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WIE LE LAT te mu Bil ly Gra ham na pi sał ar ty -
kuł za ty tu ło wa ny „Nie bo i pie kło”. W tym

ar ty ku le na pi sał: „Czy jest moż li we, że ogień,
o któ rym mó wił Je zus, jest nie ustan nym po szu -
ki wa niem Bo ga, któ re ni gdy nie mo że być za spo-
ko jo ne? Czy ta kie jest zna cze nie tych słów? Tak,
być na za wsze od da lo nym od Bo ga, odłą czo nym
od Je go obec no ści, to na praw dę by ło by pie kłem”.
W wy kła dzie wy gło szo nym na Uni wer sy te cie
w Pół noc nej Ka ro li nie, Bil ly Gra ham po dob no
po wie dział: „Bi blia uczy, że jest nie bo i pie kło.
Czy jest to praw dzi we, li te ral ne, pło ną ce pie kło?
My ślę, że je go ogień
mo że ozna czać nie-
po ha mo wa ne pra-
gnie nie Bo ga, któ re
ni gdy nie bę dzie za-
spo ko jo ne”.

Z za in te re so wa -
niem zwra ca my
uwa   gę na te i in ne
po dob ne wy po wie -
dzi Bil ly Gra ha ma
(i in nych). To wska-
zu je oczy wi ście, że
on jest za nie po ko jo -
ny sta ry mi, po gań -
ski mi i wy zna nio -
wy mi, znie sła wia ją -
cy mi Bo ga, nie bi blij -
ny mi dok try na mi
o wiecz nych mę-
kach w li te ral nym ogniu pie kła i w ja kiś spo sób
chce się od nich ode rwać, nie za prze cza jąc jed nak
zde cy do wa nie wszel kie go ro dza ju wiecz nym mę -
kom w przy szłym ży ciu – co po wi nien uczy nić
– choć to praw do po dob nie od by ło by się za ce nę
przyj mo wa nia go ja ko ka zno dziei przez wie lu,
a szcze gól nie przez tych fun da men ta li stów i wie -
lu ewan ge li ków, wśród któ rych wciąż jest mi le
wi dzia ny.

Wi docz nie Bil ly Gra ham (i wie lu in nych ka-
zno dziei) uświa do mił so bie, że gdy by miał moc
i po zwo le nie na uczy nie nie te go, to z pew no ścią
ni gdy nie my ślał by o tor tu ro wa niu w ogniu, nawet
przez krót ki czas, szczu ra czy wę ża, nie mó wiąc
już o cią głym tor tu ro wa niu. Dla cze go za tem oskar -
ża on na sze go spra wie dli we go i mi łu ją ce go Nie-
biań skie go Oj ca o ta kie po stę po wa nie ze Swy mi
LUDZKIMI stwo rze nia mi, nie za leż nie od te go jak
bar dzo grzesz ny mi? Czy nasz mi łu ją cy Bóg, któ ry
uczy nas mi ło wać na szych wro gów (Mat. 5:44),
gwał cił by Swą wła sną in struk cję i tak bar dzo źle

trak to wał by tych,
któ rzy są w nie -
przy jaź ni wo bec
Nie go, nie tyl ko
tor tu ru jąc ich, lecz
czy niąc to na wie ki
wie ków? 

ISTNIEJE
PIEKŁO 

My szcze rze zga-
dza my się z Bil ly
Gra ha mem, że „Bi-
blia uczy, iż ist nie -
je... pie kło”. Niech
ża den praw dzi wie
wie rzą cy w Bi blię
nie mó wi: „Nie
wie rzę w pie kło”
lub: „ca łe pie kło, ja -

kie ist nie je, jest w tym ży ciu, na zie mi”. Pie kło
w przy szłym ży ciu jest wy raź nie na ucza ne w wie -
lu miej scach w Pi śmie Świę tym – od Księ gi Ro-
dza ju aż do Ob ja wie nia. Nie któ rzy twier dzą, że
nie wie rzy my w pie kło. Jest to ab so lut na nie praw da.
MY NAPRAWDĘ WIERZYMY W PIEKŁO; w pie -
kło, któ re jest na ucza ne w Bi blii, od Księ gi Ro dza ju aż
do Ob ja wie nia. W rze czy wi sto ści wie rzy my we
wszyst kie trzy pie kła wzmian ko wa ne w Pi śmie
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Sze ol (wy ma wia ne „Szeh -ole”)[1], po he braj sku
שאלו (Sz’ol), zna czy „miesz ka nie umar łych”,

„pod ziem na kra ina”, „po wszech ny grób ludz ko ści”
lub „prze paść”. Sze ol [2] jest po wszech nym

prze zna cze niem za rów no spra wie dli wych, jak
i nie spra wie dli wych umar łych, jak jest to

opi sy wa ne przez Ka zno dzie ję Sa lo mo na oraz
Hio ba. Sze ol jest cza sem po rów ny wa ny

do Ha de su, po nu re go, mrocz ne go przy szłe go
ży cia w mi to lo gii grec kiej. Sło wo „ha des”
w isto cie rze czy sta ło się od po wied ni kiem

„sze olu”, gdy he braj skie Pi smo Świę te zo sta ło
prze tłu ma czo ne na grec ki (patrz Sep tu agin ta).
No wy Te sta ment (na pi sa ny w ję zy ku grec kim)
rów nież uży wa sło wa „ha des” w od nie sie niu

do miej sca po by tu umar łych. 



Świę tym i okre śla ne przez ory gi nal ne he braj skie
i grec kie sło wa: (1) she ol lub ha des, (2) ge hen na i (3)
tar ta roo. Lecz wca le nie wie rzy my – i za prze cza my,
by Bi blia uczy ła – o wiecz nym tor tu ro wa niu czy
ka ra niu w li te ral nym ogniu ja ko ka rze za grzech
dla złych lu dzi. 

W No wym Te sta men cie grec kie sło wo tar ta roo
– cza sow nik – wy stę pu je tyl ko raz i jest błęd nie
prze tłu ma czo ne „wrzu ce ni do pie kła”, pod czas
gdy po win no być od da ne „uwię zie ni”. Upa dli
anio ło wie zo sta li uwię zie ni w na szej ziem skiej at-
mos fe rze (2 Pio tra 2:4; Ju dy 6; Efez. 2:2; 6:12).
W mi to lo gii grec kiej tar ta rus (od któ re go po cho dzi
cza sow nik tar ta roo) zna czył ciem ne i po nu re wię-
zie nie. To sło wo w Bi blii w ogó le nie od no si się
do lu dzi, lecz do upa dłych anio łów. Apo stoł mó wi,
że „Bóg tar ta ro sas [uwię ził] ich” i „za cho wał ich
na dłu go w łań cu chach ciem no ści, na sąd wiel kie -
go dnia”. Nie bę dzie my tu taj wię cej o tym roz wa -
żać (po szcze gó ły od sy ła my do na szej bro szur ki
„Spi ry tyzm jest de mo ni zmem”). 

NIE MA WIECZNYCH MĄK W HADESIE
Grec kie sło wo ha des i he braj skie sło wo sze ol, prze-
tłu ma czo ne na „pie kło” w Bi blii wer sji Kró la Ja ku -
ba oraz kil ku in nych tłu ma cze niach, ab so lut nie
nie za wie ra my śli o mę kach. Tam, gdzie he braj skie
sło wo sze ol zo sta ło uży te w Sta rym Te sta men cie, to
grec kie sło wo ha des jest uży te w No wym Te sta -
men cie. Sło wo ha des jest uży wa ne ja ko od po -
wied nik sło wa sze ol (po rów naj Ps. 16:10 i Oze -
asza 13:14 z Dz.Ap. 2:31 i 1 Kor. 15:55).

Grec kie sło wo ha des wy stę pu je 11 ra zy w No -
wym Te sta men cie; w Bi blii an giel skiej jest 10 ra zy
prze tłu ma czo ne jako „pie kło”, a je den raz ja ko
„grób”. He braj skie sło wo sze ol wy stę pu je 65 ra zy
w Sta rym Te sta men cie; 31 ra zy jest prze tłu ma -
czo ne jako „grób”, 31 ra zy przez sło wo „pie kło”, a 3
ra zy jako „prze paść”. 

W na szej bro szur ce Pie kło Bi blii do ko na li śmy
ana li zy tych wszyst kich przy pad ków uży cia ha de -
su i sze olu (pro si my zo ba czyć tak że Wy kres Bo skie -
go Pla nu Wie ków, E 16, rozdz. 4), któ ra wska zu je, że
nie ma w nich ab so lut nie żad nej my śli o miej scu
wiecz nych mąk i że nie tyl ko źli, lecz tak że do-
brzy idą tam w chwi li śmier ci. Sam Je zus po szedł
tam w chwi li Swej śmier ci (Ps. 16:10; Dz.Ap. 2:27).
One wska zu ją ra czej na nie świa do me, nie przy tom ne,
ukry te prze by wa nie w sta nie śmier ci, w gro bie.
„Wszyst ko, co przed się weź mie rę ka two ja do czy -
nie nia, czyń we dług moż no ści two jej, al bo wiem
nie ma żad nej pra cy ani my śli, ani umie jęt no ści,
ani mą dro ści w gro bie [hebr. sze ol], do któ re go ty
idziesz” (Kazn. 9:5, 10). Jest to stan śmier ci Ada mo-

wej, pierw sze pie kło, z któ re go wszy scy umar li
zo sta ną wzbu dze ni pod czas zmar twych wsta nia
(Izaj. 26:19; Ja na 5:28, 29). 

BOGACZ W PIEKLE (HADESIE) 
Nie któ rzy twier dzą, że w Ew. Łuk. 16:23 Je zus
wspo mi na o bo ga czu w pie kle (gr. ha des), ja ko „bę-
dą cym w mę kach”. Jak ma my to ro zu mieć? Przy-
po wieść o bo ga tym czło wie ku i Ła za rzu od no si
się oczy wi ście do zmia ny dys pen sa cji z ży dow -
skiej na po gań ską oraz do szcze gól ne go Bo skie go
przy mie rza ła ski pod czas Wie ku Ewan ge lii (Łuk.
16:16). List do Rzy mian 11 wska zu je, że przy koń -
cu Wie ku Ży dow skie go (Mat. 21:43 i 23:37-39)
Żydzi zostali odcięci od swego sta nu szcze gól nej,
obfitej ła ski Bo żej. W Wie ku Ewan ge lii, w Dia spo -
rze, prze cho dzi li mę ki – włą cza jąc w to okrut ne
prze śla do wa nia Hi tle ra – pod czas gdy po ga nie,
przed sta wie ni przez Ła za rza, rów nież zostali od-
cięci do sta nu odłą cze nia od Bo skiej ła ski. Lecz ci,
któ rzy przy ję li Chry stu sa ja ko swe go Zba wi cie la
i Pa na, otrzy ma li naj więk sze z łask Bo skiego przy-
mie rza, za war te go z „praw dzi wy mi Izra eli ta mi”;
oni sta li się czę ścią Ko ścio ła Ewan ge lii, otrzy mu jąc
szcze gól ny stan ła ski, przed sta wio ny w przy po -
wie ści przez ło no Abra ha ma. 

Ta przy po wieść, jak wska zu je kon tekst i List
do Rzy mian 11, od no si się do zmia ny dys pen sa cji
i przej ścia Bo skiej ła ski z Ży dów na po gan, a nie
do ogó łu ludz ko ści. Szcze gó ły znaj du ją się w na -
szej bro szur ce Pie kło Bi blii. Ra du je my się, że nad-
szedł czas, w któ rym szcze gól ne „mę ki” Ży dów

„... Al bo wiem nie ma żad nej
pra cy ani my śli, ani umie jęt-

no ści, ani mą dro ści w gro -
bie, do któ re go ty idziesz”

Kazn. 9:5, 10.
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w Wie ku Ewan ge lii koń czą się, po nie waż oni po-
now nie są da rze ni Bo ską ła ską w po wro cie do
swej oj czy zny i stop nio wym od wra ca niu się z ich
za śle pie nia oraz wy zwa la niu z nie go (Rzym.
11:25; od sy ła my do na szej bro szu ry Ży dow skie na-
dzie je i per spek ty wy).

NIE MA WIECZNYCH MĄK W GEHENNIE
Lecz co z grec kim sło wem ge hen na, czy ono nie
jest uży wa ne do okre śle nia miej sca wiecz nych tor-
tur złych lu dzi? Grec kie sło wo ge hen na wy stę pu -
je 12 ra zy w No wym Te sta men cie i w każ dym
przy pad ku jest prze tłu ma czo ne ja ko „pie kło”. Ge-
hen na jest grec kim spo so bem wy ma wia nia he braj -
skie go sło wa ge hin nom, któ re jest tłu ma czo ne „do-
li na Hin nom”. Pierw szy raz jest ona wspo mnia -
na w Bi blii u Jo zu ego 15:8 i 18:16 ja ko do li na gra -
ni cy zie mi w po bli żu Je ru za lem.

Póź niej do li na Hin nom jest wspo mnia na ja ko
miej sce, w któ rym Izra eli ci, a na wet nie któ rzy kró-
lo wie, jak Achaz czy Ma na ses, prak ty ko wa li ha-
nieb ne for my bał wo chwal stwa (2 Król. 16:3; 17:17;
21:6; 2 Kron. 28:3; 33:6). Hi sto ria mó wi nam, że
Izra eli ci zbu do wa li tam po sąg dla po gań skie go
bo ga Mo lo cha. W róż nych ga jach prak ty ko wa li
lu bież ne for my kul tu, a na stęp nie po su nę li się
do te go, że w do li nie Hin nom skła da li naj bar dziej
ha nieb ne ofia ry Mo lo cho wi. Na gie dziec ko kła-
dzio no na rę kach wiel kie go po są gu z brą zu, roz-
pa la no go do czer wo no ści ogniem pod sy ca nym
w dol nej czę ści po są gu, któ ry pło nął przez środ-
ko wą część aż ku gó rze. Krzyk tak okrut nie ofia-
ro wa ne go nie mow lę cia, był za głu sza ny przez
okrzy ki bał wo chwal czych czci cie li i dźwięk in-
stru men tów mu zycz nych. 

Wszyst kie ta kie nie ludz kie okru cień stwa
i w rze czy wi sto ści wszyst ko, co przy po mi na ło tor-
tu ry, by ło su ro wo i szcze gól nie za ka za ne przez
Bo skie pra wo da ne Izra elo wi (3 Moj. 18:21; 20:2-5;
5 Moj. 18:10). Bóg na zwał to „grze chem” i „obrzy -
dli wo ścią”, któ rej „im nie roz ka za łem ani to wstą-
pi ło na ser ce mo je” (Jer. 7:31; 19:5; 32:35). 

Po nie waż Je ho wa, nasz wiel ki, mą dry, spra-
wie dli wy, mi łu ją cy i po tęż ny Bóg, tę for mę ha-
nieb ne go, bał wo chwal cze go kul tu, w któ rej tor-
tu ro wa no i pa lo no ma łe dzie ci, na zwał grze chem
i obrzy dli wo ścią oraz czymś, co nie wstą pi ło z apro ba -
tą na Je go umysł i ser ce, czyż dla te go nie jest wiel kim
i hań bią cym oszczer stwem wo bec na sze go wiel-
kie go Bo ga to, co nie któ rzy mó wią, że On bę dzie
tor tu ro wał mi lio ny Swych stwo rzeń w ogniu, nie
przez kil ka chwil, lecz przez ca łą wiecz ność?

2 Kró lew ska 23:10 i jej kon tekst opo wia da nam
o tym, jak Król Jo zjasz, do bry król Ju dy, prze pro -
wa dził wiel ką na ro do wą re for mę i usu nął bał wo -
chwal stwo, łącz nie z kul tem Mo lo cha. Od tam te -
go cza su do li na Hin nom otrzy ma ła no wą na zwę,
To fet – co zna czy pło ną ce miej sce. Po re for mie Kró -
la Jo zja sza, miej sce to zo sta ło spro fa no wa ne, aby
już ni gdy wię cej nie uwa ża no go za na da ją ce się
do re li gij ne go kul tu, ofia ro wa nia czy ob rzę dów.
Wów czas za czę to go wy ko rzy sty wać ja ko miej sce
pa le nia śmie ci i od pa dów po cho dzą cych z mia sta.

W zwyczajnych oko licz no ściach umar li z mia -
sta by li grze ba ni w do li nie Jo za fa ta, na wschód
od Je ru za lem, z wy jąt kiem naj gor szych prze stęp -
ców, któ rych mar twe cia ła by ły wrzu ca ne do ge -
hen ny, do li ny Hin nom, gdzie by ły po że ra ne przez
ro bac two i ogień. Tym spo so bem prze stęp stwa
i prze stęp cy sta wa li się od ra ża ją cy w oczach lu du;
to zna czy ło, że spraw cy by li bez na dziej ny mi przy-
pad ka mi, nie god ny mi po chów ku. Lecz isto ty ży we
NIGDY nie by ły wrzu ca ne do tej do li ny, po nie waż Ży -
dom za ka za no tor tu ro wa nia ja kich kol wiek stwo rzeń. 

W li te ral nej ge hen nie, któ ra sta ła się pod sta wą ilu-
stra cji Je zu sa, od pa dy, śmie ci itp. z mia sta by ły
wrzu ca ne do pło mie ni ognia po łą czo ne go w do le
z siar ką, któ re nisz czyły wszyst kie ma te ria ły pal ne.
To, co nie zo sta ło znisz czo ne w ogniu, by ło roz kła-
da ne przez ro ba ki i nisz czo ne tak do szczęt nie, jak
rze czy pal ne. Ro ba ki i ogień ra zem do ko ny wa ły
zu peł ne go znisz cze nia  - ogień nie gasł, lecz pło nął
do pó ki wszyst kie pal ne rze czy nie zo sta ły do-
szczęt nie spa lo ne (Mar. 9:44, 46, 48). To nie ozna-
cza ło ni gdy nie koń czą ce go się ognia. Nie ozna-
cza ło też wiecz nych ro ba ków. Ra czej to, że ro ba ki
nie gi nę ły, do pó ki nie do koń czy ły dzie ła znisz-
cze nia po zo sta wio nej tam pa dli ny. W bi blij nym
zna cze niu sło wa ge hen na nie ma żad nej my śli
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Izra eli ci zbu do wa li po sąg po gań skie go
bo ga Mo lo cha i ofia ro wa li mu swo je

dzie ci Jer. 32:35.



o wiecz nym mę cze niu w ogniu. Ono przed sta wia
ra czej zu peł ne, kom plet ne i wiecz ne uni ce stwie nie tych,
któ rzy wy bio rą na śla do wa nie sza ta na oraz je go spo so -
bów i me tod działania – nie po praw nie złych. 

JEZIORO OGNIA 
Nie któ rzy mo gą za py tać, czy je zio ro ognia
(Obj. 19:20; 20:11, 14, 15; 21:8) nie od no si się do
miej sca wiecz nie świa do me go cier pie nia w li te ral -
nym ogniu? Od po wia da my: NIE. Po dob nie
jak ge hen na, ono tak że re pre zen tu je cał ko wi te,
kom plet ne i wiecz ne uni ce stwie nie. Jest to ja sno
po ka za ne przez stwier dze nie od no szą ce się do je -
zio ra ognia w Obj. 20:14 i 21:8, „To jest [re pre zen -
tu je] śmierć wtó ra”.

Ma my tu taj rze czy wi stą re pre zen ta cję, wła śnie
tak jak czło wiek, gdy wska zu je na zdję cie i mó wi:
to jest mój oj ciec. Zdję cie nie jest tak na praw dę je -
go oj cem, lecz ono przed sta wia je go oj ca. O wie le
lep szy przy kład sta no wi wy po wiedź Pa na Je zu sa
na te mat chle ba, gdy usta na wiał Ostat nią Wie cze -
rzę. On po wie dział: „To jest [re pre zen tu je] cia ło
Mo je” (Łuk. 22:19). Wie my, że Je zus nie miał
na my śli, iż chleb, któ re go uży wał, w ja kimś mi-
stycz nym czy in nym znaczeniu był Je go cia łem,
po nie waż On wciąż był z ni mi w Swo im ziem-
skim cie le. Tym, co wy raź nie miał na my śli, by ło to,
że chleb re pre zen to wał Je go cia ło. 

W po dob ny spo sób je zio ro ognia re pre zen tu -
je śmierć, a nie ży cie – wtó rą Śmierć. Ta śmierć nie
ozna cza ży cia w ja kim kol wiek znaczeniu. Ona
zna czy coś prze ciw ne go – ko niec, usta nie ży cia  - cał-
ko wi te, zu peł ne i wiecz ne uni ce stwie nie. Ży cie
oraz śmierć, usta nie ży cia, są w wie lu miej scach
Bi blii wy raź nie przed sta wio ne ja ko prze ci wień -
stwa, każ de jest prze ci wień stwem dru gie go. Za-
uważ my, jak wy raź nie wska zu ją to na stę pu ją ce

wer se ty: „Oto po ło ży łem przed oczy two je dziś
ży wot i do bro, tak że śmierć i zło” (5 Moj. 30:15, 19).
„Za pła tą za grzech jest śmierć, ale dar z ła ski Bo żej
jest ży wot wiecz ny w Chry stu sie Je zu sie, Pa nu na-
szym” (Rzym. 6:23; 5:21). „Al bo wiem je śli by ście
we dług cia ła ży li, po mrze cie, ale je śli by ście du chem
spra wy cia ła umar twi li, żyć bę dzie cie” (Rzym. 8:13;
Gal. 6:8). „I pój dą ci na wiecz ną ka rę [gr. ko la sin, od-
cię cie; a nie ka ra nie], lecz spra wie dli wi do ży cia
wiecz ne go” (Mat. 25:46, KJV). 

NIE OGIEŃ – A NIEPOHAMOWANE
PRAGNIENIE BOGA 

Za tem sta je się bar dzo wy raź ne, że po gląd Bil ly
Gra ha ma, iż „ogień mo że być nie po ha mo wa nym
pra gnie niem Bo ga, któ re ni gdy nie zo sta je uga-
szo ne”, jest zu peł nie nie zgod ny z wy raź ny mi na-
uka mi Bi blii, któ re mó wią, „je zio ro ognia... to jest
śmierć wtó ra” (Obj. 20:15; 21:8). Bi blia mó wi: „wyj-
dzie tchnie nie je go i po wró ci do zie mi swo jej,
w tym sa mym dniu zgi ną wszyst kie my śli je go”
(Ps. 146:4, KJV; po rów naj 6:6; 115:17; Hio ba 14:21).
W bi blij nym pie kle nie mo że być żad ne go „nie po -
ha mo wa ne go pra gnie nia Bo ga”. Tyl ko wte dy, gdy
uwie rzy my w pierw sze, wiel kie kłam stwo sza ta na:
„Żad nym spo so bem śmier cią nie po mrze cie”
(1 Moj. 3:4; Ja na 8:44), bę dzie my wie rzyć, że wtó -
ra śmierć nie ozna cza śmier ci, lecz ży cie w mę kach
lub coś w tym ro dza ju.

NIE ŚMIERĆ –
A JEDYNIE ODŁĄCZENIE OD BOGA

Lecz nie któ rzy mó wią, że wtó ra śmierć jest je dy -
nie wiecz nym odłą cze niem od Bo ga. Jest to ro zu -
mo wa nie sza ta na i upa dłych lu dzi. Jak już zo sta -
ło wy ka za ne, Bi blia wy raź nie oświad cza, że to nie
jest: (1) wiecz ne ży cie w szczę śli wo ści i (2) wiecz -
ne odłą cze nie od Bo ga, któ re są prze ci wień stwa mi,
lecz wiecz ne ży cie i wiecz na śmierć. A ge hen na, wtó -
ra śmierć, jest wię cej niż tyl ko wiecz nym odłą-
cze niem od Bo ga – jest cał ko wi tym, zu peł nym
i wiecz nym uni ce stwie niem, „sroż szym ka ra -
niem” (Żyd. 10:29), niż pierw sza (Ada mo wa)
śmierć (w. 28), z któ rej jest obie ca ne wzbu dze nie
w zmar twych wsta niu. 

SZATAN BĘDZIE UNICESTWIONY 
Je zio ro ognia, wtó ra śmierć, ozna cza wiecz ne uni-
ce stwie nie, po nie waż, wśród in nych do wo dów,
o sza ta nie, któ ry ma być wrzu co ny do je zio ra ognia,
jest w in nym miej scu Bi blii wska za ne, że bę dzie
osta tecz nie, cał ko wi cie znisz czo ny – uni ce stwio ny.
Żyd. 2: 14 wy raź nie stwier dza, że Je zus stał się cia-
łem i krwią „aby przez śmierć znisz czył [ob ró cił w ni -
wecz, ASV] te go, któ ry miał wła dzę śmier ci, to jest

Ge hen na – Co kol wiek nie zo sta ło znisz czo -
ne w ogniu, by ło roz kła da ne przez ro ba ki
i kom plet nie nisz czo ne. Mar. 9:44, 46, 48.
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dia bła”. Nasz Pan Je zus w Swym dru gim ad wen cie
chwy ta sza ta na i wią że go na ty siąc lat (Obj. 20:1, 2).
Po tym cza sie on ma być roz wią za ny na „ma ły
okres” (w. 3, 7, 8), aby wy pró bo wać ludz kość na zie -
mi, aby zo ba czyć ko mu po win no być udzie lo ne ży -
cie wiecz ne. Po za koń cze niu tej pró by, sza tan i je -
go upa dli anio ło wie bę dą znisz cze ni, co jest przed-
sta wio ne przez ich wrzu ce nie w wiecz ny ogień
(Mat. 25:41), do je zio ra ognia, któ rym jest wtó ra
śmierć. Oni nie bę dą wiecz nie za cho wy wa ni jako
ży wi i ak tyw ni, w wiecz nym mę cze niu złych, w li -
te ral nym ogniu lub czymś w tym ro dza ju, jak nie-
któ rzy błęd nie są dzą. 

Grec kie sło wo prze tłu ma czo ne „znisz czył”
w Żyd. 2:14, to ka tar geo. Ono ma zna cze nie „po zba-
wie nia si ły”, lecz ono nie okre śla, w ja ki spo sób da -
na rzecz bę dzie po zba wio na si ły. Ode bra nie ży cia
sza ta no wi bę dzie oczy wi ście po zba wie niem go si -
ły i to bar dziej sku tecz nie, niż w ja ki kol wiek in ny
spo sób. Gdy by on zo stał je dy nie ogra ni czo ny
w swej wol no ści, to wciąż mógł by mieć moc czy-
nie nia swo jej wo li oraz po sia dać in ne wła dze
w opo zy cji do Bo ga i spra wie dli wo ści. Je dy nym
spo so bem ab so lut ne go, sku tecz ne go i zu peł ne go
po zba wie nia go mo cy, bę dzie cał ko wi te, zu peł ne
i wiecz ne uni ce stwie nie go. 

Na stę pu ją ce tłu ma cze nia sło wa ka tar geo w No -
wym Te sta men cie (po da ne kur sy wą) wy raź nie
wska zu ją, że jest ono uży wa ne w zna cze niu cał ko-
wi te go uni ce stwie nia: 1 Kor. 13:8, „bo choć są pro-
roc twa, te znisz cze ją [lub usta ną];... choć umie jęt -
ność, wni wecz się ob ró ci”. 1 Kor. 13:10: „to, co jest

po czę ści, znisz cze je”. 1 Kor. 15:24: „gdy znisz czy
wszel ką wła dzę i wszel ką zwierzch ność i moc”.
1 Kor. 15:26: „a ostat ni nie przy ja ciel, któ ry bę dzie
znisz czo ny, jest śmierć”. 2 Kor. 3:7: „usłu ga śmier -
ci... któ ra mia ła prze mi nąć”. 2 Kor. 3:14: „któ ra to za-
sło na w Chry stu sie zo sta je usu nię ta”. Efez. 2:15,16:
„ni we cząc [nisz cząc] w swo im cie le nie przy jaźń”.
2 Tes. 2:7,8: „ta jem ni ca nie pra wo ści... któ re go Pan
za bi je du chem ust Swo ich i znie sie ob ja wie niem
przyj ścia Swe go”.

Sta ran ne roz wa ża nie wy ka że, że we wszyst-
kich po wyż szych przy pad kach, nie mniej niż
w Żyd. 2:14, ka tar geo zna czy znisz czyć w zna cze niu
uni ce stwie nia lub koń ca eg zy sten cji. Za uważ my
szcze gól nie, jak ono jest uży te w od nie sie niu
do znisz cze nia śmier ci Ada mo wej oraz an ty chry -
sta. Sza tan, jak rów nież resz ta nie po praw nie złych,
zo sta nie osta tecz nie znisz czo na, uni ce stwio -
na przez Bo ga; po nie waż On „wszyst kich nie po -
boż nych wy tra ci” (Ps. 145:20). „Lecz prze stęp cy
po spo łu po gi ną, a nie zboż ni na osta tek wy ko rze -
nie ni bę dą” (Ps. 37:38). 

W Księ dze Eze chie la 28 sza tan jest przed sta -
wio ny jako sym bol księ cia Ty ru. Roz dział ten opi-
su je je go pier wot ną do sko na łość i stwier dza, że
był w ogro dzie Eden ja ko „che ru bin na masz czo -
ny i na kry wa ją cy”, aż zna la zła się w nim nie pra -
wość (w. 12-15). On ma być osta tecz nie uni ce -
stwio ny. Jest to po ka za ne w sło wach „NIE BĘ-
DZIE CIĘ AŻ NA WIEKI” (w. 19). Sza tan jest rów-
nież pro ro czo opi sa ny ja ko król, dla któ re go jest
przy go to wa ny To fet (do li na Hin nom, czy li ge-
hen na), co wska zu je, że on bę dzie cał ko wi cie
i na wie ki uni ce stwio ny (Izaj. 30:33). Nie moż ność
wyj ścia z nie go jest po ka za na przez uczy nie nie
go głę bo kim i wiel kim. Do kład ność je go znisz-
cze nia wska za na jest przez ogień oraz pod sy ca nie
go, a wiecz ność je go znisz cze nia jest wy ja śnio -
na w sło wach: „od dech PANA, ni czym stru mień
siar ki, za pa la go”.

UNICESTWIENIE
TAKŻE DLA ZŁYCH LUDZI 

Je zio ro ognia, któ rym jest wtó ra śmierć, ozna cza
tak że wiecz ne uni ce stwie nie dla złych lu dzi, na co
wska zu je Obj. 20:15: „A je śli się ktoś nie zna lazł na-
pi sa ny w księ gach ży wo ta, wrzu co ny jest w je zio -
ro ogni ste”. Licz ne in ne wer se ty Pi sma Świę te go
wy raź nie wska zu ją, że źli lu dzie osta tecz nie zo sta -
ną zu peł nie znisz cze ni – uni ce stwie ni. 

Pla ton uczył, że du sza ludz ka jest nie śmier tel -
na, a je go na uka zo sta ła przy ję ta do wie rzeń no mi-
nal nych chrze ści jan na po cząt ku Wie ku Ewan ge -
lii lub Wie ku Ko ścio ła. Jest to prze ciw ne na ukom
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Sza tan, je go anio ło wie i ludz kość ma ją
być wy pró bo wa ni w „ma łym okre sie”,
Obj. 20:3,7,8; ci, któ rzy upad ną, pój dą

na wtó rą śmierć – zo sta ną uni ce stwie ni,
Mat. 25:41



Bi blii, któ ra wska zu je, że du sza ludz ka jest śmier-
tel na i mo że umrzeć (zob. Hio ba 36:14; Ps. 22:30;
30:4; 33:18, 19; 49: 9; 56:14; 78:50; 116:8; Izaj. 53:10,
12; 55:3; Ezech. 13:19; 18:4, 20, 27; Mat. 26:38; Jak.
5:20). Wyraźne, niewy ra żo ne w spo sób sym bo -
licz ny, na uki bi blij ne wska zu ją, że nie go dzi wi ma -
ją być znisz cze ni, za rów no ich du sza jak i cia ło
(Hio ba 31:3; Ps. 9:6, 7; 35:17; 145:20; Przyp. 6:32;
Izaj. 1:28; Dz.Ap. 3:23; Mat. 10:28; 1 Kor. 3:17; 2 Tes.
1:9; 1 Tym. 6:9; 2 Pio tra 2:12). 

In ne li te ral ne wer se ty Pi sma Świę te go wska zu -
ją nam, że nie go dzi wi ma ją być po chło nię ci itp.,
Hio ba 4: 9: „Bo tchnie niem Bo żym gi ną, a od du -
cha gnie wu Je go nisz cze ją”; Ps. 104:35: „Oby by li
wy tra ce ni grzesz ni cy z zie mi, a nie zboż nych aby
już nie by ło” [kur sy wa na sza]. Ich po chło nię cie
obej mu je du szę (Izaj. 10:18). In ne wer se ty uży wa -
ją okre śle nia po żreć: Izaj. 1:20; Żyd. 10:26-28. To
rów nież obej mu je du szę (Ezech. 22:25). Po nad to
lu dzie są wspo mnia ni ja ko gi ną cy: Hio ba 6:15, 18;
Ps. 49:13; 73:27; Przyp. 11:10; 28:28. Du sza jest w to
włą czo na (Mat. 16:25, 26). Gdy by ktoś usi ło wał
wy pa czyć zna cze nie gi nię cia, Pi smo Świę te ja sno
wska zu je je go wła ści we zna cze nie – pro si my zo ba-
czyć Ps. 37:20; Mat. 8:25, 32; Łuk. 11:50, 51;13:33;
Jana 3:16. Nie po praw ni grzesz ni cy zo sta ną wy ko -
rze nie ni: Ps. 37:9, 22, 34, 38. To obej mu je tak że du -
szę (3 Moj. 22:3; 4 Moj. 15:30). Za tem oni idą na
wiecz ne uni ce stwie nie, wiecz ny nie byt (Hio -
ba 6:15-18; Ps. 37:10, 36). Po wyż sza li sta wer se tów
prze ko na z pew no ścią każ de go obiek tyw ne go czy-
tel ni ka, że li te ral ne wer se ty Bi blii wy raź nie uczą
o znisz cze niu nie po praw nych grzesz ni ków. 

ŚMIERĆ I PIEKŁO
ZOSTANĄ UNICESTWIONE 

Dal szym do wo dem, że je zio ro ognia, któ rym jest
wtó ra śmierć, ozna cza wiecz ne uni ce stwie nie, jest
to, że śmierć i ha des, o któ rych mó wi Obj. 20:14, że
ma ją być wrzu co ne do je zio ra ognia, są w in nym
miej scu Bi blii jasno po ka za ne, iż osta tecz nie bę dą
zu peł nie znisz czo ne – uni ce stwio ne. Pro roc two
Oze asza 13:14 wy raź nie mó wi: „Od śmier ci wy ku-
pię ich; O śmier ci [Ada mo wy pro ces umie ra nia]!
bę dę śmier cią two ją; o gro bie [sze ol, ‘ha des” jest
uży ty w Oz. 13:14; jest to pierw sze pie kło, Ada mo -
wy stan śmier ci]! bę dę ska że niem two im”. Przez
wzbu dze nie wszyst kich umar łych, przez ich wy-
pro wa dza nie z Ada mo we go sta nu śmier ci, on
stop nio wo bę dzie nisz czo ny, a po tym jak oni osią-
gną do sko na łość przy koń cu 1000 lat i wej dą
w Ma ły Okres, Ada mo wy pro ces umie ra nia nie
bę dzie już ist niał. Jest to ja sno po ka za ne w 1 Kor.
15:26: „Ostat ni nie przy ja ciel, któ ry bę dzie znisz-
czo ny, jest śmierć”. Zwróć my rów nież uwa gę
na Obj. 21:4: „I otrze Bóg wszel ką łzę z oczu ich;
a śmier ci wię cej nie bę dzie ani smut ku, ani krzy ku,
ani bo le ści nie bę dzie; al bo wiem pierw sze rze czy
prze mi nę ły”. Obj. 22:3 mó wi: „I nie bę dzie wię cej
żad ne go prze kleń stwa [Ada mo we go grze chu,
śmier ci i pro ce su umie ra nia]”.

UNICESTWIENIE
BESTII I FAŁSZYWEGO PROROKA 

Na stęp nym do wo dem na to, że je zio ro ognia, któ-
rym jest wtó ra śmierć, ozna cza wiecz ne uni ce -
stwie nie, jest to, że be stia (wiel ki an ty chryst) i fał -
szy wy pro rok (mniej szy sys tem an ty chry sta), o któ -
rych Obj. 19:20; 20:10 mó wi, że ma ją być wrzu co -
ne do je zio ra ognia, są w in nym miej scu Pi sma
Świę te go wy raź nie po ka za ne, że osta tecz nie zo-
sta ną zupełnie znisz czo ne. 2 Tes. 2:3-7 od no si się
do an ty chry sta, ja ko „czło wie ka grze chu”, „sy na za -
tra ce nia [znisz cze nia]” i „ta jem ni cy nie pra wo ści”.
Wer set 8 mó wi: „A wte dy ob ja wio ny bę dzie on
nie zboż nik, któ re go Pan za bi je du chem ust swo ich
i znie sie [ka tar geo; ‘ob ró ci wni wecz’, uni ce stwi] ob-
ja wie niem przyj ścia Swe go”. Tę sk ni  my do cza su,
gdy to zo sta nie do ko na ne, a Kró le stwo Bo że bę dzie
usta no wio ne na zie mi. W celu dowiedzenia się, jak
zi den ty fi ko wać an ty chry sta i fał szy we go pro ro ka
oraz po szcze gó ły do ty czą ce ich po wsta nia, cza su
pa no wa nia, uni ce stwie nia itd., od sy ła my do na -
szej książ ki Nad szedł Czas, rozdz. 9.

Li te ral ne wer se ty Bi blii wy raź nie uczą
o znisz cze niu wszyst kich sze ściu rze czy – sza ta -
na, nie po praw nych grzesz ni ków, śmier ci, pie-
kła, be stii i fał szy we go pro ro ka – wzmian ku jąc,

Pierw sze kłam stwo sza ta na – „I rzekł
wąż do nie wia sty: Żad nym spo so bem

śmier cią nie umrze cie”. 1 Moj. 3:4.
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że one bę dą wrzu co ne do je zio ra ognia (Obj.
20:10-15). Od po wied nio do te go wska zu ją tak że,
że je zio ro ognia – któ rym jest wtó ra śmierć – nie
jest miej scem czy sta nem, w któ rym wiecz nie
ży wi lu dzie są za cho wy wa ni w mę kach, lecz że
ono przed sta wia cał ko wi te, zu peł ne i wiecz ne
uni ce stwie nie. 

NIE MA MĄK W OBJAWIENIU 20:10
Lecz ktoś za py ta, co zro bi my z Obj. 20:10, któ re
wspo mi na o wrzu ce niu nie któ rych do je zio ra
ognia i ich „mę cze niu we dnie i w no cy, na wie ki
wie ków”? Do kład ne roz wa ża nie tych wer se tów
ujaw ni, że grec kim sło wem prze tłu ma czo nym
na sło wo mę cze ni jest tu taj ba sa ni zo, któ re go, we-
dług wszyst kich grec kich lek sy ko gra fów (od sy ła -
my przede wszyst kim do Lid del la i Scot ta w kla -
sycz nym oraz do Thay era w bi blij nym uży ciu te -
go sło wa) pierw szym zna cze niem jest pró bo wać,
ba dać; je go dru gim zna cze niem jest pró bo wać przez
tor tu ry lub ba dać przez tor tu ry, co wy wo dzi się ze
sta ro żyt ne go zwy cza ju pró bo wa nia lu dzi przez
tor tu ry, np. het man na ka zu ją cy zba da nie Świę te -
go Paw ła przez bi czo wa nie – chło stę (Dz.Ap.
22:24); a je go trze cim zna cze niem jest tor tu ro wać
lub drę czyć. Wi docz nie to sło wo naj pierw zna czy -
ło pró bo wać, po dob nie jak rze czow nik ba sa nos,
od któ re go po cho dzi cza sow nik ba sa ni zo, głów-
nie ozna cza ka mień pro bier czy, uży wa ny do pró bo -
wa nia me ta li itp., lecz po nie waż wie le prób w sta -
ro żyt nych cza sach od by wa ło się przez bi czo wa -
nie, to sło wo za czę ło przy bie rać zna cze nie pró bo -
wa nia przez tor tu ry. Osta tecz nie za czę ło ozna czać
je dy nie mę ki.

Tłu ma cze, któ rych umy sły bez wąt pie nia by -
ły prze peł nio ne dok try ną o wiecz nych mę kach,
w tym wy pad ku wy bra li trze cie zna cze nie te go
sło wa, gdy na to miast wy bie rze my pierw sze zna-

cze nie, kwe stia sta nie się ja śniej sza i zgod na z li -
te ral ny mi wy ra że nia mi w przed sta wia nym po-
wy żej te ma cie. „Oni bę dą ba da ni we dnie i w no -
cy, na wie ki wie ków”. Do sko na łe umy sły Bo-
skich stwo rzeń, któ re oka żą się god ne wiecz ne -
go ży cia w nie bie i na zie mi, bę dą pró bo wać i ba -
dać na tu rę, cha rak ter, efek ty dzia ła nia i hi sto rię
dia bła, be stii i fał szy we go pro ro ka i ich sys te -
mów; i tak czę sto jak bę dą je pró bo wać i ba dać, bę -
dą z te go ba da nia wy cią gać praw dzi we wnio ski,
że tych trzech słusz nie zna la zło się tam, gdzie
Bóg ich umie ścił, to zna czy w sym bo licz nym je-
zio rze ognia i siar ki – w cał ko wi tym, kom plet -
nym i wiecz nym uni ce stwie niu. 

BADANIE POKAZANE
W 14 ORAZ 66 ROZDZIALE IZAJASZA

W Izaj. 14:12-27 znaj du je my bar dzo ob ra zo wy opis
zba wio nych w nie bie i na zie mi, ba da ją cych czy ny
i los dia bła, be stii i fał szy we go pro ro ka oraz ich sys-
te mów. W wer se tach 12-14 pod sym bo lem jed ne go
mę ża, z po wo du ich współ dzia ła nia, są opi sa ni:
naj pierw dia beł, po tem be stia, a na koń cu fał szy -
wy pro rok, w ich wy wyż sza ją cych sie bie złych
czy nach. Wer set 15 opi su je ich wpro wa dze nie
do dru gie go pie kła, w stan wiecz ne go uni ce -
stwie nia. Wer se ty 16-20 wska zu ją, że ci trzej bę dą
na wie ki ba da ni, ka mie niem pro bier czym, ja ko nie-
szlachetny stop, przez wy ba wio nych w nie bie
i na zie mi z do sko na ły mi umy sła mi i ser ca mi, do-
kład nie roz wa ża ją cy mi ich („za to bą się oglą dać
i przy pa try wać ci się bę dą”), w ich mo ty wach, cha-
rak te rach, wpły wach, hi sto rii, czy nach i skut kach.
Obec nie sto sun ko wo nie wie le wie my o praw dzi -
wych taj ni kach róż nych po su nięć tej trój ki. Lecz
w Wie kach przy szłych oni zo sta ną ob na że ni
w każ dym szcze gó le ich uspo so bień, my śli, mo ty -
wów, słów i czy nów (1 Kor. 4:5); a wiecz ne roz wa-
ża nie o nich przez zba wio nych w nie bie i na zie mi,
bę dzie ich pró bo wa niem, ba da niem ka mie niem pro-
bier czym, opi sa nym w Obj. 20:10, lecz ukry tym
z po wo du błęd ne go tłu ma cze nia „bę dą mę cze ni”.
Wer se ty 21-27 opi su ją dal sze ich wrzu ca nie
do sym bo licz ne go je zio ra ognia. 

Te mu sa me mu ro dza jo wi ba da nia bę dą pod-
da ne mo ty wy, cha rak te ry, wpły wy, hi sto rie, czy -
ny i skut ki dzia ła nia nie go dzi wych lu dzi, po tym,
gdy oni wszy scy zo sta ną znisz cze ni, od cię ci, uni-
ce stwie ni we wtó rej śmier ci wraz z sza ta nem i je -
go anio ła mi (Mat. 25:41) z koń cem Ma łe go Okre -
su. Jest to po ka za ne w Izaj. 66:22-24, któ ry bę dzie
miał za sto so wa nie po tym, gdy „no we nie bio sa
i no wa zie mia” (pro si my po rów nać 2 Pio tra 3:13)
zo sta ną w peł ni usta no wio ne, po za koń cze niu Ma-
łe go Okre su. Wów czas do sko na ła ludz kość po dej-

Obec na Do li na Hin nom w Je ro zo li mie



mie sto sow ne ba da nia do ty czą ce złych wład ców
i in nych, któ rzy czę sto by li bar dzo sza no wa ni
przez lu dzi w „te raź niej szym złym świe cie”
(Gal. 1:4), lecz któ rzy roz myśl nie i upo rczy wie
grze szy li prze ciw ko Bo gu i któ rzy zo sta ną zu peł -
nie i wiecz nie uni ce stwie ni we wtó rej śmier ci, zo-
bra zo wa nej przez je zio ro ognia i ge hen nę z jej pa dli -
ną (a nie z ży wy mi ludź mi) oraz ro ba ka mi i og -
niem, któ re nie za prze sta ły swe go de struk cyj ne go
dzia ła nia, do pó ki go nie ukoń czy ły. Źli lu dzie na-
pra w dę bę dą „obrzy dli wo ścią wszel kie mu cia łu”.
Jo na than Edwards, wiel ki ka zno dzie ja z No wej
An glii z XVIII wie ku, na pod sta wie Izaj. 66:24
praw do po dob nie wy po wie dział zda nie, że
w przy  szłym ży ciu spoj rzy my na dół z wy so ko ści
nie bios i zo ba czy my na szych nie zba wio nych oj -
ców i mat ki, wi ją cych się w pło mie niach wiecz-
nych mąk i bę dzie my wów czas kla skać w rę ce oraz
chwa lić Bo ga za Je go spra wie dli wość! Wie rzy my,
że Jo na than Edwards miał do bre ser ce, lecz błęd -
na po gań ska i wy zna nio wa teo lo gia po waż nie wy-
pa czy ła spo sób je go my śle nia! 

NIE MA WIECZNYCH MĄK
W OBJAWIENIU 14:10

Obj. 14:8 (pro si my po rów nać z 18:2-4) mó wi
o upa d ku Ba bi lo nu, wiel kie go, fał szy we go sys-
te mu re li gij ne go w no mi nal nym chrze ści jań -
stwie. Wer set 9 mó wi o otrzy ma niu pięt na an ty -
chry sta. Ci, któ rzy czczą be stię i jej ob raz, to ci,
któ rzy są im pod da ni i słu żą im. Przy ję cie pięt -
na na czo le i na rę kach wska zy wa ło by na przy ję -
cie ich na uk oraz słu że nie be stii i jej ob ra zo wi.
W cza sie wiel kie go uci sku, w któ rym Ba bi lon bę-
dzie znisz czo ny, wszy scy do wie dzą się, czym jest
gniew Bo ga, po nie waż bę dą zmu sze ni prze cho -
dzić te do świad cze nia. Je go kie lich dla na ro dów
jest kie li chem obu rze nia, któ re wy pły wa z Je go
nie za do wo le nia z nich (pro si my po rów nać
Jer. 25:26-38). Oni „bę dą mę cze ni [ba sa ni zo, pró bo-
wa ni) w ogniu i siar ce... przed ob li czem Ba ran ka”,
to zna czy te na ro dy i oso by, któ re ser cem i du szą
tkwi ły w tych in sty tu cjach, bę dą bo le śnie pró bo -
wa ne, kie dy te sys te my bę dą nisz czo ne oraz po ich
znisz cze niu w wiel kim uci sku. Po nie waż ogień
i siar ka, kom plet ne znisz cze nie, sto su je się
do tych in sty tu cji, bę dzie to naj cięż szą pró bą dla
ich człon ków. To pró bo wa nie ma miej sce w obec -
no ści Ba ran ka, w cza sie gdy nasz Pan jest obec ny
w Swym dru gim ad wen cie. Dym ich mę ki (lek cja,
pa mięć o ich pró bo wa niu w tym okrop nym do-
świad cze niu) bę dzie wstę po wać na wie ki wie-
ków, w tym zna cze niu, że wiecz nie bę dzie po ja -
wiać się w umy słach lu dzi. Nie bę dzie praw dzi -
we go od po czyn ku ser ca i umy słu dla tych, któ rzy

przyj mu ją fał szy we dok try ny i ma ją udział
w błęd nych prak ty kach be stii i jej ob ra zu, gdy
na te sys te my przyj dzie znisz cze nie. 

Ta sa ma po sta wa jest opi sa na pro ro czo
w Izaj. 33:14: „Zlę kli się [po nie waż nie są pod trzy-
my wa ni przez świe cą cą obec nie Praw dę] na Sy -
jonie [w ko ście le no mi nal nym] grzesz ni cy [nie
wier ni, lecz nie wier ni], strach zdjął ob łud ni ków”.
Oni bo ją się, gdy za sta na wia ją się nad rze cza mi
przy cho dzą cy mi na zie mię (Łuk. 21:26), py ta jąc
sie bie sa mych i in nych, bar dziej lub mniej po uf nie,
bar dziej skry cie niż otwar cie: „Któż z nas [w chrze -
ści jań stwie] ostać się mo że przed ogniem po że ra -
ją cym [oni wi dzą pło ną cy ogień, w któ rym nasz
Pan się ob ja wia, od da jąc po mstę – 2 Tes. 1:7,8; oni
wi dzą to nisz cze nie i za sta na wia ją się, kto w ta kich
wa run kach bę dzie w sta nie prze trwać do gorz kie -
go koń ca]? Któż z nas ostać się mo że przed pło mie -
niem wiecz nym [„Al bo wiem przy szedł dzień on
wiel ki gnie wu Je go i któż się ostać mo że?”
– Obj. 6:17; nie ma tu żad nej wska zów ki na te mat
wiecz ne go mę cze nia ko go kol wiek w og niu; wiecz -
ne pło mie nie – ogni ste pró by i znisz cze nie w cza -
sie uci sku – bę dą trwać aż do osta tecz no ści, aż ich
za mie rzo ne dzie ło zo sta nie zu peł nie za koń czo ne;
a kto bę dzie w sta nie je znieść – za cho wać swo ją
po sta wę wśród nich]?”. 

Pró bo wa nie zwo len ni ków Ba bi lo nu jest opi sa ne
tak że w Obj. 18 w związ ku z „mę ka mi” Ba bi lo nu
(gr. ba sa ni smos; w. 7,15), je go pla ga mi „śmier ci,
smut ku i gło du” (w.8) oraz je go „spa le niem og -
niem” – cał ko wi tym uni ce stwie niem. Oni są prze -
d sta wie ni ja ko „pła czą cy i na rze ka ją cy” (w.15-19)
w re zul ta cie tych wy da rzeń, pod czas gdy świę ci
Apo sto ło wie i Pro ro cy (oraz ci, któ rzy są w har mo -
nii z ich na uka mi) są na kła nia ni do ra do wa nia się
(w.20). Obj. 19:2, 3 po da je po krew ne wy ra że nia:
„Bo praw dzi we i spra wie dli we są są dy Je go [Bo ska
de cy zja prze ciw ko sym bo licz ne mu Ba bi lo no wi ja -
ko ca ło ści oraz jej wy ko na nie]: iż osą dził wsze-
tecz ni cę wiel ką [na znisz cze nie], któ ra ka zi ła zie-
mię [spo łe czeń stwo] wsze te czeń stwem swo im [jej
nie do zwo lo ny mi związ ka mi z ziem ski mi rzą da -

LICZNE SĄ NIEDOLE
 NIEGODZIWYCH, LECZ

 NIEUSTAJĄCA MIŁOŚĆ PPAANNAA
OTACZA CZŁOWIEKA,

KTÓRY W NIM UFA

– Psalm 32:10 (KJV).
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mi], i po mścił się krwi sług swo ich z rę ki jej [przez
Swój wy rok i je go wy ko na nie od pła cił za krzyw -
dy swo ich sług, któ rzy przez ca ły Wiek Ewan ge lii
bar dzo cier pie li z rąk Ba bi lo nu]... A dym jej wstę-
pu je na wie ki wie ków [lek cja z do świad czeń Ba bi-
lo nu przez wiecz ność bę dzie wstę po wać na umy -
sły udo sko na lo nej ludz ko ści, któ ra uzna, że Ba bi -
lon zo stał spra wie dli wie uka ra ny przez Bo ga
wiecz nym uni ce stwie niem]”.

NIE MA WIECZNEGO KARANIA
W EW. MAT. 25:46

Ew. Ma te usza 25:31-46 po da je przy po wieść
o owcach i ko złach. „Ogień wiecz ny” z w.41 jest
ogniem Bo skiej za zdro ści lub gnie wu, któ ry pło nie
prze ciw ko i nisz czy wszyst ko, co
sprze ci wia się Je go spra wie dli wo ści
(Sof. 1:18; 3:8), jest wy ra że niem sym-
bo licz nym przed sta wia ją cym zu peł ne
znisz cze nie. Nic nie jest po wie dzia ne
w tej przy po wie ści o tym, aby kto kol -
wiek miał być wiecz nie mę czo ny.
Mat. 25:46 (KJV) uczy ra czej cze goś
prze ciw ne go. Czy ta my: „I pój dą ci
[kla sa ko złów, nie po praw ni grzesz ni -
cy] na wiecz ną ka rę; lecz spra wie dli wi
do ży wo ta wiecz ne go”. Za uważ my:
nie jest po wie dzia ne wiecz ne KARA-
NIE, lecz wiecz ną KARĘ i jest uczy nio -
ny wy raź ny kon trast po mię dzy spra-
wie dli wy mi otrzy mu ją cy mi ży cie
wiecz ne ja ko na gro dę z jed nej stro ny,
a ich prze ci wień stwem – ka rą dla nie-
go dzi wych – wiecz ną śmier cią, z dru -
giej stro ny. 

Jest to „wiecz na ka ra” w zna cze -
niu wiecz ne go od cię cia od ży cia. Grec-
kie sło wo ko la sin, w w. 46 prze tłu ma -
czo ne „ka ra”, nie zna czy mę ki, jak nie-
któ rym się su ge ru je. Ono po cho dzi od cza sow ni -
ka ko la zo – a je go pierw szym zna cze niem jest od-
ciąć, uciąć, tak jak od ci na się ga łę zie drze wa. We-
dług grec kich lek sy ko nów Lid del la i Scot ta, je go
pierw szym zna cze niem jest „od ci na nie lub ogra ni -
cza nie wzro stu drzew”. Thay er i Dia glott uży wa
„od cię cie” za miast „ka ra” w w.46. 

Przy pis u Dia glot ta mó wi: Po wszech na Wer sja
i licz ne współ cze sne po da ją ko la sin aio nian, wiecz -
na ka ra... Ko la sin w swych róż nych for mach wy stę-
pu je tyl ko w trzech in nych miej scach No we go Te-
sta men tu – w Dz.Ap. 4:21; 2 Pio tra 2:9; 1 Ja na 4:18.
Ono po cho dzi od sło wa ko la zoo, któ re zna czy: 1.
Od ciąć, ja ko uci na nie ga łę zi drzew, przy ciąć. 2.
Ogra ni czyć, stłu mić. Gre cy pi szą – „Woź ni ca po-
wstrzy mu je swo je ogni ste ru ma ki”. 3. Chło stać, ka -

rać. Od cię cie jed nost ki od ży cia lub spo łe czeń stwa
czy na wet ogra ni cze nie jej, jest oce nia ne, ja ko ka -
ra; stąd po wsta ło to trze cie, me ta fo rycz ne uży cie te -
go sło wa. Zo sta ło przy ję te pierw sze zna cze nie, po-
nie waż le piej zga dza się z dru gim czło nem wy ro -
ku, za cho wu jąc tym spo so bem moc i pięk no kon-
tra stu. Spra wie dli wi idą do ży cia, nie go dzi wi
na od cię cie od ży cia, czy li śmierć. Pro si my zo ba -
czyć 2 Tes. 1:9.

Obec nie zba da my wszyst kie grec kie sło wa
prze tłu ma czo ne w Bi blii na „pie kło” oraz ich uży-
cie, a także przy naj mniej skró to wo róż ne wer se ty,
któ re są przez nie któ rych uwa ża ne za uczą ce
o wiecz nych mę kach w pie kle (na sze cza so pi sma
Sztan dar Bi blij ny po da ją licz ne szcze gó ły na ten te -

mat, chęt nie udo stęp ni my na ży cze -
nie). Z tych roz wa żań jest ja sne, że
wiecz ne, świa do me cier pie nie w og -
niu mąk lub czymś po dob nym nie jest
ni gdzie w Bi blii na ucza ne, ja ko ka ra
za grzech. Bi blia ra czej wska zu je ja -
sno, że je dy ną ka rą za grzech na ło żo -
ną na Ada ma i Ewę oraz resz tę ludz-
kiej ro dzi ny by ła śmierć (1 Moj. 2:17;
Rzym. 5:12, 18,19) – prze rwa nie ży cia
– i że nikt nie otrzy ma wiecz ne go ży -
cia in nym spo so bem niż ja ko „dar
od Bo ga” (Rzym. 6:23). To rów nież
wy raź nie wska zu je, że Bóg w Swej
wiel kiej mi ło ści do star czył od ku pie -
nie za ca łą ludz kość z pierw szej śmier -
ci, pierw sze go pie kła (ha des lub sze ol)
przez do bro wol ną, oku po wą ofia rę
Je zu sa i że dla te go ci, któ rzy są umar -
li w Ada mie, ma ją być wzbu dze ni
z umar łych (Ja na 5:28, 29); lecz wszy-
scy ci, któ rzy nie przyj mą przez wia -
rę Chry stu sa ja ko Zba wi cie la, osta-
tecz nie zo sta ną cał ko wi cie, zu peł nie

i wiecz nie znisz cze ni, uni ce stwie ni w ge hen nie,
w je zio rze ognia, któ rym jest wtó ra śmierć
(Obj. 21:8). 

Jest oczy wi ste, że ogniem bi blij ne go pie kła jest
znisz cze nie, uni ce stwie nie, po nie waż ogień nie za-
cho wu je, lecz nisz czy wszyst ko, co na da je się do spa -
le nia i co się w nim znaj dzie. Dla te go po gląd Bil ly
Gra ha ma, że ogniem mo że być wiecz ne, nie po ha -
mo wa ne pra gnie nie Bo ga, jest prze ciw ny na ukom
bi blij nym. Jest wła ści wy czas na to, by Bil ly Gra-
ham i in ni ka zno dzie je zba da li lub przeba da li ca -
ły ten te mat od no wa i od po wied nio do te go do-
sto so wa li swo je wie rze nia i na uki. Naj wyż szy czas
na to, by oni za prze sta li fał szy we go przed sta wia -
nia Nie biań skie go Oj ca, wy ol brzy mia jąc Je go ka -
rę śmier ci wo bec ludz ko ści do ka ry wiecz ne go mę-
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cze nia mi liar dów z ludz kiej ro dzi ny, uka zu jąc Go,
ja ko po zba wio ne go mą dro ści, nie spra wie dli we go
i po zba wio ne go mi ło ści, za miast Te go, któ ry jest
do głę bi mą dry, spra wie dli wy, z naj wyż szą mi ło -
ścią i do bro cią.

Lecz nie któ rzy po wie dzą: je śli nie bę dę gło sił
o wiecz nych mę kach, to sta nę się nie po pu lar ny
wśród wie lu lu dzi, nie bę dę za pra sza ny i nie po-
zwo lą mi prze ma wiać w nie któ rych ko ścio łach
oraz nie bę dę miał ich po par cia. Oni po win ni za-
cho wać w swym umy śle, że le piej mieć uzna nie
Bo ga niż lu dzi, je śli nie mo że my mieć obu (Ja na
12:43; Rzym. 3:4). Nie któ rzy mo gą rów nież mó -
wić: je śli nie bę dę gło sił, że nie po ku tu ją cy grzesz-
ni cy, któ rzy za twar dza ją się prze ciw Bo gu, bę dą
mę cze ni na wie ki wie ków w ogniu lub czymś po-
dob nym, nie bę dę w sta nie do pro wa dzić tak wie -
lu do po ku ty i przy ję cia Chry stu sa, ja ko Zba wi -

cie la i Pa na, ilu mo gę, gdy gło szę o wiecz nych mę-
kach. Po nad to, lu dzie bę dą po peł niać wię cej i bar -
dziej po waż nych grze chów, je śli nie bę dzie się im
mó wić, aby ba li się wiecz nych mąk w przy szłym
ży ciu. Od po wia da my: Ci, któ rzy po ku tu ją i przyj -
mu ją Chry stu sa je dy nie po to, by uciec przed
wiecz ny mi mę ka mi i nie są po wstrzy my wa ni
przez mi łość Bo żą i Chry stu so wą oraz nie wzra sta -
ją w nich, ni gdy nie bę dą się nada wać do udzia łu
w Kró le stwie Bo żym ra zem z resz tą lu du Bo że go
Wie ku Ewan ge lii, przedty siąc let ni mi praw dzi wy -
mi chrze ści ja na mi (2 Pio tra 1:5-11). Mi łość do Nie -
biań skie go Oj ca – a nie strach przed Nim – po-
win na być po tęż ną mo ty wu ją cą si łą, któ ra przy cią -
ga nas do Bo ga i Chry stu sa, któ ra po bu dza nas
i utrzy mu je przy Nich (2 Kor. 5:14). Po win ni śmy
wy ja śniać to wszyst kim, że Bóg bę dzie ka rał
za grze chy – lecz nie tor tu ro wał – każ de go spra-
wie dli wą ka rą, że na wet z „każ de go sło wa próż ne -
go, któ re mó wi li by lu dzie, da dzą z nie go licz bę
w dzień sąd ny”, że „grze chy nie któ rych lu dzi
przed tem są jaw ne, i uprze dza ją na sąd, a za nie -
któ ry mi idą za ni mi”, po wzbu dze niu w zmar -
twych wsta niu (Mat. 12:36, 37; 1 Tym. 5:24). 

BS, 13, 18-26

Słowo Boże
– Od Księgi Rodzaju do Objawienia

OBEC NE roz wa ża nie obej mu je hi sto rię Izra ela
i do świad cze nia Da wi da. Prze śla do wa ny i ści -

ga ny przez kró la Sau la, Da wid, umi ło wa ny przez
Bo ga, nie miał miej sca, w któ rym był by bez piecz -
ny. Fi li sty no wie, pra gną cy go ra czej ja ko przy ja -
cie la niż wro ga, da li Da wi do wi i je go zwo len ni -
kom mia sto Sy ce leg. Prze by wa jąc tam, Da wid kie-
ro wał swe pod bo je prze ciw ko Ama le ki tom, a ni gdy

prze ciw Izra eli tom. On nie chciał do bro wol nie wal-
czyć prze ciw lu do wi Pa na, choć śmia ło wy stę po -
wał prze ciw ko tym, o któ rych Pan oświad czył, że
ma ją być znisz cze ni, po nie waż ich nie go dzi wość
do szła do kre su, do gra ni cy Bo skie go do zwo le nia. 

W mię dzy cza sie zbli żał się ko niec pa no wa nia
Sau la. No wa in wa zja Fi li sty nów wy ma ga ła ze bra -
nia przez nie go ca łej ar mii i Saul po czuł się bar dzo
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nie pew nie co do re zul ta tów tej bi twy. Cho ciaż ja -
ko król roz ka zał, zgod nie z Bo ski mi za rzą dze nia mi,
aby wszyst kie cza row ni ce, czar no księż ni cy oraz
wszy scy, któ rzy twier dzi li, że po ro zu mie wa ją się
z umar ły mi, opu ści li zie mię Izra ela, nie mniej jed-
nak tu i ów dzie nie któ rzy z nich po zo sta li. Bę dąc
w kry tycz nej sy tu acji i wi dząc, że Pan nie od po -
wia da mu, król Saul udał się do cza row ni cy z En -
dor – we dług nie któ rych by ła to mat ka Ab ne ra, je -
go głów ne go ge ne ra ła. 

Cza row ni ca, po upew nie niu się, że nie ma
złych za mia rów wo bec niej, po ro zu mia ła się z upa -
dły mi anio ła mi, o któ rych przy pusz cza ła, jak są dzą
spi ry ty ści, że są du cha mi umar łych. Nie wąt pli wie
ona by ła szcze ra i my śla ła, że we zwa ła Sa mu ela.
Lecz Bi blia za pew nia nas, że „umar li o ni czym nie
wie dzą”. Sa mu el za snął w śmier ci ra zem ze swy mi
oj ca mi i nie mógł udzie lić żad nej ra dy, nie mógł nic
wie dzieć o tym, co się dzie je. 

Jed nak że złe du chy w tam tym cza sie, po dob nie
jak obec nie, przez me dia wcie lały się w po sta cie
zmar łych i uży wa jąc swej wyż szej wie dzy od po -
wia dały za miast zmar łych. W tym przy pad ku zo-
sta ły po sta wio ne py ta nia i od po wie dzią by ło, że
król prze gra bi twę na stęp ne go dnia, a on i je go sy-
no wie zo sta ną za bi ci. 

Nie wie my ja kim spo so bem upa dli anio ło wie
zna ją tak du żo spraw zwią za nych z na szym ro -
dem, lecz wie my na pew no, że nie mą dre jest, gdy
nie któ rzy ma ją ja kie kol wiek kon tak ty z ni mi, po-
nie waż Bóg za bro nił te go. Ich je dy nym ce lem jest
zwo dze nie lu dzi; i zgod nie ze sło wa mi Apo sto ła
Paw ła, przez sny i ob ja wie nia, oni wpro wa dzi li
do Ko ścio ła róż ne dia bel skie dok try ny (1 Tym. 4:1),
któ re bę dąc włą czo ne w ich wyznania wiary, ni-
czym mu cha w ma ści, po wo du ją ich ze psu cie
(Kazn. 10:1). 

By ło by to szczę ściem dla lu dzi, gdy by oni zda -
li so bie spra wę z te go, czego Bi blia tak wy raź nie
uczy; mia no wi cie, że umar li są umar ły mi i nie mo -

gą udzie lać żad ne go ro dza ju in for ma cji, że oni nie
mo gą się ra do wać ani smu cić, lecz po pro stu znaj-
du ją się w sta nie za wie sze nia czyn no ści ży cio wych,
ocze ku jąc na Po ra nek lep sze go Dnia, w któ rym
Ema nu el, Me sjasz, do pro wa dzi wszyst kich do po -
zna nia chwa ły Bo żej ja ko re zul tat Swej oku po wej
ofia ry na Kal wa rii. Na uka, mó wią ca że umar li są
bar dziej ży wi niż wów czas, gdy ży li, jest nie tyl ko
bez sen sow na, lecz tak że sprzecz na ze Sło wem Pa -
na i sta ła się pod sta wą wie lu po waż nych błę dów,
któ re zu bo ża ją zdol no ści ro zu mo wa nia chrze ści -
jan. Nikt nie mo dlił by się za umar łych ani nie od-
pra wiał by mszy za ich uwol nie nie z czyść ca, gdy -
by lu dzie wie dzie li, że ich umar li przy ja cie le je dy -
nie śpią aż do po ran ka zmar twych wsta nia. 

Lecz naj gor sze jest to, że teo ria, iż umar li są
ży wi, sta ła się pod sta wą po waż nych bluź nierstw
prze ciw ko Bo gu, w któ re mniej lub bar dziej są za-
mie sza ne wszyst kie de no mi na cje, jak przed sta -
wia ją to ich wy zna nia wiary. Te bluź nier stwa po-
le ga ją na oświad cze niach od no szą cych się do cha -
rak te ru i Pla nu Bo ga, któ re by ły by hań bią ce dla
każ de go i są da le kie od cha rak te ru i przy mio tów
Bo ga wszel kiej ła ski, Oj ca wszel kie go mi ło sier dzia,
od któ re go po cho dzi wszel ki do bry i do sko na ły
dar (Jak. 1:7). 

„PIEŚŃ HOŁDU” 
Gdy Da wid usły szał o re zul ta tach wal ki, je go sym-
pa tia dla Sau la i Jo na ta na zo sta ła wy ra żo na w pięk -
nym po ema cie, któ ry jest zna mien ny ze wzglę du
na fakt, że nie za wie ra na wet po je dyn czej wzmian -
ki o tym, jak Saul prze śla do wał go i czy hał na je go
ży cie. On wy ra ża uzna nie za do bro, któ re go Saul
do ko nał. Opo wia da o czu łej mi ło ści Jo na ta na, prze-

Da wid i je go zwo len ni cy
w mie ście Sy ce leg – 1 Sa mu elo wa 30:26.

Da wid wy ra ża ją cy smu tek z po wo du
Sau la i Jo na ta na w 2 Sam. 1:17-27 



wyż sza ją cej mi łość do ko biet. Po emat jest za pi sa ny
w 2 Sa mu elo wej 1:17-27. Ża łob ny Marsz dla Sau la
jest pró bą przed sta wie nia przez mu zy ka uczuć Da-
wi da do Jo na ta na i Sau la w je go Pie śni Hoł du
w po sta ci akom pa nia men tu mu zycz ne go. Ten
marsz jest utoż sa mia ny z na bo żeń stwa mi ża łob -
ny mi wiel kich lu dzi współ cze sno ści. 

W wal ce zgi nę li sy no wie Sau la, włączając Jo na-
ta na. Sam Saul zo stał zra nio ny. Oba wia jąc się, że
je śli wpad nie w rę ce Fi li sty nów ży wo, bę dą go mę-
czyć aż do śmier ci, chciał że by go za bił je go gier-
mek, a osta tecz nie po peł nił sa mo bój stwo na swym
wła snym mie czu. 

Mło dy Ama le ki ta, my śląc że zdo bę dzie ła skę
Da wi da i wie dząc coś o tym, jak Da wid był prze-
śla do wa ny przez Sau la, przy niósł mu wie ści

o śmier ci Sau la i dał mu ko ro nę Sau la oraz łań-
cuch, któ ry był na zbroi Sau la, mó wiąc, że
uśmier cił Kró la Sau la na je go wła sną proś bę,
praw do po dob nie wy my śla jąc tę część opo wie -
ści po to, by przy nio sła mu sła wę. Z tych wszyst-
kich wy da rzeń Da wid ode brał tę spra wę w zu -
peł nie in ny spo sób od te go, ja kie go się od nie go
spo dzie wa no, mó wiąc do Ama le ki ty: „Jak się nie
ba łeś ścią gnąć rę ki twej, abyś za bił na masz czo -
ne go przez Pa na?”. Na stęp nie Da wid ska zał go
na śmierć. Lecz Sau la i Jo na ta na opła ki wał aż do
wie czo ra. 

Da wid cze kał na Pa na przez wie le lat, w peł ni
ufa jąc, że w koń cu zo sta nie kró lem Izra ela, lecz
w ża den spo sób nie przy śpie szał wy da rzeń,
po pro stu trwa jąc w go to wo ści do podjęcia obo-
wiąz ków i wła dzy urzę du, na któ ry Pan go po sta -
no wi. Jak że wspa nia ły przy kład ma my w po stę po -
wa niu Da wi da! Jak wie lu chrze ści jan mo że na-
uczyć się cier pli we go cze ka nia na Pań ski czas we
wszyst kich spra wach ich ży cia, nie tyl ko ocze ku jąc
na Kró le stwo, gdy mo dlą się: „Przyjdź Kró le stwo
Two je”, lecz tak że cze ka jąc na Pań skie prze wod -
nic two i opatrz ność we wszyst kich spra wach, któ -
re Pan nad zo ru je dla ich do bra! Jest to je den z czę -
ściej po peł nia nych błę dów przez chrze ści jan, że
oni czę sto po mi ja ją Pań ską opatrz ność oraz obie ca -
ne kie row nic two nad ich spra wa mi i usi łu ją dzia-
łać sa mi, czę sto na swą wła sną nie ko rzyść. 

Da wid uświa do mił so bie, że praw do po dob nie
dla nie go i je go to wa rzy szy przy szedł czas, by wy-

Da wid ko ro no wa ny na kró la
– 2 Sa mu elo wa 2:4

Pieśń Hoł du
2 Sa mu elo wa 1:17-27

Tak opła ki wał Da wid la men tem wiel kim
Sau la i Jo na ta na sy na je go: (Roz ka zu jąc,
aby dzie ci Ju dy uczo no tej pie śni hoł du;
dla te go jest za pi sa na w księ dze Ja sar.)
Pięk no two je, Izra elu, na wzgó rzach po-
le gło: jak po le gli mo ca rze twoi! Nie mów-
cie o tym w Gad, nie ogła szaj cie te go na
uli cach Asz ka lo nu, aby się nie we se li ły
cór ki fi li styń skie, aby nie try um fo wa ły
cór ki nie obrze za nych. O gó ry Gil boa,
niech nie pa da na was ro sa ani deszcz
i niech tam nie bę dą po la uro dzaj ne, po-
nie waż tam spla mio na zo sta ła tar cza bo-
ha te rów, tar cza Sau la, tak jak by nie był
na masz czo ny ole jem. Od krwi po ko na -
nych i od tłusz czu mo ca rzy, łuk Jo na ta -
na nie co fał się, a miecz Sau la nie wra cał
próż no. Saul i Jo na tan, uko cha ni i przy -
jem ni za ży cia, tak że i w śmier ci swej nie-
roz łą cze ni; od or łów szyb si, od lwów sil-
niej si. Cór ki izra el skie płacz cie nad Sau -
lem, któ ry ubie rał was w szkar łat ozdob -
ny, któ ry przy pi nał zło te ozdo by do szat
wa szych. Jak że pa dli mo ca rze po śród bi -
twy! O Jo na ta nie, na gó rach two ich le-
żysz za bi ty. Z po wo du cie bie je stem bar-
dzo smut ny, bra cie mój Jo na ta nie. By łeś
mi bar dzo mi ły; two ja mi łość do mnie by -
ła zdu mie wa ją ca, prze wyż sza ją ca mi łość
do ko biet. Jak że po le gli mo ca rze i prze -
padł wo jen ny oręż!
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pro wa dzić się z kra ju Fi li sty nów i przez ka pła -
na oraz efod za py tał Pa na w tej spra wie. Od po -
wiedź brzmia ła, że po wi nien iść do Ju dei. Na stęp -
nie za py tał się, do ja kie go mia sta ma się udać? Od-
po wiedź brzmia ła: do He bro nu. Wte dy Da wid i je -
go to wa rzy sze wraz z ro dzi na mi prze pro wa dzi li
się; a po ko le nie Ju dy, je go wła sne po ko le nie, szyb -
ko uzna ło go za swe go kró la. Jed nak od tam te go
cza su mi nę ło po nad sie dem lat, za nim Da wid zo-
stał kró lem nad ca łym Izra elem. W mię dzy cza sie
Ab ner, na czel ny wódz wojsk Sau la, na ma ścił
na kró la Izra ela Izbo se ta, sy na Sau la, któ ry go prze-
żył. Ja ko Król Ju dy, Da wid nie czy nił żad nych wy-
sił ków, by zmu sić in ne po ko le nia, lecz na dal ocze-
ki wał na Pań ski wła ści wy czas. 

Jed nak że w mię dzy cza sie Ab ner ze brał ar mię
prze ciw słu gom Da wi da i wy wią za ła się za cię ta
wal ka, w któ rej si ły Da wi da od nio sły zwy cię stwo;
prze ciw ni cy prze gra li bi twę. Osta tecz nie Ab ner
roz gnie wał się na kró la Is bo se ta, za pro po no wał
Da wi do wi, że zo sta nie je go wa sa lem i bę dzie mu
to wa rzy szył w po zy ski wa niu serc wszyst kich Izra-
eli tów do nie go. Król Da wid do ce nił tę pro po zy -
cję, nie wąt pli wie uwa ża jąc, że ta ka jest Pań ska
wo la i że jest to w har mo nii z obiet ni cą Pa na. Jed-
nak spra wa nie wy glą da ła tak w rze czy wi sto ści;
po nie waż Jo ab, sio strze niec Da wi da, przy wód ca
wo jen ny, za bił pod stęp nie Ab ne ra. Po now nie do-
strze ga my po stę po wa nie Da wi da w kon tra ście
do po wszech nie pa nu ją cych wów czas od czuć. Za-
miast cie szyć się ze śmier ci Ab ne ra, król ża ło wał
go i otwar cie po tę pił swe go sio strzeń ca za zły spo-
sób po stę po wa nia, któ ry ob rał. On był wy star -
cza ją co od waż ny, by w obec no ści swe go naj zdol -
niej sze go żoł nie rza, wy chwa lać za le ty Ab ne ra ja -
ko wiel kie go żoł nie rza, mó wiąc: „Het man bar dzo
wiel ki po legł dziś w Izra elu”. 

KRÓL NAD CAŁYM IZRAELEM 
Lecz nie dłu go po tym in ni, błęd nie ro zu mie jąc
kró la Da wi da, za bi li kró la Is bo se ta i przy nie śli
Da wi do wi je go gło wę, ja ko do wód je go śmier ci,
nie wąt pli wie spo dzie wa jąc się, że zo sta ną na-
gro dze ni. W prze ci wień stwie do te go, zo sta li po-
tę pie ni. Oni za bi li kró la. Zo sta li uzna ni, ja ko za-
słu gu ją cy na tę sa mą ka rę i za bi to ich. W po stę -
po wa niu Da wi da lu dzie do strze ga li ilu stra cję za -
sad spra wie dli wo ści dość rzad ko spo ty ka ną w je -
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Ma pa na ro dów
po ko na nych przez kró la Da wi da



go cza sach i mo że my po wie dzieć, że wy jąt ko wą
rów nież obec nie. Te wszyst kie rze czy słu ży ły
zjed na niu lu dzi do kró la, któ ry, jak za uwa ży li,
nie tyl ko nie był ego istą i czło wie kiem o wą skich
ho ry zon tach, lecz był li be ral ny i wiel ko dusz ny
na wet wo bec swych prze ciw ni ków, swych wro-
gów. Oka zu je się, że Da wid miał wiel ką oce nę
dla spra wie dli wo ści oraz du żo sym pa tii dla
swych wro gów.

Król Da wid miał trzy dzie ści sie dem lat, gdy je-
de na ście po ko leń osta tecz nie wy sła ło de le ga cję
na roz mo wę z nim wska zu jąc, że z wdzięcz no ścią
uzna ją go za kró la nad ca łym Izra elem. By ło to sie-
dem i pół roku po śmier ci kró la Sau la i praw do po -
dob nie sie dem na ście lat po pier wot nym na masz -
cze niu Da wi da przez Sa mu ela. Wia ra i cier pli -
wość ce cho wa ła każ dy je go krok w tych la tach
i uka zu je się nam tu taj cha rak ter kró la Da wi da,
któ re go w in nych oko licz no ściach nie mo gli by -
śmy po znać. Je go wznio słość by ła uka za na głów -
nie w tym, że ob ja wia ła od da nie dla Bo ga oraz
pod da nie Bo skiej wo li. 

Przy ję cie Da wi da ja ko kró la nad wszyst ki mi
po ko le nia mi Izra ela, zaznaczało trze ci raz, kiedy
świę ty olej na masz cze nia był wy la ny na je go gło wę. 

W mię dzy cza sie Król Da wid sta wał się co raz
sil niej szy w po ko ny wa niu swych wro gów, wro-
gów Pa na, o któ rych Bóg oświad czył, że po win -
ni być znisz cze ni. Po now nie przy po mi na my na-
szym czy tel ni kom, że Pan oświad czył, iż nie pra -
wość Amo rej czy ków osią gnę ła szczyt i wska zał,

że Je go wo lą jest usu nię cie ich z zie mi. Nie mia -
ło zna cze nia, czy zgi ną w wal ce, czy w wy ni ku
epi de mii lub gło du, sko ro Bo ski wy rok śmier ci
mu siał zo stać wy ko na ny. 

Cho ciaż przez ca ły ten czas Bóg do zwa lał,
aby cho ro by, woj ny, głód, epi de mie i śmierć pa-
no wa ły na świe cie, jed nak przy go to wał od ku -
pie nie ludz ko ści, zba wie nie lu dzi przez wiel kie -
go Od ku pi cie la. W nie dłu gim cza sie Kró le stwo
Me sja sza obej mie pa no wa nie nad zie mią, po wo-
du jąc ko niec pa no wa nia grze chu i śmier ci oraz
zwią za nie sza ta na, a sło necz ne świa tło Bo skiej
Praw dy za le je ca łą zie mię. Wów czas wszyst kie
nie wi dzą ce oczy zo sta ną otwar te i wszyst kie głu-
che uszy bę dą ode tka ne w ce lu po zna nia, w ce -
lu zro zu mie nia praw dzi we go Bo ga i Je go praw-
dzi we go Po słan nic twa. 

Tym cza sem ci, któ rzy zmar li od izra el skie go
mie cza, nie bę dą nic wie dzie li o tym cza sie. Oni
zo sta ną wzbu dze ni w Ty siąc let nim Kró le stwie,
kie dy wszy scy śpią cy w pro chu zie mi zo sta ną
wzbu dze ni. Na stęp nie bę dą po sta wie ni w naj -
bar dziej sprzy ja ją cych wa run kach, ja kich mo gli -
by śmy dla nich za pra gnąć, uwol nie ni z kaj dan
igno ran cji i prze są dów, pod dzia ła niem Kró le -
stwa Me sja sza, go to wym do po mo cy w po ko ny -
wa niu ich sła bo ści i de gra da cji aż do po wro tu
do ludz kiej do sko na ło ści, utra co nej w Ede nie,
a od ku pio nej na Kal wa rii.

BS, 13, 26-29

Chwile
natchnienia

Cią gle sły szy my fra ze sy i cy ta ty,
lecz tak na praw dę ni gdy nie

my śli my o ukry tej w nich
praw dzie. Cza sa mi mu si my

przy pa trzeć się bli żej i czy tać
po mię dzy wier sza mi,

by zro zu mieć praw dzi we
zna cze nie słów. Za trzy maj my się
i po myśl my, a na stęp nym ra zem

usły szy my jed no z tych
po wie dzeń:

Pió ro jest po tęż niej sze niż miecz

List do Ży dów 4:12
– Bo ży we jest Sło wo Bo że i sku tecz ne,

i ostrzej sze niż wszel ki miecz z obu stron
ostry, prze ni ka ją ce aż do roz dzie le nia

du szy i du cha, i sta wów,i szpi ku,
i roz po zna ją ce my śli i in ten cje ser ca.
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Dłu gi Dzień Jo zu ego
Ist nie je pew na pod sta wa dla bi blij ne go opi su o dłu gim
dniu Jo zu ego. Nie któ rzy ba da cze Bi blii twier dzą, że
z tek stu w ję zy ku he braj skim wy ni ka, że te go dnia by -
ło ciem no, że słoń ce nie świe ci ło w ogó le – co by ło
szcze gól nie nie zwy kłe w Izra elu. Wro go wie Jo zu ego
by li czci cie la mi słoń ca, a ciem ność w cią gu dnia wska-
zy wa ła, że ich bóg zo stał za kry ty. W opi sie jest mo wa
o po tęż nym ka mien nym gra dzie, za bi ja ją cym tak wie -
lu lu dzi, co zda je się być w zgo dzie z ta ką in ter pre ta cją
– w dzień pa no wa ła ciem ność za miast świa tła słoń ca
– a ukry cie się słoń ca i księ ży ca by ło w rze czy wi sto ści
wiel kim zja wi skiem, któ re Jo zue wy ko rzy stał w ce lu
po bi cia wro ga, roz ka zu jąc słoń cu i księ ży co wi, aby się
ukryły! Jo zu ego1 0:11-14.

Rów nie lo gicz ne jest in ne wy ja śnie nie. Przy pusz cza
się, że słoń ce by ło wi docz ne pod czas dnia i że cięż kie
chmu ry za ła my wa ły pro mie nie sło necz ne aż do póź ne -
go wie czo ra – aż do wzej ścia księ ży ca, tak że nie by ło
ani chwi li bez świa tła. 

Oby dwa wy ja śnie nia są sa tys fak cjo nu ją ce. Nie ma
zu peł nie po wo du ku te mu, by ktoś po ty kał się o ten bi-
blij ny za pis. 

Try umf ma łej ar mii Ge de ona nad licz ny mi za stę -
pa mi przed sta wiał osta tecz ne zwy cię stwo Chry stu sa
i Je go na śla dow ców nad za stę pa mi grze chu. Roz bi cie
na czyń re pre zen to wa ło ofia ro wa nie sa mych sie bie, aby
świa tło mo gło ja śniej świe cić – głos trąb przed sta wia Po-
słan nic two Ewan ge lii, a miecz sym bo li zu je Sło wo Bo że.
O Ge de onie i je go bra ciach jest na pi sa ne, że każ dy
z nich wy glą dał jak syn kró lew ski. Chry stus i wszy scy
Je go na śla dow cy są po dob ni do Bo ga w cha rak te rze. Sę-
dziów 7:16-25; 8:18. 

Cór ka Je fte go nie zo sta ła ofia ro wa na na śmierć, ja ko
wy peł nie nie ślu bu zło żo ne go przez jej oj ca. Ona przy ję -
ła je dy nie ślub cią głe go po zo sta wa nia w dzie wi czym sta-
nie i po spę dze niu krót kie go cza su z przy ja ciół ka mi, sym-
bo licz nie umar ła dla świa ta. Bi blia jest pro sta i sen sow na,
kie dy zo sta je zro zu mia na. Sę dziów 11:30-40.

Po ko na nie Ma dia ni tów przez za stęp Ge de ona i ślu -
bo wa nie Je fte go, że je go cór ka po zo sta nie dla Pa na na

za wsze w sta nie pa nień stwa, na le żą do okre su Sę dziów,
z któ rych pierw szym był Jo zue. Dz.Ap. 13:19, 20.

Py ta nia do Lek cji 38 
1.* Czy by ło to zwy kłą rze czą, by słoń ce nie świe ci ło

w Pa le sty nie?
2.* Co czci li wro go wie Jo zu ego?
3.* Czy Jo zue rze czy wi ście spo wo do wał, że słoń ce

i księ życ się za ćmi ły? Jo zu ego 10:11-14. Aka pit 1
4. Ja kie jest in ne wy ja śnie nie te go cu du? Aka pit 2, 3.
5.* Opo wiedz o ar mii Ge de ona. Ilu lu dzi miał na po -

cząt ku w swej ar mii? Ilu się ba ło i ode szło do do -
mu? Sę dziów 7:3.

6.* Ilu Ge de on po zo sta wił po ostat niej pró bie? Sę-
dziów 7:7. Dla cze go Pan ode słał wszyst kich in-
nych? Sę dziów 7:2.

7.* Ilu Ma dia ni tów by ło w ar mii wro giej Ge de ono wi?
Sę dziów 7:12.

8. Ja ki sen usły szał Ge de on, któ ry do dał mu du żo
od wa gi? Sę dziów 7:13-15.

9. Jak Ge de on uzbro ił swój ma ły od dział i jak od niósł
zwy cię stwo nad swy mi wro ga mi? Sę dziów 7:16-22.

10.* Co przed sta wia try umf ma łe go od dzia łu Ge de ona?
11.* Co przed sta wia ją po tłu czo ne na czy nia? Co przed-

sta wia ją trą by i miecz?
12.* Jak wy glą dał Ge de on i je go od dział? Sę dziów

8: 18. Aka pit 4.
13. Ja ki był ślub Je fte go? Sę dziów 11:30, 31.
14. Czy cór ka Je fte go by ła ofia ro wa na na śmierć? Ja -

kie jest lep sze tłu ma cze nie Sę dziów 11:31? Pro si -
my zo ba czyć do da tek w tłu ma cze niu Dia glot ta,
s. 896 pod sło wem Je fte. Aka pit 5.

15. Do ja kie go okre su na le żą te wy da rze nia? 
16. Kto był pierw szym Sę dzią Izra ela? Aka pit 6.

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

BS ‘13, 30

PA MIĄT KA ŚMIER CI NA SZE GO PA NA PRZY PA DA W NIE DZIE LĘ 24 MAR CA PO GODZ. 18.00. Tę da tę ob li cza się w na stę pu ją cy
spo sób (wszyst kie cza sy po da ne są wg cza su Gre en wich): Wio sen ne zrów na nie dnia z no cą na stą pi 20 mar ca
o godz. 11.03; nów, naj bliż szy te go zrów na nia, na stą pi 11 mar ca o godz. 19.52. Do da jąc 2 godz. i 21 mi nut otrzy ma my
czas Je ro zo lim ski – 11 mar ca, godz. 22.13. Od po wied nio 1 Ni san przy pa da od 11 mar ca, godz. 18.00 do 12 mar ca,
godz. 18:00, a 14 Ni san roz pocz nie się 13 dni póź niej – w nie dzie lę 24 mar ca, o godz. 18.00, a skoń czy się w po nie dzia -
łek, 25 mar ca, o godz. 18.00. Dla te go Pa miąt ka po win na być ob cho dzo na po godz. 18.00 w nie dzie lę 24 mar ca. 
Nie chaj Pan po bło go sła wi Was w przy go to wa niach do tej Pa miąt ki i upa mięt nie niu te go wspa nia łe go wy da rze nia. 
Pro si my o nie zwłocz ne przy sy ła nie spra woz dań.


