wzór wspaniały
W ekstazie podziwu, miłości i chwały!
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Wy gło szo ne przez C.T. Rus sel la, Pa sto ra ko ścio łów w No -
wym Jor ku, Wa szyng to nie i Cle ve land oraz zbo ru w Bro -
okly nie i Lon dy nie (Po raz pierw szy opu bli ko wa ne w 1909
ro ku – obec nie prze dru ko wa ne z ma ły mi do dat ka mi).

Prze wi dy wa nia Pa sto ra Rus sel la w tym ar ty ku le są traf -
ne, na wet gdy spoj rzy my na nie w świe tle wy peł nień obec ne -
go dnia, a szcze gól nie gdy uświa do mi my so bie, że one by ły zro-
zu mia ne i opu bli ko wa ne przez nie go po nad 100 lat
te mu. On miał przed so bą wy da rze nia, któ rych
jesz cze nie do świad czył, a któ re je dy nie ob-
ser wo wał pro ro czym okiem Pi sma Świę-
te go, któ re go był mi strzem pod kie row -
nic twem swe go Pa na. Nie któ re z tych
wy da rzeń to: wiel ki czas uci sku, woj -
na świa to wa w pierw szej i w dru giej
fa zie, wiel ki świa to wy kry zys z lat
trzy dzie stych ubie głe go wie ku; mo-
ral na de gra da cja ludz kie go spo łe -
czeń stwa ob ja wio na w fe de ral nym
rzą dzie, w ko ście le, w pań stwie,
na uni wer sy te cie, w szko le i w do mu. 

TEN wer set ma za sto so wa nie
do na szych dni. Usu wa nie wszy -

st kich chwie ją cych się rze czy jest obec-
nie w pro ce sie po stę pu. Po zo sta ną tyl ko te
rze czy, któ re są zgod ne z Bo ski mi stan dar da mi,
któ re nie mo gą się chwiać. Wstrzą sa nie nie bios od no -
si się do znisz cze nia obec ne go re li gij ne go pa no wa nia
– ko ściel nic twa – a wstrzą sa nie zie mi od no si się
do znisz cze nia obec nych spraw spo łecz nych, fi nan -
so wych i po li tycz nych. 

Ak cje i ob li ga cje ule ga ją za chwia niu
Wszyst ko co fał szy we, uda wa ne, nie spra wie dli we zo-
sta nie wstrzą śnię te. W żar go nie fi nan so wym jest od po-
wied nik mó wią cy, że „wo da” bę dzie wy ci śnię ta ze
wszyst kich ak cji i ob li ga cji. W wy ni ku usank cjo no wa -
nych kie dyś me tod, lecz obec nie po wszech nie po tę -

pia nych, te ak cje i ob li ga cje by ły emi to wa ne na su -
my da le ko prze wy ższa ją ce re al ną war tość

nie ru cho mo ści. One kosz to wa ły swych
na byw ców ró żne kwo ty, nie ma lże

od ze ra do war to ści no mi nal nych;
lecz ich rze czy wi sta war tość wy-

no si ty le, ile nie ru cho mo ści bę dą
kosz to wać, plus roz sąd ne,
zgod ne z pra wem od set ki oraz
„biz ne so wą war tość”. W nor -
mal nych cza sach one mia ły
war tość ryn ko wą opar tą
na na dziei przy szłej do brej ko-

niunk tu ry. Jed na kże obec nie
ogół spo łe czeń stwa jest świa do -

my rze czy wi stej sy tu acji i za
wszel ką ce nę oba wia się ru sze nia

tych udzia łów i ob li ga cji nad mier nie
na sy co nych ka pi ta łem przed się biorstw,

a naj bar dziej wy pła cal ne i so lid ne z nich bu -
dzą ogól ną nie uf ność. Obec nie, u pro gu No wej Dys-
pen sa cji, kie dy wszyst ko się „chwie je”, po win ni śmy
się spo dzie wać, że wszyst kie ta kie udzia ły i ob li ga cje
bę dą się chwiać pod wzglę dem war to ści, aż wszyst ko,
co nie uczci we i nie pra we zo sta nie usu nię te. 

F i  n a n  s o we ,  Ko  ś c i e l  n e  
i S p o  ł e c z  n e  W s t r z ą  s y

„Jesz cze raz wstrzą snę nie tyl ko zie mią, ale i nie bem, jesz cze raz wska zu je na usu nię cie rze czy,
któ re ma ją być wstrzą sa ne... aby po zo sta ło to, co jest nie wzru szo ne”

(List do Ży dów 12:26, 27, KJV).

się gorszyli, gdy przychodziły udręki czy prześlado-
wania, odwracali się i nie postępowali już dłużej
z Panem i wiernymi. 

To samo jest prawdą obecnie, w Żniwie Wieku
Ewangelii. Błogosławione są nasze oczy, ponieważ
dostrzegły wiele „głębokich rzeczy” w Boskim Planie
Wieków; i błogosławione są nasze uszy, ponieważ
usłyszały ze wspaniałą czystością lekcje wielkiego
Nauczyciela – słowa chwały, czci i nieśmiertelności –
słowa żywota wiecznego. Obecnie, według Pań-
skiego zalecenia, mamy być gotowi na próby i prze-
siewania. Teraz znowu zgorszenia muszą przyjść,
aby wypróbować wszystkich i aby zawrócić tych, któ-

rzy nie są poświęceni i nie mają głębokiego charak-
teru, którzy nie są skłonni, by znosić zarzuty i cierpieć
dla sprawiedliwości.

Wszyscy, którzy mają otrzymać Pańską aprobatę,
muszą być wyselekcjonowaną klasą, ludem szczególnie
gorliwym. Nie bądźcie zdziwieni, gdy przychodzą na
was ogniste próby, które was doświadczają, jak gdyby
zdarzyło się wam coś dziwnego (1 Piotra 4:12). W isto-
cie rzeczy jest jeden cel dozwo lenia na zgorszenie i po-
działy: „aby ci, którzy są uz na ni [przez Boga, ponie-
waż znoszą próby i mocno trwają w Prawdzie], mogli
być objawieni wśród was” (1 Kor. 11:18, 19, KJV).

Ekonomia Grecji obecnie jest często
symbolizowana w prasie przez

słynne greckie ruiny.

BS, 12, 9-11
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Po nad sto lat te mu wiel cy ban kie rzy i fi nan si ści
do szli do wnio sku, że w ich in te re sie le ży wy co fa nie
z obie gu sre bra i po zo sta nie tyl ko przy stan dar dzie zło -
ta. Osta tecz nie wy peł ni ło się to, co prze wi dzie li i za mie -
rzy li: na stą pi ła re duk cja za so bów mo ne tar nych świa ta,
a ban kie rzy zy ska li lep szą kon tro lę nad sy tu acją na ca -
łym świe cie. Roz bu do wa nie sys te mu ban ko we go, war-
to ścio we go pod nie któ ry mi wzglę da mi, zwie lo krot ni -
ło war tość ka żde go zło te go do la ra oraz spo wo do wa ło
za stą pie nie 5 i 10 do la ró wek cze ka mi i we ksla mi ban-
ko wy mi. Gdy to zo sta ło do ko na ne, zy ski więk szych
ban ków za ska ku ją co wzro sły z po wo du wy ższych ra-
ba tów i spła ty od se tek – po wo du jąc, że wzbo ga ci ły się
kosz tem spo łe czeń stwa.

Oczy wi ście, spo łe czeń stwo zgo dzi ło się na pra wo
de mo ne ty za cji sre bra i uczy nie nie zło ta je dy nym stan-
dar dem. Lecz uczy ni ło tak w wy ni ku błęd ne go zro zu -
mie nia, po nie waż uwie rzy ło w teo rię ban kie rów, że
na praw dę by ło to naj lep szą rze czą dla lu dzi, a nie je dy-
nie kro kiem w in te re sie ban kie rów kosz tem lu dzi. Być
mo że traf ne bę dzie stwier dze nie, że mniej niż po ło wa
ban kie rów ro zu mia ła fi lo zo fię przed się wzię cia; po zo -
sta li by li pro wa dze ni przez bo gat szych i bar dziej prze-
bie głych, któ rzy w peł ni ro zu mie li sy tu ację. 

Re zul ta tem te go przed się wzię cia by ły wiel kie ko-
rzy ści ban kie rów oraz ich wiel ka wła dza; po nie waż
bez nich kor po ra cyj ne ak cje i ob li ga cje nie mo gły być
tak efek tyw nie od ku pio ne. Ban kie rzy prze ję li du żą
ilość ak cji i ob li ga cji w pro ce sie zna nym ja ko gwa ran-
cja emi sji pa pie rów war to ścio wych. Oni by li zdol ny -
mi po śred ni ka mi ob ro tu ob li ga cja mi ze znacz nym zy-
skiem pro cen to wym, pod no sząc ce ny ak cji i prze cho -
wu jąc je do pu blicz nej sprze da ży. 

Dzień roz li cze nia 
Obec nie wi dzi my, jak wy peł nia się bi blij ne oświad-
cze nie: „Któ ry chwy ta mą drych w chy tro ści ich” (Hio -
ba 5:13). Py ta cie: Jak to się sta nie? Od po wia dam, że
wiel kie ban ki na by ły du żo ak cji i ob li ga cji, z któ rych
mia ły na dzie ję osią gnąć du że zy ski; lecz prze ciw nie,
obec nie nie są w sta nie w ogó le ich sprze dać. Te ob li -
ga cje i ak cje uwa ża ne za część ban ko wych ak ty wów
wska zu ją, że ban ki są bo ga te i ma ją ogrom ne nad wy -
żki. Lecz obec nie, gdy z ak cji i ob li ga cji jest wy ci ska -
na „wo da”, oka zu je się, że za so by tych ban ków znacz-
nie się zmniej szy ły. One na gle sta ną się bied ne, w rze -
czy wi sto ści nie tra cąc ani cen ta, po nie waż spa da war-
tość ryn ko wa ich za bez pie czeń. 

Wszyst kie ban ki uświa da mia ją so bie ten fakt. One
zda ją so bie spra wę, że gdy Dzień Roz li cze nia przy szedł,
a ich pa kiet ak cji – ich za bez pie cze nia – ma ją być trak-
to wa ne ja ko ich rze czy wi sta war tość, bę dzie to ozna-
czać, że za miast ogrom nych za so bów i nad wy żek, nie-
któ re z naj bo gat szych ban ków sta ną się nie wy pła cal ne
i wy stą pią z proś bą do rzą dów o za mknię cie lub do fi -
nan so wa nie. To bę dzie trud ne, po nie waż za mo żni lu-
dzie na świe cie in we stu ją swój ka pi tał w po dob ny spo-
sób i re ak cja ta nie ko rzyst nie wpły nie na wszyst kie
wiel kie przed się wzię cia han dlo we świa ta. Kie dyś
wszyst ko dzia ło się do brze dla ban kie rów i bo ga tych lu -

dzi w wy ni ku de mo ne ty za cji sre bra, na to miast gdy
w peł ni za świ ta Dzień Roz li cze nia, spra wy tych sa mych
lu dzi bę dą się przed sta wiać szcze gól nie trud no. I choć
ca ły świat bę dzie ob ję ty za wie sze niem płat no ści i prze -
bu do wą, to pod wie lo ma wzglę da mi bo ga ci naj bar dziej
od czu ją tę pre sję. Pro ces li kwi da cji roz po czął się już
od I i II woj ny świa to wej. 

Od kom pa nii ko le jo wych Hart ford, New Ha ven
Ra il ro ad, Chi ca go, Rock Is land oraz in nych za żą da no
wy ja śnień (1909). Wraz z ni mi, za gra ża świa tu „wy ci -
ska nie wo dy” z pra wa, a to nie wąt pli wie do ko na ich
grun tow ne go „wstrzą śnię cia”. A w mię dzy cza sie woj -
ny, nie cze ka jąc na bar dziej ła god ne pro ce sy praw ne
oraz zwy kłą dzia łal ność biz ne so wą, do pro wa dza ją
do kry zy su świat fi nan so wy. Na ro dy Eu ro py oraz Bli-
skie go Wscho du są wstrzą sa ne. Stra ty wo jen ne od 1914
ro ku się ga ją mi liar dów ludz kich ist nień oraz bi lio nów
do la rów dłu gu. War to ści fi nan so we są po wa żnie osła-
bio ne, po dob nie jak na ro do we mo żli wo ści kre dy to we.
Po żą da ną rze czą jest zło to, a tak jak w ka żdej woj nie,
ten cen ny me tal prak tycz nie znik nął ze wszyst kich
państw. Ich na ro do we pa pie ry war to ścio we nie bę dą
się do brze sprze da wać za go tów kę i zo sta nie pod ję ta
po wszech na pró ba ich sprze da ży – lecz kto je ku pi? 

Gdy do wia du je my się o ogrom nej ilo ści tych ame-
ry kań skich ak cji i ob li ga cji trzy ma nych w za gra nicz -
nych ban kach, nie dzi wi nas, że ame ry kań scy ban kie -
rzy bled ną na myśl za rzu ce nia ni mi ame ry kań skie go
ryn ku. Po tę żne fir my in we sty cyj ne ma ją pro ble my fi-
nan so we (2011). Kom pa nia Leh man Bro thers jest ban-
kru tem; AIG i Be ar Ste arns prze cho dzą po wa żne prze-
mia ny; w ca łym kra ju za ję to 150 000 do mów; rząd sta -
nu Min ne so ta zo stał za wie szo ny na dwa ty go dnie,
a set ki zwol nio nych urzęd ni ków sta no wych pro te sto -
wa ło na scho dach Zgro ma dze nia Sta no we go.

Cho ciaż wie lu my śli, że do fi nan so wa nie ban ków
skoń czy ło się, to oni są w błę dzie. Być mo że nie za-
uwa ży li ście, że znaj du je my się w środ ku trze cie go

I  T O  P R Z E M I N I E
Biedne serce, nie pęknij, choć głębokie twe rany,

One przeminą!
Najcięższy dzień kończy zachodzące słońce,
A jasny świt najciemniejszej nocy końcem!

Nie pij zbyt wiele z kielicha rozkoszy,
On też przeminie!

Pieszczące ręce swój czułości dotyk utracą,
A słowa tak ważne dzisiaj, potem nic już nie znaczą. 

Bez względu zatem na to, co się dzieje, szukaj zadowolenia,
To nie przeminie!

Prawdziwy pokój znajdziesz w Bogu – On opieką cię otoczy,
A Jego serce okaże ci miłość, jakkolwiek twój los się potoczy.

Wiersze brzasku – nr 262
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wiel kie go do fi nan so wa nia ame ry kań skich i eu ro pej -
skich ban ków oraz ich in we sto rów w cią gu kil ku lat.
Naj pierw przy szła pier wot na ope ra cja ra tun ko wa
po upad ku Leh man Bro thers w 2008 ro ku, któ ra jak
do tąd od su nę ła stra ty ban ków się ga ją ce 3,7 bi lio -
na do la rów oraz pro blem ma jąt ku na ra chun ku po-
dat ni ków tyl ko w USA. Na stęp nie na de szła sub wen -
cja wiel ko ści 750 mi liar dów eu ro ze stro ny Unii Eu ro-
pej skiej dla jej słab szych człon ków – głów nie ja ko ko-
lej na pró ba sta bi li za cji eu ro pej skich ban ków, któ re
ra zem skie ro wa ły oko ło 2 bi lio ny do la rów w ob li ga cje,
ban ki oraz sek tor nie ru cho mo ści eu ro pej skich go spo -
da rek pod le ga ją cych wstrzą som: Gre cji, Ir lan dii, Por-
tu ga lii, Hisz pa nii i Bel gii. Jest to je dy nie krót kie spoj-
rze nie na świa to wą eko no mię do lip ca 2011 ro ku. 

Skut ki de mo ne ty za cji sre bra
Spoj rze nie wstecz na hi sto rię: Czy w ob li czu tych
spraw dziw ne jest, że ame ry kań scy ban kie rzy bo ją
się otwar cia gieł dy pa pie rów war to ścio wych dla biz-
ne su? Przez jej za mknię cie, wła ści cie le pa pie rów war-
to ścio wych i ob li ga cji są po wstrzy my wa ni przed uzy -
ska niem ko rzy ści z nich; utrzy my wa na jest war tość
no mi nal na tych pa pie rów i ak cji, a przez to ban ki oraz
ban kie rzy po zwa la ją na li cze nie ich na dal po fik cyj -
nych ce nach, któ rych obec nie nikt nie za pła ci za nie. 

Gdy by sre bro nie zo sta ło zde mo ne ty zo wa ne, ban-
kie rzy nie mie li by tak bez pro ble mo wych cza sów, ja-
ki mi cie szy li się po opa no wa niu ryn ków fi nan so wych
i nie uzy ska li by wy so kich pre mii i stóp pro cen to wych,
lecz w obec nym cza sie nie prze ży wa li by rów nież roz-
cza ro wa nia, po nie waż świat miał by dwu krot nie wię-
cej pie nię dzy, by za ra dzić swo im pro ble mom. Gdy
my śli my o tym, że zło te mo ne ty świa ta nie wy star czą
do za pła ce nia od se tek od dłu gów, prze ko nu je my się,
jak in sty tu cje ban ko we trzy ma ły lu dzi za sym bo licz -
ne gar dło, a te raz du szą się wła sny mi po my sła mi.

Od set ki od dłu gów nie mo gą być spła co ne w zło -
cie, po nie waż nie wy star czy zło ta do ich spła ce nia. Stąd
je dy ną rze czą, któ ra po zo sta je do zro bie nia, jest wy da-
nie na stęp nych ob li ga cji, płat nych w zło cie i z od set ka -
mi płat ny mi w zło cie. Co się sta nie, kie dy nikt nie ku -
pi ob li ga cji? Wy da je się, że obec nie zbli ża my się do za -
pa ści z po wo du wo jen; a fi nan so we ko ła, któ re tak po-
myśl nie ob ra ca ły się dla ban kie rów w prze szło ści, obie-
ra ją prze ciw ny kie ru nek mia żdżąc ich fi nan so wo. 

Naj wy raź niej nasz fi nan so wy „do mek z kart” drży
i zbli ża się do upad ku. Rzą dy oraz naj zdol niej si fi nan -
si ści świa ta pró bu ją po dej mo wać ró żne roz wią za nia.
Mo gli by śmy mieć na dzie ję, że ich umie jęt no ści do pro -
wa dzą do za mie rzo ne go przez nich ce lu i ist nie ją ce in-
sty tu cje fi nan so we zo sta ną za cho wa ne – od „skru sze -
nia” ich na ka wał ki. Lecz je śli ma my wła ści we zro zu -
mie nie Pi sma Świę te go – je śli przy szedł wiel ki Dzień
Roz ra chun ku, w któ rym wszyst kie nie trwa łe rze czy
ma ją być wstrzą śnię te i nie po zo sta nie nic prócz te go, co
nie wzru szo ne, wte dy mo że my być pew ni, że wszyst kie
ludz kie wy sił ki za wio dą i że osta tecz nie na stą pi naj-
więk szy ze wszyst kich kra chów fi nan so wych, ja kie kie-
dy kol wiek mia ły miej sce. Zau wa żcie, że nie mó wi my

nic no we go – że to, co wła śnie po wie dzie li śmy, zo sta ło
stwier dzo ne przez wie lu, przy naj mniej po czę ści i opu -
bli ko wa ne w me diach. My je dy nie łą czy my te spra wy
i wska zu je my na ich zwią zek ze świa dec twa mi Bi blii, że
obec nie znaj du je my się w wiel kim dniu „wstrzą sa nia”.
Nie któ rzy bę dą to trak to wać, ja ko fa na tycz ny pe sy -
mizm, po nie waż ogrom na więk szość lu dzi nie ufa Pi -
smu Świę te mu. Nie mniej jed nak, gdy te rze czy na stą -
pią w przy szło ści, nie któ rym mo że to do po móc w zro -
zu mie niu praw dzi wej sy tu acji – w uzna niu fak tu, że to
„wstrzą sa nie” na ro dów – pod wzglę dem fi nan so wym,
spo łecz nym, po li tycz nym i re li gij nym – nie jest przy-
pad ko we, lecz po cho dzi od Pa na. 

W wy ni ku wpro wa dze nia stan dar du zło ta i przy
nie do stat ku zło ta, świa to wy biz nes ule ga sta gna cji. Po-
trze by i wy ma ga nia świa ta są tak wiel kie jak ni gdy do -
tąd, lecz bra ku je zło ta do ich za spo ko je nia. Wy da je się,
że do pro ce su de mo ne ty za cji sre bra od no si się Pro rok
Eze chiel (7:19) w sło wach: „Sre bro swo je po uli cach roz-
rzu cą”, trak tu jąc go jak to war, a nie jak pie nią dze. Na-
stęp nie Pro rok mó wi o tym, że zło to bę dzie rzad ko spo-
ty ka ne, aż w koń cu bę dzie zu peł nie usu nię te przez lu -
dzi ukry wa ją cych go, jak gdy by by ło czymś nie czy -
stym, jak wy ni ka z he braj skie go tek stu – „Zło to ich bę-
dzie usu nię te”. Ani sre bro, ani zło to nie bę dą do stęp ne. 

Kor po ra cyj ni po ten ta ci i ban kie rzy, któ rzy po sia da -
ją pa pie ry war to ścio we, uświa da mia ją so bie, że je śli trud -
no jest uzy skać pie nią dze z opro cen to wa nia udzia łów
w ak cjach i ob li ga cjach, to jesz cze trud niej bę dzie wy dać
no we ob li ga cje, nie za le żnie od te go, jak do brze i mą drze
by ły by za rzą dza ne. Czy dziw ne jest, że po li tycz nych i fi -
nan so wych ksią żąt zie mi spo glą da ją cych w przy szłość
ogar nia wiel ka trwo ga? Ich w peł ni uza sad nio ne oba wy
zo sta ły prze po wie dzia ne przez na sze go Zba wi cie la ja ko
je den ze zna ków obec ne go cza su: „Lu dzie drę twieć bę -
dą przed stra chem i ocze ki wa niem tych rze czy, któ re
przyj dą na wszy stek świat” – na spo łecz ny po rzą dek –
i z po wo du wstrzą sa nia „nie bios”, sys te mów ko ściel nych
oraz „zie mi”, władz świec kich (Łuk. 21:26). 

DZIEŃ JEGO PRZYGOTOWAŃ
Kładźcie, narody dalekie i bliskie, kładźcie swe szyny,

Pociągi przypnijcie do wielkiej parowej maszyny.
Połączcie miasteczka żelazną wstęgą

Te zapomniane, z dawno upadłą potęgą. 
Pokój i wiedza od Boga dane

Do wszystkich ludzi będą posłane.
Złączeni przyjaźnią bardzo się zdziwią,

Że kiedyś nienawiść była tu siłą,
Że kiedyś w sercu fałszywa chwała

Na złą drogę zwiodła, bluźnierstwo uznała.
Jakież te cuda dni naszych wspaniałe

W Chrystusa królewską wprowadzą nas chwałę.
Ogromna nadzieja wypełnia nam dusze,
Gdy postęp widzimy, jak szybko ruszył.
Wszystko, co dzieje się w czasie końca,

Jest brzaskiem, który poprzedza wschód słońca.

BS, 12, 12-14
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Księ ga Ro dza ju 44 i 45
W sto sow nym mo men cie Jó zef dał się roz po znać
swym bra ciom. Naj pierw prze mó wił do nich su-
ro wo, a po tem spra wił im ucztę, ser wu jąc im po-
tra wy ze swe go sto łu. Oni by li zdu mie ni i prze -
peł nie ni stra chem, za sta na wia jąc się, co zna czy -
ła ta uprzej mość. Na stęp nie, ode sław szy egip-
skich sług, Jó zef dał się roz po znać swym bra ciom,
za pew nia jąc ich o swym prze ba cze niu i o tym, że
to Bóg spra wił, iż wszyst kie pró bu ją ce go do-
świad cze nia dzia ła ły dla je go do bra oraz że cie szy
się, iż jest za cho waw cą ich ży cia, jak rów nież ży -
cia Egip cjan, znaj du jąc się pod kie row nic twem
Opatrz no ści, któ ra po sła ła go do Egip tu – 1 Mo j-
że szo wa 45:4-8.

Ba da cze Bi blii przyj mu ją, że sko ro Jó zef prze -
d sta wiał Chry stu sa i Je go Ko ściół, wy wy ższo ny
do chwa ły Kró le stwa, to bra cia Jó ze fa re pre zen -
to wa li by Ży dów, a Egip cja nie resz tę ludz ko ści. Je -
śli to jest praw dą, to ani Ży dzi, ani po ga nie nie
po win ni oba wiać się chwa leb ne go wy wy ższe nia
Me sja sza. Prze ciw nie, Pan chwa ły, któ ry zo stał
ukrzy żo wa ny, przy go to wu je wiel ką „ucztę z rze -
czy tłu stych” dla ca łe go świa ta, włą cza jąc Je go
bra ci, któ rzy Go sprze da li, aby był ukrzy żo wa ny
– Iza ja sza 25:6.

Moc Jó ze fa by ła ze środ ko wa na w zna jo mo ści
Bo skiej obiet ni cy uczy nio nej Abra ha mo wi. To oczy-
wi ste, że zna jo mość Bo skie go Pla nu zda je się być
nie odzow na. Zau fa nie do Bo ga sta no wi ło ta jem ni -
cę wier no ści wszyst kich god nych prze szło ści. Ta
sa ma za sa da spraw dza się obec nie. Praw dą jest wy-
ra ża na cza sem opi nia, że bez pra wie wzra sta pro-

por cjo nal nie do te go, jak wy ższy kry ty cyzm nisz czy
wia rę w Bi blię i jej obiet ni ce. 

Gdy póź niej Izra eli ci prze nie śli się do Egip tu,
Jó zef za ma ni fe sto wał swą wia rę w proś bie przed
śmier cią. On po wie dział: „Bóg za pew ne na wie dzi
was i wy pro wa dzi was z zie mi tej [Egip tu] do zie -
mi [Ka na anu], o któ rej przy siągł Abra ha mo wi”. 

Jó zef ży czył so bie, aby je go ko ści zo sta ły przez
Izra eli tów za bra ne do Ka na anu (1 Moj. 50:24, 25).
Ba da cze Bi blii uwa ża ją, że ró żne do świad cze nia
Jó ze fa sym bo li zu ją do świad cze nia Je zu sa i Je go
Ko ścio ła – ich cier pie nia oraz wy ni ka ją cą z nich
chwa łę i cześć.

LEK CJA 31
1. Jak Jó zef ujaw nił się swo im bra ciom? Aka pit 1
2.* Ko go przed sta wiał Jó zef?
3.* Ko go ty pem by li bra cia Jó ze fa?
4.* Ko go re pre zen to wa li Egip cja nie?
5. Co we dług te go ob ra zu uczy ni Je zus i Ko -

ściół? 1 Moj. 22:18; Dz.Ap. 15:13-17. Aka pit 2
6.* W czym by ła ze środ ko wa na si ła Jó ze fa?
7.* Co jest ta jem ni cą wier no ści?
8.* Co nisz czy wia rę w Bi blię? Aka pit 3
9. Jak mo der ni ści i wy żsi kry ty cy spo glą da ją

na Bi blię?
10. Ja ki po gląd na Bi blię ma ją fun da men ta li ści?

Któ ry po gląd jest wła ści wy?
11.* Jak póź niej ob ja wi ła się wia ra Jó ze fa? 

Aka pit 4

J Ó Z E F  I  J E G O  B R A C I AJ Ó Z E F  I  J E G O  B R A C I A

Wierny 
Abraham

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne
szcze gól nie dla dzie ci.

BS, 12, 15
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WIELKIE PRAWDY

Za wielkie prawdy więcej zapłacić trzeba,
Niż za te, wśród których człowiek żyje codziennie, 

Które bez trudu przychodzą w dostatku chleba,
Które wiatr rzuca przed ciebie, przede mnie.

Dla wielkich prawd wiele trzeba poświęcić.
Przypadek nie wskaże nam drogi ni senne marzenia.

Posiądą je ci tylko, co w boju nieugięci, 
Co ślady burz i wichrów przeciwnych noszą uderzenia.

Gdy kiedyś wśród starć i trudów, w żalu srogim
W moc zbrojne cię ramię Boże dosięgnie
I serca rolę przeorze, co leży odłogiem,

Ukryte prawdy ziarno zobaczy światło dzienne.

Nie w karczmie przy chlebie i winie
Ni wśród brylantów w złoto wprawionych, 

Nie w głośnych salonach, night-clubach, kasynie
Ani nie w blasku królewskiej korony.

Nie w sektach różne głoszących wyznania,
Nie w niecnych przetargach kościoła ze światem,

Nie znajdzie się skarbu prawdy pięknego w łopianach
I nie zachwyci jej flagi wdzięcznym łopotem.

Bo prawda z ziemi uprawnej wyrasta jak zboże
I trud nagradza cierpliwy, gorliwość i wiarę.

Tych, co szukają, tych chętnie wspomoże
Swym skarbem możnym i wiecznym bogactwa darem.

Wiersze brzasku, nr 1


