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NIECH NIKT NIE MY ŚLI, że mo żna bę dzie uciec
przed trud no ścia mi i udrę ka mi cza su wiel kie go

uci sku, któ re go cie nie obec nie prze sła nia ją zie mię.
Naj wię cej i naj lep sze, na co mo że my li czyć w tym
wzglę dzie, to zła go dze nie wa run ków uci sku przez
prze ja wia nie mą dro ści po cho dzą cej z gó ry, o któ rej
Apo stoł pi sze, że „naj pierw jest czy sta, po tem po ko jo -
wa... ustę pli wa, peł na mi ło sier dzia i do brych owo -
ców” (Jak. 3:17, KJV). Do ta kie go stop nia, do ja kie go
ka żda jed nost ka, w ka żdej ży cio wej sy tu acji bę dzie po -
stę po wać we dług tych za le ceń nie biań skiej mą dro ści,
mo że my być pew ni, że w ta kim stop niu bę dzie otrzy -
my wać Bo ską ła skę. A ta ła ska gwa ran tu je od bior cy, że
„wszyst kie rze czy bę dą wspól nie dzia łać dla jej do bra”.

Naj lep sze i naj bar dziej war to ścio we lek cje, ja -
kich ka żdy ro dzic lub opie kun mo że w tym wzglę -
dzie udzie lić tym, któ rych ma pod swo ją opie ką, to
przede wszyst kim Zło ta
Re gu ła – wsz cze pia nie
ab so lut nej spra wie dli wo -
ści – i nic mniej; po dru -
gie, w do dat ku do spra -
wie dli wo ści, przed sta -
wio nej w Zło tej Re gu le,
po win na być udzie la -
na lek cja mi ło sier dzia,
współ czu cia, sym pa tii,
du cha uczyn no ści. Trze -
cią lek cją w tym za kre sie
po win na być ci chość, ła -
god ność, cier pli wość
i po bła żli wość. Czwar tą lek cją po win na być
oszczęd ność we wszyst kim – uni ka nie mar no traw -
stwa – uświa do mie nie so bie, że te go, cze go nie po -
trze bu je my my, mo że po trze bo wać ktoś in ny.

Su ge ru jąc po wy ższe lek cje ma my na my śli
chrze ści jań ską pod sta wę, że na si czy tel ni cy są dzieć -
mi Bo ga, któ re kar mią się ze Sto łu Pań skie go du cho -
wym, nie biań skim po kar mem i że oni sta ra ją się
bło go sła wić swe ro dzi ny przez ucze nie ich w har -
mo nii ze Sło wem Pa na.

W zbli ża ją cych się skraj nych udrę kach, ta kie
przy go to wa nie cha rak te ru bę dzie naj lep szą spu -
ści zną, ja ką ka żdy ro dzic mo że zo sta wić swe mu

dziec ku. Ak cje i ob li ga cje nie bę dą w sta nie za -
pew nić żyw no ści; kon ta ban ko we mo gą oka zać
się nie pew ne, a po sia da nie pie nię dzy mo że być
po ku są dla zde pra wo wa nych jed no stek do ob ra -
bo wa nia i za bi cia; lecz do bry cha rak ter nie mo że
być ode bra ny. Je go po sia da nie udzie li pew nej
mia ry po ko ju, bez pie czeń stwa i uf no ści w Pa nu,
któ re są bez cen ne.

Za le ca my, aby przed osią gnię ciem doj rza ło ści
nie na kła niać ni ko go do peł ne go po świę ce nia ser ca,
ży cia, po świę ce nia wszyst kie go, co po sia da ją dla
Pa na i w słu żbie dla Nie go. Ży cie dzie ci Bo żych
w ka żdym przy pad ku po win no być „ży wym li stem,
zna nym i czy ta nym przez wszyst kich lu dzi” –
a w szcze gól no ści przez ich wła sne ro dzi ny. Ich ży -
cie po win no nie tyl ko świad czyć o zu peł no ści ich
po świę ce nia się Pa nu, lecz ta kże o po ko ju, ra do ści

i po cie sze niu, któ re wy -
ni ka ją z te go, że „po kój
Bo ży rzą dzi w wa szych
ser cach... bądź cie
wdzięcz ni” (Kol. 3:15,
KJV). Fakt, że je ste ście
ży wy mi li sta mi, bez po je -
dyn cze go sło wa na po -
mnie nia, bę dzie wiel ką
lek cją dla wszyst kich,
któ rzy znaj du ją się
pod wa szym bez po śred -
nim wpły wem. Po nad to,
bę dzie wła ści we, gdy

w do god nym cza sie opo wie cie wa szej ro dzi nie,
przy ja cio łom i są sia dom o po cie sze niu, ra do ści, po -
ko ju i bło go sła wień stwie, któ re otrzy ma li ście przez
zu peł ne przy ję cie Pa na Je zu sa Chry stu sa i Po słan -
nic twa Je go Sło wa oraz wy ra zi cie, jak przy jem nie
by ło by wam, gdy by wa si bli scy by li po dob nie bło -
go sła wie ni, po cie sze ni i ule cze ni na du chu. 

Jed na kże by ło by le piej, gdy by wa sze dzie ci
i przy ja cie le po wstrzy my wa li się przed wy zna niem
po świę ce nia się Pa nu, któ re by ło by nie szcze re. Jest
już zbyt du żo nie szcze rych wy znaw ców. Oni czy nią
szko dę spra wie Chry stu sa, jak rów nież szko dzą so -
bie sa mym, po nie waż gdy po świę ce nie nie jest au -
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ROZ WA ŻNY CZŁO WIEK
„Roz wa żny czło wiek, gdy prze wi du je zło, ukry wa się ...” – Przy po wie ści 22: 3.

Rodzinne dziękczynienie



ten tycz ne, ono szcze gól nie wy da je się lek ce wa żyć
Pa na i jest prze szko dą nie do po ko na nia dla tych,
któ rzy je prak ty ku ją. Nasz wpływ za wsze po wi -
nien być po stro nie uczci wo ści, nie tyl ko w spra -
wach fi nan so wych i spo łecz nych, lecz ta kże i szcze -
gól nie, w od nie sie niu do Bo ga i re li gii. 

UCZ CI WIE ZA SPO KA JA NE PO TRZE BY

Apo stoł na kła nia dzie ci Bo że, by za spo ka ja ły
po trze by swo je oraz swo ich ro dzin i za chę ca ich, by
ta kie za pew nia nie ich po trzeb od by wa ło się w spo -
sób uczci wy – je śli one nie mo gą być za spo ko jo ne
uczci wie, niech w ogó le nie bę dą za spo ko jo ne. On
na po mi na lud Pań ski, by „pra co wał wła sny mi rę ko -
ma”, by mógł udzie lać in nym, któ rzy są w po trze bie.
Te na po mnie nia nie po win ny być ro zu mia ne, ja ko
gro ma dze nie ziem skich skar bów – ziem skiej for tu -
ny. Lud Pań ski po wi nien żyć uczci wie, zgod nie ze
swo ją wia rą – po wi nien gro ma dzić swój skarb dla
swe go du cho we go do bra. Te su ge stie od no szą ce się
do ich do cze snej od po wie dzial no ści, nie są za le ce -
nia mi do gro ma dze nia bo gac twa, lecz je dy nie
do wy ko rzy sty wa nia te go świa ta w pod trzy my wa -
niu chrze ści jań skie go po stę pu w Chry stu sie.

W har mo nii z tek stem w na głów ku te go ar ty ku -
łu i w zgod no ści z na szą oce ną mo żli wo ści na przy -
szłość, ma my do za ofe ro wa nia pew ne za le ce nia dla
na szych czy tel ni ków. Cho ciaż nie wie my, ja kie klę ski
Dnia Pań skie go mo gą wy stą pić na zie mi w nad cho -
dzą cych mie sią cach czy la tach, wy da je się, iż są do sta -
tecz ne prze słan ki ku te mu, by śmy po czy ni li pew ne
za bez pie cze nia przed udrę ka mi te go cza su, na rzecz
na szych ro dzin, przy ja ciół i na szych są sia dów. 

Za le ca my, aby ci, któ rzy ma ją su che, czy ste piw -
ni ce lub in ne od po wied nie, do brze wen ty lo wa ne

po miesz cze nia, zgro ma dzi li za pa sy pro duk tów
w ce lu za pew nie nia ży cio wych po trzeb, na przy -
kład: za pa so wy pie cyk na pro pan oraz za pas pro pa -
nu, agre gat prą do twór czy z pa li wem, ryż, su szo ny
groch i fa so lę, płat ki owsia ne, psze ni cę, ka szę jęcz -
mien ną, cu kier, me la sę, pusz ko wa ne mię so i ry by
itd. Pa mię taj my o za cho wa niu ja ko ści i odżyw czych
war to ściach żyw no ści – a szcze gól nie o tym, że zu -
py są oszczęd ne i po żyw ne. Je śli bę dzie my je do brze
prze cho wy wać, nie bój my się, że ma my zbyt du żo
ar ty ku łów spo żyw czych. 

Nie myśl my o tych za pa sach do je dze nia zbyt
sa mo lub nie, lecz trak tuj my je, ja ko za bez pie cze nie
dla tych, któ rzy mo gą być w po trze bie i któ rzy
w Pań skiej opatrz no ści mo gą zna leźć się na na szej
dro dze – „aby ście mo gli udzie lać po trze bu ją ce mu”
(Efez. 4:28, KJV). 

Nie ogła szaj cie na trą bie o wa szych za pa sach,
za mia rach itd. „Czy masz wia rę? Miej ją dla sie bie
przed Bo giem”. Je dy nie na sza wła sna ro dzi na po -
win na wie dzieć o tych za pa sach żyw no ści i po -
win no jej się na ka zać, aby nie mó wi ła o tym in -
nym. Naj wy żej za su ge ruj cie wa szym przy ja cio -
łom czy są sia dom, że mą drze by ło by zro bić za pa -
sy z pod sta wo wych ar ty ku łów żyw no ścio wych,
z uwa gi na mo żli wość na wał nic oraz straj ków itd.,
pod czas zi my. 

Nie rób cie tych za ku pów na kre dyt, je śli nie ma -
cie pie nię dzy. Po zo staw cie tę spra wę i roz wi jaj cie
więk szą wia rę, lecz pa mię taj cie, że Zło ta Re gu ła jest
naj ni ższym stan dar dem, ja ki mo że być uzna wa ny
przez lud Pań ski i że ona po prze dza ka żdy ro dzaj
mi ło sier dzia.

BS ‘10, 50-51
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P A N  Z A  B E Z  P I E C  Z Y
Choć tro ski nę ka ją i nie bez pie czeń stwa trwo żą,
Choć wszy scy przy ja cie le za wio dą, a wro go wie po łą czą się,
Jed na rzecz za pew nia nas, co kol wiek by się sta ło;
Obiet ni ca za pew nia nas, że „Pan za bez pie czy”.
Kie dy sza tan wy da je się sta wać na na szej ście żce,
I na pa wa nas stra chem, zwy cię ża my przez wia rę; 
On nie mo że nam ode brać, choć czę sto pró bu je,
Po krze pia ją cej ser ce obiet ni cy, że „Pan za bez pie czy”.
Kie dy ży cie szyb ko umy ka, a śmierć nad cho dzi,
Sło wo Je go ła ski nas po cie sza;
Nie bo jąc się ani wąt piąc, że Chry stus po na szej stro nie,
Mo że my umie rać z uczu ciem, że „Pan za bez pie czy”.



52  —  SZTANDAR BIBLIJNY

TAK bar dzo przy zwy cza ili śmy się do ró żnic
w po glą dach, iż wie lu z lu du Bo że go od czu wa,

że je śli jest zu peł na jed ność my śli i opi nii, to wska -
zu je na zły stan, na nie wła ści we ogra ni cze nia i słu -
żal czość. W za cy to wa nych po wy żej sło wach Apo -
stoł Pa weł wy ka zu je, że nie zga dza się z ta ki mi od -
czu cia mi. On kry ty ku je ta kie opi nie. Bez wąt pie nia
wów czas, tak jak obec nie, by ły w Ko ście le „nie za le -
żne jed nost ki”, któ re usta na wia ły sie bie na uczy cie -
la mi i cheł pi ły się ze swe go nie za le żne go my śle -
nia, cheł pi ły się tym, że nie zga dza ją się z „Wy kła -
da mi Pi sma Świę te go” oraz z „Te raź niej szą Praw -
dą” w pew nych kwe stiach, wy wie ra jąc tym sa mym
wra że nie, że po win ni być wy so ko ce nie ni z po wo -
du swej nie za le żno ści. 

Nie do nas na le ży są dze nie ich mo ty wów i in -
ten cji, lecz wie rzy my, iż są zwie dze ni i czy nią wię -
cej szko dy spra wie Pań skiej, niż mo gą to so bie
uświa do mić. Zro zu mie nie przez Apo sto ła Bo skiej
Praw dy, jak przed sta wio ne po wy żej, by ło ta kie, że
wszy scy, któ rzy mó wią i uczą, po win ni uczyć i mó -
wić jed no myśl nie; a w in nym miej scu mó wi, że my
wszy scy po win ni śmy my śleć tak sa mo. Apo stoł
dość szcze gó ło wo wcho dzi w ten przed miot i wy -
ka zu je, że sprzy ja się po wsta wa niu ró żnic, co jest
błę dem. On wska zu je, że te wa run ki są wy ni kiem
stron ni cze go du cha, du cha sek ciar stwa, w któ rym
je den twier dził, że jest Paw ło wy, in ny Apol lo so -
wy, a jesz cze in ny Pio tro wy – pod czas gdy oni
wszy scy po win ni uznać błąd ta kie go spo so bu ro zu -
mo wa nia – po win ni uznać, że Chry stus nie jest po -
dzie lo ny i że Je go Ewan ge lia nie jest nie zgod na,
lecz jest chwa leb nym, har mo nij nym po słan nic -
twem Bo skie go ob ja wie nia. 

Je ste śmy py ta ni, jak to mo żli we, że „wie lu lu dzi
ma wie le my śli” na te mat Bo skiej Praw dy, ma jąc
do kład nie to sa mo świa tło? Czy tym sa mym wska -
zu je my na ró żne wy zna nia wia ry chrze ści jań stwa,
któ re są so bie prze ciw ne na punk cie ró żnych dok -
tryn? Od po wia da my, że wszyst kie te sek ciar skie
po dzia ły są do wo da mi praw dzi wo ści słów Apo sto -
ła za cy to wa nych w na głów ku te go ar ty ku łu. Sek -
ciar ski duch do ko nał ro ze rwa nia Sło wa Bo że go.
Duch Chry stu so wy, któ ry po wi nien za cho wać jed -
ność Cia ła Chry stu so we go, jed ność Ko ścio ła w wię -

zach po ko ju, zo stał zlek ce wa żo ny, a duch „nie za le -
żno ści” był pod trzy my wa ny, aż w je go wy ni ku po -
wstał – Ba bi lon, za mie sza nie. 

Le kar stwem na to, któ re sta ra my się przed sta -
wiać we wszyst kich pu bli ka cjach Ru chu, jest
spraw dza nie du cha Chry stu so we go, du cha Praw -
dy, przez przy ję cie ca łe go Sło wa Bo że go i do pro wa -
dza nie ka żdej in ter pre ta cji do zgod no ści z tym Sło -
wem oraz od rzu ca nia wszyst kie go, co oka że się
sprzecz ne z nim.

Te raz lub póź niej mo gą po wstać na stę pu ją ce py -
ta nia: Czy my, któ rzy wie rzy my w „Te raź niej szą
Praw dę”, ma my więk szą prze ni kli wość i więk szą zdol -
ność in ter pre ta cji Sło wa niż wszy scy z na szych przod -
ków na prze strze ni osiem na stu wie ków? Lub czy ży -
je my we wspa nia łej epo ce okre śla nej ja ko Czas Żni -
wa? I czy Pan nie pra gnie na szej oce ny przez zwró ce -
nie na szej uwa gi na har mo nię Bo skie go Sło wa? 

Wie rzy my, że wszy scy, któ rzy ma ją wła ści we
po ję cie na te mat „Te raź niej szej Praw dy”, uzna ją, że
ona rze czy wi ście jest Bo skim Pla nem Wie ków, a ta -
kże uświa da mia ją so bie, że ona tak bar dzo prze wy -
ższa zdol no ści zwy kłe go czło wie ka, że skon stru -
owa nie ta kiej teo rii przez czło wie ka by ło by cu dem
– naj bar dziej zdu mie wa ją cym cu dem, o któ rym
kie dy kol wiek sły sze li śmy. Je śli obec ne jej roz po -
zna nie nie po cho dzi od czło wie ka ani przez czło -
wie ka, lecz przez Du cha Świę te go, za tem to Duch
Świę ty po wi nien być trak to wa ny ja ko Na uczy ciel,
a nie ludz cy po śred ni cy, przez któ rych Praw da jest
przed sta wia na Ko ścio ło wi. Gdy ten po gląd zo sta nie
przy ję ty, ja ko roz sąd ne i praw dzi we roz wią za nie
tej kwe stii, czy jed no cze śnie nie oka że się praw dą,
że „nie za le żny my śli ciel” i „nie za le żny na uczy ciel”,
bę dzie przez swą „nie za le żność” pro wa dzo ny
w ciem ność, a nie do więk sze go świa tła?

Z pew no ścią na pró żno mo dli my się w pie -
śni, „Bądź mo im na uczy cie lem, Pa nie”, je śli
w prak ty ce w ogó le nie zwra ca my uwa gi na Pa na,
ja ko Na uczy cie la, lecz prze ciw nie, sprzy ja my
wiel kiej nie za le żno ści my śli i za chę ca my się su ge -
stią, że ka żdy mo że za pa lić du cho wą po chod nię,
któ ra wy da więk sze świa tło i prze su nie w cień
Bo ski Plan Wie ków.

BĄDŹ CIE JED NO MYŚL NIBĄDŹ CIE JED NO MYŚL NI
„Te raz pro szę was, bra cia, w imie niu Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa, aby ście wszy scy by li jed no myśl ni i aby nie by ło

mię dzy wa mi po dzia łów; lecz aby ście by li do sko na le ze spo le ni w jed no ści my śli i po glą dów. 

Bo po wie dzia no mi o was, bra cia moi... że spo ry są wśród was” - 1 Ko ryn tian 1:10,11.



Kto kol wiek wie rzy, że to jest
mo żli we, nie jest w sta nie wie rzyć,
że Bo ski Plan jest Praw dą – praw -
dzi wym pla nem Bo ga. Ta nie za le -
żność nie mo że za do wo lić je go
ocze ki wań, tak jak nic in ne go nie
mo że go za do wo lić, bo ina czej nie
pra gnął by i nie szu kał by da lej nie -
za le żne go i szcze gól ne go świa tła.
On ra czej po wi nien być tak prze ję -
ty wspa nia ło ścią Bo skiej ła ski
w świe tle Te raź niej szej Praw dy,
któ re obec nie świe ci i któ re prze -
nik nę ło przez za śle pie nie je go po -
przed nich prze są dów i udzie li ło
mu świa tła zna jo mo ści Bo skiej
chwa ły do ta kie go stop nia, że po -
wi nien po kło nić się w po ko rze
i wdzięcz no ści. Po wi nien uwa żać, by na wet na mo -
ment nie pod nieść swych oczu od wspa nia łej wi zji,
z oba wy, że mógł by utra cić na wet po je dyn czy jej
za rys. Nie mógł by też ra cjo nal nie spo dzie wać się,
że znaj dzie coś bar dziej do nio słe go, je śli na praw dę
do strzegł i skosz to wał bo gactw Bo skiej ła ski i praw -
dy, ja kie obec nie są ob ja wia ne wy bra nym. 

Je dy nym wy ja śnie niem, któ re w ogó le pa su je
lub tłu ma czy obec ne wa run ki oraz obec ne ja sne
świe ce nie Bo skie go Sło wa, jest to, któ re po dał Sam
Mistrz. On za pew nił nas, że w cza sie Je go dru gie go
przyj ścia, On da się po znać tym, któ rzy wów czas
bę dą Je go praw dzi wy mi, lo jal ny mi, wier ny mi słu ga -
mi. On za pew nił nas, że prze pa sze się, by być ich
Słu gą i spra wi, że za sią dą za sto łem, a On udzie li im
skar bów z Bo skiej Praw dy (ze spi chle rza), rze czy
no wych i sta rych (Łuk. 12:37; Mat. 13:52). Jest to je -
dy ne wy ja śnie nie cu dow ne go świa tła Bo skie go Pla -
nu, któ re obec nie przy świe ca; je dy ne wy ja śnie nie
da rów, któ ry mi jest za sta wio ny stół wier nych Pa na.
To jest „praw dzi wy po karm”, któ re go świat nie zna.

Pan pró bu je nas, by prze ko nać się, do ja kie go
stop nia uzna je my Go ja ko Daw cę wszel kie go do -
bra; do ja kie go stop nia je ste śmy du cho wo odży -
wie ni i do ja kie go stop nia in ni są go rącz ko wo pod -
nie ce ni i nie za do wo le ni oraz po szu ku ją cze goś no -
we go. Mo że my być pew ni, że tym, któ rzy trwa ją
w tym nie za do wo lo nym sta nie, sza tan przed sta -
wia się ja ko po słan nik świa tła, ofe ru jąc im in ny po -
karm i in ne świa tło – „now sze i lep sze”. Mo że my
być pew ni, że Bóg chęt nie ze zwo li mu na spro wa -
dze nie ta kie go złu dze nia na Je go lud, by go wy pró -
bo wać, do świad czyć go.

Przy po wieść na sze go Pa na o ziar nie psze ni cy,
któ re spa dło na dro gę i zo sta ło zje dzo ne przez pta -
ki nie bie skie oraz na ka mie ni sty grunt, gdzie zie mia
by ła płyt ka i słoń ce prze śla do wań wy su szy ło je,

a ta kże mię dzy cier nie, gdzie zo sta -
ło zdła wio ne przez tro ski te raź niej -
sze go ży cia oraz na do bry grunt,
gdzie roz mno ży ło się trzy dzie sto -
krot nie, sześć dzie się cio krot nie
oraz sto krot nie, ma za sto so wa nie
za rów no w na szych cza sach, jak
i w prze szło ści. Praw da pró bu je
cha rak ter i Bóg pra gnie że by ona
te go do ko ny wa ła. Mu si my się sta -
rać, by we wszyst kim, czym z na -
tu ry mo gli by śmy być, przez Bo ską
ła skę na sze ser ca by ły w owoc nym
sta nie i je śli to mo żli we, że by śmy
oka za li się ty mi, któ rzy przy no szą
sto krot ny plon. Tyl ko ci, któ rzy
zwra ca ją uwa gę na Pań skie Sło wo,
roz wi ja ją Je go du cha, uzna ją Mi -

strza i Je go opatrz no ścio we prze wod nic two i opie -
kę oraz Je go kar mie nie sta da, bę dą go to wi do jed -
no myśl no ści i zdol ni do przy no sze nia ob fi tych
owo ców oraz zdo by cia Kró le stwa (Mat. 13).

Co po win ny zro bić Pań skie owce, kie dy ci, któ -
rzy je pro wa dzi li, sprze ci wia ją się od nie sie niom
i cy ta tom z Wy kła dów Pi sma Świę te go na ze bra -
niach, na któ rych z dru giej stro ny, pa nu je peł -
na wol ność wy ra ża nia się? Oni w szcze gól no ści
zgła sza ją pre ten sje, że jest to „czcze nie czło wie ka
lub czcze nie czer wo nej ksią żki” oraz że lud Bo ży
po wi nien uży wać je dy nie Bo skiej Księ gi – Bi blii.

Po glą dy na sze go Star sze go są błęd ne i ró żnią się
od na sze go wła sne go zro zu mie nia, za czerp nię te go
ze Sztan da rów Bi blij nych, Te raź niej szej Praw dy
i To mów. Kie dy zwra ca my uwa gę Star sze go na tę
spra wę, on od po wia da, że upły nął ja kiś czas, gdy
czy tał Wy kła dy Pi sma Świę te go, a je śli cho dzi
o Sztan dar Bi blij ny, to jest zbyt za ję ty, by go czy tać.
Ja ki, w ta kim przy pad ku, po wi nien być nasz obo -
wią zek, ja ko zbo ru?

Od po wia da my, że są dwie po win no ści, któ re
na le ży roz wa żyć: (a) po win no ścią wo bec pro wa -
dzą ce go lub Star sze go bę dzie po wie dze nie mu
z mi ło ścią i uprzej mo ścią, że zgod nie z je go wła -
snym stwier dze niem, on jest „prze cią żo ny tro ska -
mi te raź niej sze go ży cia” i wa szym obo wiąz kiem
jest zwol nie nie go z pro wa dze nia ze brań, aby mógł
mieć od po wied ni czas na oso bi ste stu dio wa nie
i roz wój. (b) po win no ścią wo bec zbo ru bę dzie po -
sta no wie nie bra ta do pro wa dze nia be re ań skich ba -
dań, któ ry ma wię cej cza su na stu dio wa nie i więk -
szą gor li wość do Praw dy. Wy bierz cie go ja ko Star -
sze go, a na stęp nie po ma gaj cie mu przez do kład ne
roz wa ża nie py tań do ka żdej lek cji. Je ste śmy pew -
ni, że Pan po bło go sła wi tę od wa gę i lo jal ność wo -
bec za sad Je go Sło wa.
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Prawdziwi
Chrześcijanie są

dobrym nasieniem
Mat. 13: 23



Pa mię taj my, że na si przod ko wie i my mie li śmy
Bi blię i pró bo wa li śmy pro wa dzić ba da nia, że od wie -
ków by ły zbo ry bi blij ne nie ma ją ce wiel kiej mą dro ści
czy świa tła, ja ko re zul ta tu ich dzia ła nia. Czy świa tło,
któ rym obec nie się cie szy my, przy szło do was przez
„nie za le żne ba da nie Bi blii”? Wąt pi my w to! 

Czym są „Wy kła dy Pi sma Świę te go”, je śli nie
Bi blią upo rząd ko wa ną te ma tycz nie, z cy ta ta mi
do ka żde go punk tu i aka pi tu? Czyż nie jest to mo -

żli we, że wiel ki prze ciw nik, któ ry z upodo ba niem
przy bie ra po zę anio ła świa tło ści i obroń cy Bi blii,
rze czy wi ście zwo dzi nie któ rych z wa szych dro gich
przy ja ciół – stop nio wo usi łu jąc od cią gać ich
od wiel kie go świa tła, któ re Pan obec nie nam do star -
cza, do me tod pa nu ją cych za nim praw dzi we świa -
tło oświe ci ło na szą dro gę?

BS ‘10, 52-54
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DO STRZE GA JĄC po wszech ną opo zy cję
do Praw dy bi blij nej oraz nie wiel ką licz bę

tych, któ rzy ma ją uszy do słu cha nia jej i jesz cze
mniej serc, któ re są jej po słusz ne, je ste śmy bli scy
znie chę ce nia. Znaj du je my się w nie bez pie czeń -
stwie wzgar dze nia udzie lo ny mi przez Bo ga spo -
sob no ścia mi, ja ko „dniem ma łych rze czy” i po -
zwa la my, by cen ne spo sob no ści słu żby dla Bo ga
i Je go lu du wy my ka ły się z na szych rąk. Do bra ci
Pan kie ru je po słan nic two mó wią ce: „Umac niaj -
cie sła be rę ce, a ko la na ze mdla łe po si laj cie. Mów -
cie do za trwo żo nych w ser cu: Wzmoc nij cie się,
nie bój cie się; oto Bóg wasz z po mstą przyj dzie;
z na gro dą Bóg Sam przyj dzie i zba wi was. Te dy
się otwo rzą oczy śle pych, a uszy głu chych otwo -
rzo ne bę dą” (Izaj. 35:3-5). 

Po myśl my o mo żli wo ściach pa mię ta jąc, że
obec nie, tak jak za cza sów Elia sza, są ty sią ce praw -
dzi wych Izra eli tów, któ rzy nie kła nia ją się po gań -
skim błę dom Ba ala. Lecz roz wa żmy mo żli wo ści,
któ re są w za się gu wie lu czy tel ni ków Sztan da ru
Bi blij ne go. Co raz le piej wy ko rzy stuj my ka żdą spo -
sob ność, nie po zwa la jąc, by dzień prze mi nął bez
wy da nia szcze gól ne go świa dec twa dla Pa na i Je go
Praw dy czy to sło wem, czy pió rem. Po win ni śmy
mo dlić się i sta rać o wię cej mo żli wo ści, a szcze -
gól nie o więk szą mą drość w do strze ga niu i wy ko -
rzy sty wa niu na szych spo sob no ści. Do pil nuj my
wszy scy, aby na ko niec na szej dro gi Mistrz mógł
o nas po wie dzieć tak, jak po wie dział o Ma rii:
„Uczy ni ła, co mo gła” (Mar. 14:8). 

Spo sob no ści świad cze nia o Praw dzie Bo skie go
Sło wa in nym wzra sta ją, po nie waż lu dzie, jak ni -
gdy do tąd, za da ją py ta nia od no szą ce się do wa -
run ków na zie mi. Oni do strze ga ją nie za do wo le nie
i de gra da cję spo łe czeń stwa, są świad ka mi upad ku
złe go im pe rium sza ta na, lecz nie ro zu mie ją, że to

jest przy czy ną ca łe go uci sku i ocze ku ją od po wie -
dzi na swe py ta nia. 

Ka żdy ma spo sob ność uzy ska nia Wy kła dów Pi -
sma Świę te go Pa sto ra Rus sel la za bar dzo ni ską ce nę
i za ofe ro wa nia go są sia dom i przy ja cio łom lub da nia
im dar mo je śli nie są w sta nie za pła cić, ra zem z bez -
płat ny mi trak ta ta mi wkła da ny mi do li stów, ra chun -
ków, zo sta wia ny mi w po cze kal ni do le ka rza itd.

„Pa nie, po mnóż na szą wia rę!”. Czy my śli cie, że być
mo że je ste śmy w dal szej czę ści cza su „Żni wa”? Czy
mo żli we, że wszy scy nie biań scy wy brań cy zo sta li już
ze bra ni? Je śli tak my śli cie, to po win ni ście so bie uświa -
do mić, że dzie ło „Żni wa” wciąż po stę pu je, a wy ra -
zem z Pa nem je ste ście je go uczest ni ka mi, w gro ma -
dze niu pew nych war to ścio wych zia ren, ja ko po moc -
ni ków Sta ro żyt nych God nych w rzą dze niu pod czas
ziem skiej fa zy Kró le stwa (Żyd. 11:17,35). Nasz Pan Je -
zus, ja ko Głów ny Żeń ca, jest w peł ni zdol ny, by użyć
nas oraz bło go sła wić nas w Je go przy szłej słu żbie.
Nie bądź my znie chę ce ni przez chmu ry uci sku kłę bią -
ce się z ka żdej stro ny, lecz niech ka żdy z mo cą czy ni
to, co je go rę ce znaj dą do zro bie nia, oczy ma wia ry
„pa trząc na Je zu sa”, na sze go Wo dza (Żyd. 12:2). Na -
sze mo dli twy po win ny być za no szo ne o wzrost wia -
ry, gor li wo ści i de ter mi na cji w dą że niu do osią gnię -
cia Kró le stwa, ja ko praw dzi wi żoł nie rze Je zu sa Chry -
stu sa. Na szym przy wi le jem w obec nym cza sie jest
po ma ga nie in nym, by by li wier ni w swym po wo ła niu
oraz by sta li się czę ścią obiet ni cy: „w two im po tom -
stwie bę dą bło go sła wio ne wszyst kie na ro dy zie mi”
(1 Moj. 22:17,18; Jo ela 2:28).

BS, ‘10, 54.

DZIEŃ MA ŁYCH RZEC ZYDZIEŃ MA ŁYCH RZEC ZY
„Nie po gar dzaj cie ty mi ma ły mi po cząt ka mi, bo Pan ra du je się wi dząc roz po czę te dzie ło”

ZA CHA RIAS ZA 4: 10 (TYN DA LE).

Nie po zo sta wiaj cie nie strze żo nych miejsc

Nie słab nij cie na du szy,

Wy ko rzy staj cie ka żdą cno tę, ka żdą ła skę

I wzmoc nij cie ca łość.



W PI ŚMIE ŚWIĘ TYM „ze wnętrz na ciem -
ność”, ciem ność te go świa ta, jest czę sto
wzmian ko wa na w kon tra ście do we wnętrz ne -
go świa tła, świa tła Praw dy, ob ja wio ne go przez
Bo ga. Nasz Pan po wie dział: „Bło go sła wio ne
oczy wa sze, że wi dzą i uszy wa sze, że sły szą”.
Po nad to Apo stoł przy po mi na nam, że zo sta li -
śmy prze nie sie ni z ciem no ści do wspa nia łej
Bo skiej świa tło ści. Świat w ogól no ści jest przed -
sta wio ny ja ko le żą cy w ciem no ści, ja ko nie -
zdol ny do uj rze nia świa tła Praw dy. Ma my też
po wie dzia ne, że świa tło świe ci w ciem no ściach,
lecz ciem no ści go nie ogar nę ły. Nie któ rzy lu -
dzie śpią i nie do strze ga ją świa tła, pod czas gdy
in ni w świe cie są bar dzo roz bu dze ni do ziem -
skich ce lów i świa to wych am bi cji i pla nów, lecz
kom plet nie za śle pie ni na Bo skie ce le. 

Pew nej kla sie lu dzi, któ ra po sia da kon kret -
ne ce chy umy słu, Bóg chęt nie ob ja wia świa tło
i pro wa dzi ich przez to świa tło po wła ści wej
dro dze. Ta kie oso by, któ re do strze ga ją spo sob -
no ści, co raz le piej wy ko rzy stu ją je i idą tą dro -
gą, są na zy wa ne „dzieć mi świa tło ści”, na to -
miast in ni, któ rzy idą w prze ciw nym kie run ku,
są okre śla ni ja ko „dzie ci ciem no ści”. Zwra ca jąc
się do nie któ rych spo śród dzie ci świa tło ści,
nasz Pan po wie dział: „Wam da no wie dzieć ta -
jem ni cę Kró le stwa Bo że go; lecz ob cym wszyst -
ko jest po da wa ne w przy po wie ściach i nie ja -
snych sło wach, aby pa trząc nie wi dzie li, a sły -
sząc nie ro zu mie li” (Łuk. 8:10, KJV). 

Cho ciaż praw dą jest, że ta zdol ność zro zu -
mie nia jest „da wa na”, to ona nie jest udzie la -
na wszyst kim; ona jest udzie la na tyl ko tym,
któ rzy ma ją pew ne ce chy cha rak te ru. Tyl ko
dla nich świa tło jest po ży tecz ne; dla in nych
w obec nym cza sie by ło by ono mniej lub bar -
dziej szko dli we. Mo że my dzię ko wać Bo gu, jak
to uczy nił Pan Je zus, że obec nie Bo skie ce le są
za kry te przed mą dry mi i roz trop ny mi, a ob ja -
wio ne je dy nie „nie mow lę tom”. Po sia da nie te -
go świa tła przez in nych, ozna cza ło by szko dę

dla nich sa mych oraz by ło by za bu rze niem Bo -
skich ce lów i za rzą dzeń. Na przy kład, Świę ty
Piotr mó wi nam, że ci, któ rzy ukrzy żo wa li Pa -
na, uczy ni li to w nie wie dzy, za śle pie niu i ciem -
no ści, „bo gdy by wie dzie li, ni gdy Pa na chwa ły nie
ukrzy żo wa li by”; cho ciaż ich ser ca by ły złe, oni
mo gli by re gu lo wać swo je po stę po wa nie przez
więk szą zna jo mość Bo skie go ce lu.

W Ew. Ma te usza 6:22,23 nasz Pan po da je
nam su ge stię od no szą cą się do sta nu ser ca oraz
te go, jak on wpły wa na na szą zdol ność do -
strze ga nia lub nie do strze ga nia Bo skich prawd.
On mó wi: „Je śli two je oko jest do bre, ca łe two -
je cia ło bę dzie peł ne świa tła. Lecz je śli two je
oko jest złe, ca łe two je cia ło bę dzie ciem no -
ścią!”. Na stęp nie do da je: „Je śli za tem świa tło,
któ re jest w to bie, jest ciem no ścią, jak wiel ka
bę dzie ta ciem ność!”. Naj wi docz niej nasz Pan
uży wa li te ral ne go oka i li te ral ne go cia ła ja ko
ilu stra cji, by zwró cić na szą uwa gę na wy ższe
oczy umy sło we go po strze ga nia i czci oraz ich
zdol ność do bło go sła wie nia, pro wa dze nia i pa -
no wa nia nad spra wa mi cia ła. 

Po je dyn cze oko mo że ozna czać wy trwa łe
dą że nie do ce lu lub in ten cje ser ca wo bec Bo ga,
po nie waż w na stęp nym wer se cie nasz Pan
zwra ca uwa gę na fakt, że jest tyl ko dwóch pa -
nów – do bry i zły, spra wie dli wość i grzech,
Bóg i sza tan. Ci, któ rzy znaj du ją się w mo cy
sza ta na, są zu peł nie za śle pie ni; „bóg świa ta te go
za śle pił umy sły wszyst kich, któ rzy nie wie rzą, aby
chwa leb ne świa tło Bo skiej do bro ci nie oświe ci ło ich
serc” (2 Kor. 4:4, KJV). Je dy ny mi, któ rzy nie są
za śle pie ni, są słu dzy Bo ga, a stop nień ja sno ści
ich wzro ku za le ży od jed no ści ich oczu, jed no -
ści ser ca, wy trwa ło ści w dą że niu do ce lu, ich lo -
jal no ści wo bec jed ne go Mi strza oraz za sad Je -
go rzą du. 

Wszy scy, któ rzy do strze gli świa tło „te raź -
niej szej praw dy”, ma ją po wód by otrzy mać
po win szo wa nia z po wo du przej ścia z ciem no -
ści do świa tła, z po wo du wy zwo le nia z kró le -
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ZEW NĘ TRZ NA CIEM NOŚĆ
„„NNii ee   ppoo   żżyy   tt ee cczz   nnee   ggoo   ss łłuu   ggęę   wwrrzzuućć   cc ii ee   ww cc ii eemm  nnoo   śś cc ii   zz ee   wwnnęę tt rrzz   nnee””

Mat.  25:  30.



stwa ciem no ści do Kró le stwa dro gie go Sy -
na Bo że go, spod pa no wa nia sza ta na, ja ko je go
słu dzy, do sta nia się ucznia mi Chry stu sa i słu -
ga mi Bo ga. Świę ty Piotr mó wi o na szym prze -
nie sie niu z ciem no ści do Je go wspa nia łe go
świa tła. Apo stoł Pa weł mó wi, „Nie je ste śmy sy -
na mi no cy ani ciem no ści”. Świę ty Jan mó wi: „Bóg
jest świa tło ścią, a żad nej ciem no ści w Nim nie ma”
oraz „ciem ność prze mi ja, a praw dzi wa świa tłość
już świe ci, lecz ten, kto nie na wi dzi bra ta swe go, jest
w ciem no ści”.

PO JE DYNC ZE OKO MI ŁO ŚCI

Pra gnie my wpro wa dzić myśl, że tak jak na -
sze na tu ral ne cia ła są wy po sa żo ne w do bry
wzrok, tak ja ko chrze ści ja nie, ma my ja sność
du cho we go wzro ku pro por cjo nal ną do na szej
lo jal no ści wo bec Pa na i oświe ca ją ce go wpły -
wu Je go du cha świę to ści, du cha mi ło ści. 

Po wsta je py ta nie: czy jest mo żli we, aby kto -
kol wiek z nas po przej ściu z ciem no ści
do wspa nia łe go Pań skie go świa tła, po rzu cił
świa tło? Bi blia od po wia da, że to jest mo żli we.
Ona mó wi, że w pew nych przy pad kach Bóg
od su wa lu dzi od świa tła do „ciem no ści ze -
wnętrz nych” po wszech nych dla ogó łu świa ta;
że pro wa dzi do te go nie wier ność wo bec Pa -
na i za sad Je go na uki.

Mo gli by śmy przy pusz czać, że ci, któ rzy zo -
sta li wrzu ce ni do „ciem no ści ze wnętrz nych”
czy to na gle, czy też stop nio wo, po win ni być
bar dzo przy gnę bie ni. Lecz prze ciw nie, ma my
wszel kie po wo dy, by wie rzyć, że świat, znaj du -
ją cy się w „wiel kich ciem no ściach”, nie jest bar -
dzo za smu co ny, lecz ra czej, jak wska zu je nasz
Pan, on „bar dziej mi łu je ciem ność niż świa tło”,
po nie waż znaj du je się w złym sta nie, po nie -
waż nie ma du cha Pań skie go, du cha mi ło ści.
Wnio sek jest pro sty: ci, któ rzy kie dyś znaj do -
wa li się w świe tle i opu ści li je, idąc do ciem no -
ści, bę dą czuć się po dob nie za do wo le ni jak ci,
któ rzy ni gdy się nie zbli ży li do świa tła „te raź -
niej szej praw dy”; oni na wet cheł pią się z po -
wo du tej ciem no ści i są bar dzo nie uprzej mi
w kry ty ko wa niu świa tła i tych, któ rzy są
w świe tle, po nie waż oni nie na wi dzą świa tła. 

W cy to wa nym po wy żej wer se cie, pod sym -
bo lem po je dyn cze go oka, Pan zo bra zo wał jed -
ność ce lu i jed ność ser ca, któ re mu szą cha rak -
te ry zo wać wszyst kich sta ją cych się praw dzi -
wie Je go ucznia mi lub dzieć mi świa tło ści. Pan

da je na wet do zro zu mie nia, że ci, któ rzy tra cą
jed ność ser ca, jed ność oka, jed ność ce lu, a na -
stęp nie wcho dzą w ciem ność, są pod pew ny mi
wzglę da mi w gor szej ciem no ści niż ci, któ rzy
ni gdy nie wi dzie li świa tła. On mó wi: „Je śli
świa tło, któ re jest w to bie, sta nie się ciem no ścią,
jak wiel ka bę dzie ta ciem ność!”. Na sze do -
świad cze nie w peł ni to po twier dza. Wy da je
się, iż ci, któ rzy kie dyś znaj do wa li się w świe -
tle Pań skie go ob li cza, w świe tle Bo skie go Sło wa
i któ rzy je tra cą, są w sta nie o wie le bar dziej
god nym po ża ło wa nia, niż ogół świa ta, któ ry
ni gdy nie do znał otwar cia oczu zro zu mie nia.
Wy da je się, że in ni lu dzie w świe cie nie są zdol -
ni do ta kie go po gwał ce nia du cha mi ło ści, du -
cha praw dy, du cha spra wie dli wo ści, du cha
pra wo ści. Oka zu je się, że oni są w sta nie mó -
wić, czy nić i my śleć w spo sób bar dziej pod ły,
nie mi ło sier ny i nie go dzi wy niż przed tem, za -
nim zo sta li oświe ce ni. 

Od lat pró bo wa li śmy zro zu mieć fi lo zo fię
te go fak tu, któ ry bo le śnie jest wo bec nas oka zy -
wa ny przy ró żnych oka zjach i wie rzy my, że
zna leź li śmy wła ści we uza sad nie nie te go, jak
na stę pu je:

STAN DARD TE GO ŚWIA TA WO BEC
BRA KU STAN DAR DU

Zwy kły czło wiek kie ru je swo im po stę po -
wa niem, sło wa mi i my śla mi, w znacz nej mie -
rze pod wpły wem dzia ła nia i słów swo ich to -
wa rzy szy. Do na tu ral ne go czło wie ka naj bar -
dziej prze ma wia to, co o je go sło wach lub po -
stę po wa niu my śli je go gru pa spo łecz na. To
mie rze nie się z in ny mi o tej sa mej re pu ta cji czy
sta no wi sku i oce nia nie po stę po wa nia przez
pry zmat te go, co o tym są dzą in ni, wy da je się
być je dy nym stan dar dem, we dług któ re go po -
stę pu je świat. On nie do strze ga wy raź nie za sad
spra wie dli wo ści, słusz no ści, praw dy i mi ło ści.
Lecz kie dy na stę pu je praw dzi we na wró ce nie
do Pa na, kie dy je go oczy zro zu mie nia zo sta ną
otwar te, po ja wia ją się przed ni mi no we stan -
dar dy. On sły szy wów czas sło wa Mi strza:
„Bądź cie po dob ni do wa sze go Oj ca, któ ry jest
w nie bie” i „Bądź cie na śla dow ca mi Mo imi”
oraz: „Włó żcie jarz mo Mo je na sie bie i uczcie
się ode Mnie”. Nie któ rzy ma ją ze za, usi łu jąc
słu żyć dwom pa nom i po stę po wać we dług
dwóch stan dar dów, jed ne go po do ba ją ce go się
Pa nu, a ta kże cho dzić we dług ziem skich wzor -
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ców, jak to czy ni li po przed nio. Lecz ta dro ga
oka zu je się bar dzo nie za da wa la ją ca; ona nie
zy sku je Bo skiej apro ba ty ani też apro ba ty świa -
to wych przy ja ciół. Ci ma ją cy jed no oko, je den
cel, mó wią do sie bie wprost prze ciw nie:

„Mu szę być wier ny memu Pa nu,
któ ry ku pił mnie Swą krwią”.

Ta cy szyb ko prze ko nu ją się, że świat jest
w ciem no ści i że po dą ża nie ra zem z nim we -
dług świa to wych wzor ców, zna czy ło by brak
po stę pu z ła ski w ła skę, z wie dzy w wie dzę
i z chwa ły w chwa łę pod kie row nic twem Mi -
strza, któ ry po le cił nam, by po stę po wać Je go
śla da mi. Ci, któ rzy ma ją jed no oko, zu peł nie
uwol ni li się od świa to wych wzor ców, któ re po -
przed nio by ły ich prze wod ni ka mi i zwra ca ją
się do Pa na, a pa trząc na Nie go, ma ją naj lep sze
prze wod nic two, naj wy ższy stan dard, ja ki tyl -
ko mo żna so bie wy obra zić. Pa trząc na Nie go,
na śla du jąc Je zu sa, oni ma ją co raz więk szą oce -
nę dłu go ści, sze ro ko ści, wy so ko ści i głę bo ko ści
Bo skiej mi ło ści i spra wie dli wo ści i sta ra ją się, by
co raz bar dziej prze kształ cać się we wszyst kich
swych sło wach, my ślach i czy nach zgod nie
z chwa leb nym wzo rem. Ich jed no oko upo wa -
żnia i uzdal nia ich do wy raź ne go do strze ga nia
te go wzo ru. Ja kże bło go sła wio ny jest ich stan!
Po in stru owa ni przez przy kład Pa na i przez Je -
go sło wo ła ski i praw dy, co dzien nie po wsta ją
do no wo ści ży cia, na po -
do bień stwo cha rak te ru
ich Od ku pi cie la i sta ją się
god ni Kró le stwa i obu dze -
nia się w nim. 

PAN BĘ DZIE SĄ DZIĆ
SWÓJ LUD 

Bo skim ce lem jest nie
tyl ko po wo ły wa nie tych
o jed nym oku i jed no ści
ser ca oraz po ucza nie
i pro wa dze nie ich, lecz ta -
kże ich pró bo wa nie i do -
świad cza nie. Czy ta my, że
Pan, Bóg wasz do świad -
cza was, by wie dzieć, czy
wy mi łu je cie Pa na, Bo ga
wa sze go, z ca łe go ser ca
i z ca łej wa szej du szy
(5 Moj. 13:3). Te stem po -
słu szeń stwa jest Bo skie

Pra wo – naj wy ższa mi łość do Bo ga i ab so lut -
na spra wie dli wość wo bec bliź nie go – mi ło wa -
nie go jak sa me go sie bie. Po nad to, po świę ce -
ni ma ją No we Przy ka za nie mi ło wa nia się
wza jem nie, tak jak Od ku pi ciel umi ło wał ich –
wy rze ka nia się wszyst kie go na ko rzyść dru -
gie go, do stop nia po słu szeń stwa Pa nu. Je śli
ktoś wier nie znie sie tę pró bę, to zna czy, że
jest god ny Kró le stwa. Je śli jed nost ka nie wy -
trwa w tych pró bach, to zna czy, że zo sta nie
od rzu co na od świa tła, że ona od su nie się
od świa tła tak, że rze czy, któ re kie dyś by ły
dla niej świa tłem, wy da dzą się ciem ne, a spra -
wy ciem no ści wy da dzą się jej słusz ne, spra -
wie dli we i wła ści we. 

Nie do nas na le ży uska rża nie się nad pró ba -
mi i do świad cze nia mi, któ re Pan uzna je za nie -
zbęd ne; nie do nas na le ży do ma ga nie się, by ci,
któ rych mi łu je my, mu sie li zo stać za cho wa ni
w świe tle i osta tecz nie by li przy ję ci do Kró le -
stwa. Do nas na le ży ra czej oka za nie po słu szeń -
stwa Pa nu, za ma ni fe sto wa nie na szej mi ło ści
do Nie go z ca łe go na sze go ser ca, umy słu, du szy
i si ły, przez zgod ność z Bo ski mi za rzą dze nia mi
i są da mi. Pan wy bie ra tych po świę co nych
do Kró le stwa. On udzie lił nam przy wi le ju
współ pra cy z Nim w tym dzie le, we dług Je go
in struk cji. De cy zja na le ży do Pa na. Je śli oni nie
za cho wa ją jed ne go oka, jed no ści ser ca, co wte -

dy? Je śli ktoś za nie cha roz -
wo ju du cha mi ło ści, du cha
świę to ści, du cha Bo że go,
to z pew no ścią uwstecz ni
się, a świa tło, któ re w nim
jest, sta nie się ciem no ścią
– wiel ką ciem no ścią. Za -
miast du cha mi ło ści, któ -
re go przy kład po ka zał
nasz Pan, któ ry po ło żył
Swo je ży cie dla nas, duch
nie na wi ści, za zdro ści i zło -
śli wo ści, zaj mie je go miej -
sce; a duch mor der stwa,
po mi mo wa ha nia, bę dzie
dzia łał. Fi lo zo fia ich dro gi
jest ta ka: Kie dy tra cą du -
cha Pań skie go, du cha
spra wie dli wo ści i mi ło ści,
du cha życz li wo ści, mi ło -
sier dzia i praw dy, tra cą
Pań ski nad zór, kie row nic -

„SŁO WO TWO JE JEST

PO CHOD NIĄ NO GOM

MO IM, A ŚWIA TŁO ŚCIĄ

ŚCIE ŻCE MO JEJ”

PSALM 119:105
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two i kon tro lę. A po nie waż po przed nio od rzu -
ci li za sa dy i wpły wy, któ re rzą dzą ogó łem świa -
ta, po zo sta ją bez żad ne go kie row nic twa lub
ogra ni czeń w od nie sie niu do swej ży cio wej
dro gi. Oni nie tyl ko po stę pu ją prze ciw nie
do Bo skich stan dar dów, lecz gwał cą za sa dy
spra wie dli wo ści i do brych oby cza jów w sło wie
i po stę po wa niu, któ ry mi kie ru je się ogół świa -
ta i któ re mu to wa rzy szą. To wła śnie dla tej
przy czy ny, ci, któ rzy kie dyś by li w świe tle te -
raź niej szej Praw dy, lecz po tem opu ści li je, mo -
gą my śleć, mó wić i czy nić rze czy bar dziej pod -
łe i za słu gu ją ce na po gar dę niż lu dzie w świe -
cie, któ rzy wciąż ma ją po mo ce do po rząd ku
i do brych oby cza jów w po sta ci za cho wy wa nia
w umy śle te go, co ich to wa rzy sze mo gą po my -
śleć o ich dro dze, ich sło wach i po stę po wa niu. 

CHO DZE NIE W ŚWIA TŁO ŚCI

Na za koń cze nie za le ca my, by wszy scy, któ -
rzy raz zo sta li oświe ce ni i otrzy ma li pew ną mia -
rę Du cha Świę te go, któ rzy skosz to wa li do bre go
Sło wa Bo że go i mo cy przy szłe go Wie ku, za chę -

ca my ich, by by li gor li wi w za cho wy wa niu sta -
no wi ska, któ re już osią gnę li. Za chę ca my ich,
by do sto so wy wa li się w cha rak te rze do po do -
bień stwa dro gie go Sy na Bo że go, by do sko na li -
li się w mi ło ści i po rzu ca li wszel kie złe ce chy
cha rak te ru: gniew, zło śli wość, nie na wiść, za -
zdrość, spo ry. Bo je śli któ raś z tych cech zo sta -
nie za cho wa na, oni bę dą po pro wa dze ni do za -
śle pie nia i „ciem no ści ze wnętrz nych”. Co wię -
cej, za le ca my, że by oni roz wi ja li wszyst kie ła ski
Pań skie go Du cha: ci chość, ła god ność, cier pli -
wość, dłu gie zno sze nie, bra ter ską uprzej mość
i mi łość. Oni po win ni wzmac niać i roz wi jać
cha rak ter na po do bień stwo Od ku pi cie la, któ ry
zgod nie z Bo skim na ka zem, mu si być osią gnię -
ty przez ka żde go, któ ry otrzy ma ży cie wiecz ne
w Kró le stwie. Na stęp nie Apo stoł wska zu je, że
je śli bę dzie my czy nić te rze czy, na pew no nie
upad nie my, lecz hoj nie bę dzie nam udzie lo ne
wej ście do Ty siąc let nie go Kró le stwa na sze go
Pa na i Zba wi cie la, Je zu sa Chry stu sa.

BS, ‘10, 55-57

PY TA NIE: Pro szę o wy ja śnie nie Ew. Łu ka sza
21:11 (KJV): „I bę dą wiel kie trzę sie nia zie mi w ró -
żnych miej scach, i gło dy i epi de mie; i strasz ne wi -
do ki, i wiel kie zna ki na nie bie”.

OD PO WIEDŹ: „W jed nym ro ku ro zej dzie się
jed na wieść, a w na stęp nym ro ku in na wieść”
(Jer. 51:46, KJV). Ten wer set sto su je się do te go
sa me go okre su, co Łuk. 21:8,9. Woj ny są po -
wszech nie spo dzie wa ne, a ci, któ rzy je wznie -
ca ją, po wo du ją wiel kie nie po ko je. Ogól -
na myśl jest ta ka, że bę dzie wiel kie na pię cie,
któ re wy wrze ujem ne skut ki na ludz kość –
wiel kie trzę sie nia zie mi. Okre śle nie trzę sie nie
zie mi jest sym bo licz nie sto so wa ne do przed -
sta wie nia re wo lu cji, wiel kie go wstrzą su obec -
nych in sty tu cji, któ ry zbu rzy wszyst ko, co nie
jest usta no wio ne przez Bo ga i nie ma Bo skiej
apro ba ty (Żyd. 12:25-29; Agg. 2:6,7).

Cho ciaż jest oczy wi ste, że ak tyw ność trzę -
sień zie mi w cią gu ostat nich kil ku set lat cią gle

wzra sta, to spo łecz ne wstrzą sy są ta kże zo bra -
zo wa ne pod sym bo lem trzę sień zie mi; gó ry
prze no szą ce się do mo rza przed sta wia ją ludz -
kie kró le stwa, któ re w rze czy wi sto ści znaj du -
ją się pod kon tro lą sza ta na (2 Kor. 4:4). Po dob -
nie po wsta nie ele men tów spo łecz nych w anar -
chii jest zo bra zo wa ne ja ko ogrom ne fa le za le -
wa ją ce gó ry, któ re przed sta wia ją obec ne rzą -
dy. 

Li te ral ne trzę sie nia zie mi zda rza ły się
na zie mi set ki ra zy, od 1881-1981 czę ściej niż
w po przed nich wie kach, a od 1981 ro ku aż
do ostat nie go trzę sie nia w Chi le, są jesz cze
bar dziej ak tyw ne. Wspo mi na my o li te ral nych
trzę sie niach, po nie waż wy da je się, że w Bo -
skim po rząd ku wy stę pu je har mo nia po mię -
dzy li te ral ny mi i sym bo licz ny mi trzę sie nia mi
zie mi. Li te ral ne trzę sie nia zie mi ma ją rów nież
swo ją część w wiel kim pro gra mie. Gło dy i trzę -
sie nia zie mi wy stę pu ją ce we wszyst kich wie -

PP Y TA NIA I  Y TA NIA I  OO D PO WIE DZID PO WIE DZISZTANDAR
BIBLIJNY
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kach do wo dzą, że nie tyl ko czło wiek, lecz ta -
kże je go dom, zie mia, znaj du ją się pod prze -
kleń stwem (1 Moj. 3:17-19). Mo że my być pew -
ni, że w ziem skim lą dzie i kli ma cie mu szą na -
stą pić wiel kie zmia ny, za nim zie mia bę dzie
przy go to wa na tak, jak by ło w ogro dzie Eden,
by by ła od po wied nim do mem dla do sko na łe -
go czło wie ka. Do te go mu si my przy pi sać to, co
„fa chow cy” na zy wa ją glo bal nym ocie ple niem.
Po top za dni No ego miał po wa żny wpływ
na zie mię i na ukow cy od daw na przy zna ją, że
zie mia przy naj mniej od stu lat, znaj du je się
pod ką tem na chy le nia 23 stop ni w sto sun ku
do swej osi. Ostat nie trzę sie nie zie mi w Chi le
prze su nę ło zie mię z po wro tem w kie run ku jej
wła ści wej osi o kil ka stop ni! To w spo sób cią -
gły po stę pu je od koń ca ubie głe go wie ku. Ob -
ja wie nie 22:3 obie cu je, że prze kleń stwo zo sta -
nie usu nię te z zie mi (Izaj. 25:7,8). 

Oko ło sto lat te mu pro fe sor z No wej An glii
ogło sił, że wiel kie trzę sie nie zie mi wstrzą śnie
ol brzy mią po kry wą lo du, któ ra od wie ków
okry wa Bie gun Po łu dnio wy. Prze po wie dział,
że ono tak do sto su je i wy rów na cię żar wód
na zie mi, że oś ob ro tu zie mi zo sta nie sko ry go -
wa na. Obec nie wi dzi my, że po kry wy lo do we
na bie gu nach top nie ją w alar mu ją cym tem pie
(1 Moj. 2:5,6; 9:11). 

W łącz no ści ze wstrzą sa mi w spo łe czeń -
stwie, oba la niem kró lestw (sym bo licz nych
gór), mo że my się spo dzie wać wo jen, epi de -
mii, trzę sień zie mi i gło du, na nie zna ną do tąd
ska lę (Dan. 12:1; Mat. 24:7,21). Je ste śmy da le cy
od my śli, że sa mo trzę sie nie zie mi jest zna -
kiem koń ca wie ku. Pa mię ta my, że hi sto ria mó -
wi nam o ró żnych trzę sie niach zie mi w prze -
szło ści, za tem one sa me nie wie le do wo dzą
w od nie sie niu do cza su, w któ rym ży je my.
Lecz ich in ten syw ność i ilość w ostat nich cza -
sach, ra zem z in ny mi bi blij ny mi zna ka mi,
przy cią ga na szą uwa gę. 

Choć z pew no ścią jest wie le trzę sień zie mi
i in nych na tu ral nych zja wisk po wo du ją cych
wstrzą sy w świe cie, myśl za war ta w tym wer -
se cie jest sym bo licz na. One na dal wspól nie bę -
dą dzia łać, by wy peł nić do brą wo lę Bo ga,
w słusz nym dla Nie go cza sie. Nasz Pan krót ko
pod su mo wał ziem ską hi sto rię i prze ka zał
uczniom, by zbyt szyb ko nie spo dzie wa li się Je -
go dru gie go przyj ścia i Je go chwa leb ne go Kró -

le stwa. Ich na tu ral ną ten den cją by ło spo dzie -
wa nie się Je go po wro tu na tych miast. „Wte dy
im mó wił: Po wsta nie na ród prze ciw na ro do wi i kró -
le stwo prze ciw kró le stwu” (Łuk. 21:10). To jest
to, co obec nie do strze ga my, szcze gól nie przez
ostat nie 100 lat na szych, tak zwa nych, cy wi li -
zo wa nych cza sów.

„I bę dą wiel kie trzę sie nia zie mi w ró żnych miej -
scach, i gło dy, i epi de mie; i strasz ne wi do ki, i wiel -
kie zna ki na nie bie” – (Łuk. 21:11).

Ci, któ rzy mi łu ją Pa na i sta ra ją się słu żyć Je -
mu te raz, w obec nym ży ciu, mo gą spo dzie -
wać się trud no ści ze stro ny in nych, szcze gól nie
od nie wie rzą cych człon ków ich ro dzin i ich
oto cze nia; „Bę dzie cie zdra dze ni na wet przez ro dzi -
ców i bra ci, krew nych i przy ja ciół; i wy da dzą nie któ -
rych z was na śmierć” (Łuk. 21:16; Mich. 7:5,6).

„I bę dzie cie znie na wi dze ni przez wszyst kich dla
imie nia Me go” (Łuk. 21:17). Chrze ści jań ska mi -
łość, gor li wość i wia ra w Bo skie Sło wo oraz
bez kom pro mi so wa po sta wa zwią za na z ni mi,
tak bar dzo kon tra stu je z ogól nie roz po wszech -
nio nym du chem, że ta ka jed nost ka jest uwa ża -
na za dzi wa ka i jest okre śla na ja ko eks tre mi sta
i fa na tyk, je śli nie hi po kry ta. Gdzie kol wiek po -
ja wia się praw da Sło wa Bo że go, ona jest ni -
czym miecz, któ ry roz dzie la, szcze gól nie w do -
mu i w ro dzi nie. Złe do my sły po cho dzą ce
z nie uświę co nych serc, ka żde mu do bre mu
czy no wi przy pi szą sa mo lub ne lub złe mo ty wy. 

„W cier pli wo ści wa szej za cho waj cie du sze wa -
sze” (Łuk. 21:19). Cier pli wa wy trwa łość i po -
god na, peł na na dziei sta łość po win na być na -
szym ce lem. „Prze to ocze kuj cie na Mnie, mó wi
Pan, do dnia, któ re go po wsta nę do łu pu...” (Sof.
3:8). Tyl ko ci, któ rzy są w sta nie cier pli wie
trwać, osto ją się w tym złym dniu. Obec nie
jest czas by pa mię tać, że Bóg ma plan, któ ry
z pew no ścią prze bie ga zgod nie z Je go wo lą. 

Tak dłu go, jak dłu go ży je my w tym wie ku,
kie dy grzech ob fi tu je, a sza tan jest księ ciem,
mu si my spo dzie wać się cier pień. Nie mniej jed -
nak, w peł ni znaj du je my się pod Bo ską tro ską
i opie ką, na wet wte dy, gdy są na nas do pusz -
cza ne prze śla do wa nia, by nas do się ga ły
i wstrzą sa ły na mi. Na sza wia ra i uf ność w Pa -
na i Je go obiet ni ce po win na być tak sil na i nie -
za chwia na, by sta no wi ła du żo wię cej niż prze -
ciw wa gę opo zy cji ze stro ny świa ta, fał szy wych
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bra ci i za śle pio nych sług sza ta na. Po win ni śmy
roz wi jać cier pli wość, szcze gól nie wte dy, gdy
je ste śmy znu że ni w czy nie niu do bra z po wo -
du za rzu tów ze stro ny tych, któ rzy są po za sfe -
rą ucznio stwa; wte dy, gdy na cie ra ją na nas
po ku sy, gwał tow ne lub sub tel ne; wte dy, gdy
pró by i tro ski mo gą su ro wo nas do świad czać.

„Lecz gdy uj rzy cie Je ru za lem oto czo ne przez
woj ska, wiedz cie, że się przy bli ży ło spu sto sze nie je -
go” (Łuk. 21:20). Ten wer set w pierw szym rzę -
dzie od no si się do znisz cze nia Je ru za lem i pań -
stwa ży dow skie go w 69 ro ku, przy koń cu Wie -
ku Ży dow skie go, jed nak ma on dru go rzęd ne
za sto so wa nie do wy da rzeń przy koń cu Wie ku
Ewan ge lii, któ rych świad ka mi je ste śmy
od Pierw szej Woj ny Świa to wej. Ta część pro -
roc twa na sze go Pa na wy raź nie od no si ła się
do wy da rzeń zwią za nych z Izra elem; a hi sto -
ria mó wi nam, że to do kład nie wy peł ni ło się
w ka żdym szcze gó le, w burz li wych sce nach,
kie dy zbli żył się kres Ży dow skie go Wie ku
i pań stwa. Oni utra ci li swą na ro do wą to żsa -
mość i prze sta li eg zy sto wać ja ko na ród od 69
aż do 1948 ro ku, kie dy w cu dow ny spo sób po -
now nie za ist nie li, co jest zna kiem, że coś wa -
żne go ma się wy da rzyć. Sło wa na sze go Pa na,
cy to wa ne przez Ma te usza i Mar ka, ró żnią się
od tych z Łu ka sza i wi docz nie sto su ją się
do uci sku du cho we go Izra ela (Ko ścio ła)
pod ko niec Wie ku Ewan ge lii. 

„Któż wstą pi na gó rę Pań ską? A kto sta nie
na miej scu świę tym Je go? Czło wiek nie win nych rąk
i czy ste go ser ca” (Ps. 24:3-6). „Al bo wiem są to dni
po msty, aby wszyst ko co jest na pi sa ne, wy peł ni ło
się” (Łuk. 21:22). Je zus pod czas Swych ziem -
skich dni, zwró cił uwa gę Ży dów na Bo ski sąd,
któ ry ma na dejść. Te raz my ma my miej sce, by
prze ka zać sło wo Bo że, że no mi nal ny ko ściół
i po łą czo ny ze świa tem sys tem, zo sta nie od -
rzu co ny i znisz czo ny – szcze gól nie ka to li cyzm.
Je ste śmy świad ka mi upad ku rzym sko ka to lic -
kie go ka płań stwa ze skan da la mi mo le sto wa nia
i in ny mi in cy den ta mi. Po dob ne rze czy wy stę -
pu ją w ró żnych in nych or ga ni za cjach re li gij -
nych. Do brze pa mię ta my upa dek więk szo ści
te le wi zyj nych ewan ge li stów na prze ło mie lat
osiem dzie sią tych i dzie więć dzie sią tych. Oni
wszy scy wy zna ją Chry stu sa, lecz nie zga dza -
ją się ze so bą na te mat te go, co Chry stus uczył. 

Hi sto ria za pi sa ła świa dec two fak tu, że Izra el

pra wie nie ist niał pod czas Wie ku Ewan ge lii.
Te raz, przy koń cu te go wie ku, wi dzi my po -
dzie lo ne na wie le czę ści, roz pa da ją ce się de no -
mi na cje, pod czas gdy Izra el wzra sta
pod wzglę dem zna cze nia wśród na ro dów.

Ja ko na ród, Ży dzi do świad czy li wiel kich
bło go sła wieństw i przy wi le jów, a po nie waż
one zo sta ły nie wła ści wie wy ko rzy sta ne, spro -
wa dzi ły wiel kie za śle pie nie i osta tecz nie strasz -
li we na ro do we ka ra nie. Te wszyst kie rze czy
od po wia da ją wa run kom pod ko niec obec ne go
wie ku. Jest to chrzest ognia, uci sku, wspo mnia -
ny przez Ja na Chrzci cie la (Mat. 3:11). Strasz ną
rze czą jest twier dze nie, że on po cho dził
„od Bo ga” i jest to oszu stwem. 

By ły w prze szło ści in ne dni po msty, no szą -
ce pew ne ce chy po do bień stwa do nad cho dzą -
ce go dnia po msty – za dni No ego, a jesz cze
bar dziej pod czas uci sku, któ ry przy szedł
na na ród ży dow ski po ich od rzu ce niu Me sja -
sza. Ma my obie ca ne, że bę dzie jed na osta tecz -
na ta ka wal ka, po któ rej na sta nie po kój. Pro szę
po rów nać Za cha ria sza 3:8 z w. 9; Ma la chia sza
4:1 z w. 2; 2 Pio tra 3:7-10 z w. 13. Ucisk, re pre -
zen to wa ny w tych wer se tach przez ogień, ma
na ce lu oczysz cze nie spo łe czeń stwa i przy go -
to wa nie go do Kró le stwa Chry stu sa (Obj. 21:5;
Dz.Ap. 3:19-21; Izaj. 35:8-10). 

„I po le gną od ostrza mie cza i bę dą za pro wa dze -
ni w nie wo lę po mię dzy wszyst kie na ro dy; i bę dzie
Je ru za lem dep ta ne przez po gan, aż się wy peł nią
cza sy po gan” (Łuk. 21:24). Tak jak mia sto Ba bi -
lon re pre zen to wa ło ba bi loń skie im pe rium, tak
mia sto Je ru za lem re pre zen to wa ło na ród ży -
dow ski. Lud Bo ży, Izra el we dług cia ła, był
dep ta ny przez po gan. W tym sa mym okre sie,
Izra el we dług du cha cier piał po dob nie – „kró -
le stwo nie bie skie gwałt cier pi, a gwał tow ni cy
je po ry wa ją” (Mat. 11:12). Przez ca ły ten czas
Ży dzi by li wzgar dze ni oraz znie na wi dze ni
i po wszech nie by li znie wo le ni w in nych spo -
łe czeń stwach lub ży li w get tach. 

Kie dy nad szedł Bo ski czas, by pa no wa nie
nad zie mią prze ka zać po gań skim rzą dom, by -
ło wła ści we, by Bóg naj pierw usu nął ty picz ną
ko ro nę od Izra ela i aby ty picz ne kró le stwo
nie by ło już dłu żej uzna wa ne. Izra eli ci do -
wie dli swej nie god no ści do wy wy ższe nia
przez uni wer sal ne pa no wa nie. Ostat nim izra -
el skim kró lem był Se de kiasz, któ ry zo stał po -



LIPIEC – SIERPIEŃ 2010 —   61

zba wio ny tro nu przez Ba bi loń czy ków. Już ni -
gdy nie by ło na stęp ne go izra el skie go kró la.
Oni słu ży li ja ko nie wol ni cy. W przy szło ści
spo dzie wa my się ma so we go na wró ce nia
wier nych, re li gij nych Ży dów w Izra elu,
do wia ry w ich Me sja sza. 

W har mo nii z Pi smem Świę tym, któ re mó -
wi o przy wró ce niu Izra eli tów, ja ko ziem skich
przed sta wi cie li Kró le stwa Bo że go, po wstał
ruch sy jo ni stycz ny, pe łen do brych na dziei. Sy -
jo ni ści do ma ga li się, by Pa le sty na by ła ży dow -
skim pań stwem z wła snym rzą dem. Oni by li
wy śmie wa ni i igno ro wa ni przez wszyst kie na -
ro dy, łącz nie ze Sta na mi Zjed no czo ny mi, lecz
mi mo te go oni dzia ła li aż do osią gnię cia ce lu.
Ma my po wód, by wie rzyć, że re ali za cja te go
ce lu do wo dzi, że cza sy po gan za koń czy ły się.
Cie le sny Izra el nie mógł wejść do swe go,
od daw na obie cy wa ne go, dzie dzic twa
przed tym cza sem. Ży dow skie na ro do we pań -
stwo zo sta ło przy wró co ne, co ozna cza, że Bo -
skie dzie ło roz wo ju chrze ści jań skie go ko ścio ła
by ło bli skie koń ca (Rzym. 11:25). Okres wy -
zna czo ny dla po gań skich rzą dów do biegł koń -
ca; na ro dy zo sta ły ogar nię te woj ną i re wo lu cją
(sym bo licz ne trzę sie nie zie mi), ja kich do tąd
nie by ło.

Obec nie kró le stwa te go świa ta na le żą
do po gan, po nie waż oni wal czą o prze trwa -
nie, lecz udzie lo na im przez Bo ga dzie rża wa
wła dzy jest za koń czo na. Bi blia obie cu je nam,
że w słusz nym cza sie one sta ną się kró le stwa -
mi na sze go Pa na i Je go Chry stu sa (Obj. 11:15;
Ps. 67:5). 

„I bę dą zna ki na słoń cu i na księ ży cu,
i na gwiaz dach; a na zie mi cier pie nie na ro dów z roz -
pa czą, gdy za hu czy mo rze i fa le” (Łuk. 21:25). To
da je ogól ne po ję cie o cza sie, kie dy Kró le stwo
bę dzie bli skie. Li te ral ne zna ki słu ży ły za mie -
rzo ne mu ce lo wi skie ro wa nia po wszech nej
uwa gi na czas koń ca. Sym bo licz ne wy peł nie -
nie jest nie mniej ude rza ją ce, a na wet bar dziej
in te re su ją ce dla tych, któ rych umy sło we i du -
cho we po strze ga nie jest roz bu dzo ne.

Sło necz ne świa tło oku pu Je zu sa Chry stu sa
(1 Tym. 2:6) sta ło się przy ćmio ne i za stą pio ne
przez ry tu al ną ko mu nię wy po wia da ną w mar -
twym ję zy ku. Bi blia zo sta ła ode bra na zwy -
kłym lu dziom, a ko ściół uchwa lił pra wa, któ re
za bra nia ły jej czy ta nia. Do pie ro, gdy po wsta li

na uczy cie le, ta cy jak Lu ter, Knox, Wy clif fe itd.,
udo stęp ni li zwy kłym chrze ści ja nom Bi blię
w ich wła snym ję zy ku. „Słoń ce” rze czy wi ście
by ło za ćmio ne. 

Świa tło Pra wa Mo jże szo we go (Sta ry Te sta -
ment), ja ko księ życ, jest od bi ciem świa tła sło -
necz ne go, tak Sta ry Te sta ment z wy prze dze -
niem był cie niem lub od bi ciem No we go Te -
sta men tu. No wy Te sta ment jest zna ny ja ko
Ewan ge lia Chry stu sa, lecz pa mię taj my o tym,
co mó wił nam Apo stoł Pa weł, że Bóg gło sił
Ewan ge lię Abra ha mo wi... „A Pi smo, któ re
prze wi dzia ło, że Bóg przez wia rę uspra wie -
dli wia po gan, wcze śniej ogło si ło Abra ha mo -
wi ewan ge lię” mó wiąc: „W to bie bę dą bło go -
sła wio ne wszyst kie na ro dy” (Gal. 3:8, KJV).
Jest to naj więk sza z bi blij nych obiet nic, że Bóg
od po cząt ku za mie rzył bło go sła wić wszyst kie
ro dzi ny zie mi przez po tom stwo Abra ha ma (Je -
zu sa). Po nie waż sło necz ne świa tło Ewan ge lii
zo sta ło za ćmio ne przez sko rum po wa ny ko -
ściół, w wy ni ku te go za ćmi ło się świa tło księ -
ży ca, tak jak na tu ral ny księ życ za ćmił by się,
gdy by słoń ce by ło nie wi docz ne. Jak sło necz ne
świa tło Praw dy na te mat oku pu Je zu sa sta ło
się nie ja sne, tak księ ży co we świa tło Pra wa Mo -
jże szo we go, któ re w swych ofia rach zwia sto -
wa ło ofia rę Chry stu sa, z ko niecz no ści ta kże
sta ło się za ćmio ne. „Księ życ ob ró ci się w krew”
(Jo ela 2:10,31). Kie dy świa tło Ewan ge lii by ło
nie ja sne, Sta ry Te sta ment za czął być trak to -
wa ny ja ko po zba wio na zna cze nia, bar ba rzyń -
ska ce re mo nia krwi, ja ko pro wa dzą cy do nie -
wia ry, ewo lu cjo ni zmu i in nych form ate izmu. 

Gwiaz dy przed sta wia ją na tchnio nych na -
uczy cie li Ko ścio ła, Apo sto łów. Bóg usta no wił
tyl ko dwa na ście Gwiazd ja ko świa tła dla Je go
Ko ścio ła (Obj. 12:1). Czyż nie jest to wiel kim
błę dem, gdy pa pie że i bi sku pi uwa ża ją się
za na stęp ców Apo sto łów? 

„Ludz kie ser ca bę dą drżeć ze stra chu i ocze ki wa -
nia tych rze czy, któ re przyj dą na zie mię; bo mo ce
nie bie skie zo sta ną wstrzą śnię te” (Łuk. 21:26).

Wiel cy, bo ga ci i mo żni w ko ście le i w spo -
łe czeń stwie, ma ją do brze uza sad nio ne oba wy.
Wie lu lu dzi ma tę trud ność, że wi dząc przy bli -
ża ją ce się z ze wnątrz kło po ty, tra cą uf ność
w Bo ską opatrz ność. Lecz ich stra chy i cier pie -
nia nie bę dą trwać wiecz nie. Kie dy ucisk do -
koń czy swe go dzie ła i wy pa li się, to wię cej już
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go nie bę dzie, a w miej sce uci sku na stą pią bło -
go sła wień stwa (Łuk. 2:10). Strach, a nie bra -
ter ska mi łość, jest sprę ży ną po żą da nia dla ist -
nie ją cej, po kręt nej unii re li gij nej.

Strach przed nie uchron nie zbli ża ją cą się
re wo lu cją, po py cha ka żdy na ród w chrze ści -
jań stwie i po za nim do kosz tow nych, a cza sa -
mi po ta jem nych ope ra cji (ta kich jak dą że nie
Ira nu do bro ni nu kle ar nej); strach przed Chi -
na mi, Ira nem i Ko reą Pół noc ną utrzy mu je na -
ro dy w na pię ciu. Spo ry ka pi ta li stów, ro bot ni -
ków i związ kow ców suk ce syw nie na si la ją się,
a sta re uprze dze nia nie za ni kły wśród ludz ko -
ści. Za mo żne i kon ser wa tyw ne kla sy nie uzna -
ją już re li gii ja ko naj sil niej sze go wpły wu
w po ko jo wym pa no wa niu nad ludz ko ścią.
One do strze ga ją, że wraz ze wzro stem in te li -
gen cji oraz nie za le żno ści my śli i dzia ła nia
w na szych cza sach, wpływ ró żnych re li gij -
nych na uk na ni ższe kla sy spo łecz ne jest far -
są i oba wia ją się, że ta ki stan bę dzie trwał. Nie
jest hi po te zą, lecz fak tem, że obec nie ży je my
w cza sach, kie dy prze stęp stwa i de pra wa cja
przy bie ra ją ogrom ne roz mia ry, nie tyl ko w ni -
ższych war stwach spo łecz nych, lecz ta kże
wśród tych, okre śla nych ja ko wy ższe sfe ry.
Bio rąc pod uwa gę po wsta nie so cja li zmu, nie
dzi wi nas, gdy wi dzi my, jak kró lo wie i wład -
cy po dej mu ją spe cjal ne za bez pie cze nia, by
chro nić swe in te re sy przed gro żą cy mi nie bez -
pie czeń stwa mi re wo lu cji i ogól no świa to wej
anar chii. W stra chu i za gro że niu szu ka ją wza -
jem nych so ju szy, jed nak ich wza jem na nie -
uf ność jest tak wiel ka, że pra wie im nie ufa ją.
„Wszyst kie rę ce osłab ną i wszyst kie ko la na bę dą
sła be ni czym wo da” (Ezech. 7:17). Lud Bo ży bę -
dzie za bez pie czo ny przed stra chem, zwąt pie -
niem i nie wła ści wym zro zu mie niem wy da -
rzeń cza su uci sku, a ich wia ra po zwo li im try -
um fo wać w cza sie, gdy in ni bę dą w wiel kim
przy gnę bie niu i kon ster na cji. 

„Wte dy uj rzą Sy na czło wie cze go przy cho dzą -
ce go w ob ło ku z mo cą i chwa łą wiel ką. Te raz, kie dy
te rze czy za czną się dziać, pa trz cie i pod no ście gło -
wy wa sze, bo się przy bli ża od ku pie nie wa sze” (Łuk.
21:27,28). To nie znak lub do wód Pań skiej
obec no ści, lecz prze ciw nie, chmu ry uci sku i za -
mie sza nia to wa rzy szą ce wstrzą sa niu „nie bios”,
chmu ry na wał ni cy, któ ra wstrzą śnie „zie mią”.
Mistrz nie mó wi, kie dy zo ba czy cie te wszyst -

kie rze czy, lecz gdy uj rzy cie ich po czą tek.
Osta tecz nie, przy koń cu tej na wał ni cy, ca ła
ludz kość do strze że lub uzna no we go Kró la
oczy ma du cho we go zro zu mie nia i bę dzie ża -
ło wać, że kie dyś w za śle pie niu od rzu ci li Go,
roz po czy na jąc od Ży dów. Na stęp nie Mistrz,
któ ry w Swym Sło wie da je nam we wnętrz ną
in for ma cję, mó wi nam, aby śmy zwró ci li uwa -
gę na te wy peł nie nia. Kie dy te rze czy za czną
się dziać, pa trz cie i pod no ście wa sze gło wy,
po nie waż wa sze od ku pie nie jest bli skie. Ja kie
po cie sze nie i spo kój du szy da je wie dza, któ rej
do star cza Bi blia w od nie sie niu do obec nych
cza sów oraz wiel kie go re zul ta tu uci sku – Kró -
le stwa Me sja sza. Co dzien nie przy go to wu je -
my się do te go Kró le stwa przez udo wad nia nie
i oka zy wa nie peł nej lo jal no ści na sze go ser ca
wo bec nad cho dzą ce go Kró le stwa i je go za sad
spra wie dli wo ści. Gdy wy da rzy się naj gor sze,
po win ni śmy pa mię tać, że Bóg jest u ste ru i że
On do zwo li by ludz ka py cha i gniew spo wo -
do wa ły wiel ki ucisk, po któ rym na stą pi in au -
gu ra cja Me sjań skie go Kró le stwa. Bóg ła ska wie
za sło nił oczy ludz ko ści, aby nie do strze ga ła
nad cho dzą cej na wał ni cy w jej ca łej okrop nej
sro go ści, po nie waż oni nie ma ją oczu wia ry, by
wi dzieć wy ni ka ją ce z te go bło go sła wień stwa
tak, jak my je ro zu mie my. 

Uświa da mia jąc so bie, że ciem ne chmu ry
są zwia stu na mi nad cho dzą cych ty siąc let nich
bło go sła wieństw i że są dy Chry stu sa obej mu -
ją ce ca łą zie mię są „zna ka mi i na rze ka niem,
któ re ma po prze dzić obie ca ne dru gie na ro -
dze nie”, ro zu mie my, że kie dy ten ucisk bę -
dzie koń czyć swo je dzie ło, na sta ną ta kie bło -
go sła wień stwa od Pa na, że ci, któ rzy przez
nie go przej dą, bę dą w sta nie ra do wać się
w utra pie niu. Ci, któ rzy we wstrzą sach do -
strze gą dzia ła nie Bo skie go Pla nu, bę dą ra do -
wać się w za pew nie niu, że to okrop ne po trzą -
sa nie bę dzie ostat nim, ja kie go ta zie mia do -
świad czy lub bę dzie po trze bo wać, po nie waż,
jak za pew nia nas Apo stoł Pa weł, to ozna cza
usu nię cie rze czy wstrzą sa nych. Mo że my też
ra do wać się ze świa tem, że bło go sła wio ny po -
ra nek Ty siąc let nie go Kró le stwa jest bli ski, na -
wet je śli mu si my z ni mi pła kać w ciem nej go -
dzi nie uci sku, któ ra po prze dzi roz błysk słoń -
ca Ty siąc let nie go Kró le stwa (Ps. 30:6).

BS, ‘10, 58-60
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PO PO TO PIE świat za czął co raz bar dziej za lud -
niać się. Opo wia da nia prze ka za ne przez No ego

i je go sy nów zo sta ły w mniej szym lub więk szym
stop niu za po mnia ne, a tę cza obiet ni cy stra ci ła wie le
ze swe go zna cze nia. Utra ciw szy uf ność w Bo ga, lu -
dzie roz po czę li bu do wę wie ży Ba bel, któ ra wbrew
Bo skiej obiet ni cy mia ła ochro nić ich przed wo da mi
ko lej ne go po to pu. Nie ste ty, by li krót ko wzrocz ni, po -
dob nie jak in ni, któ rzy po sia da ją du żo świa to wej mą -
dro ści! Pi smo Świę te po tę pia ta ki brak wia ry wśród
chrze ści jan i usi ło wa nie chro nie nia sie bie i swych
ziem skich in te re sów bez zwra ca nia uwa gi na Bo ga
i Je go Plan. Nie któ rzy obec nie igno ru ją Bo ga w ten
spo sób, mó wiąc: Nie wierz, że Bóg do trzy ma obiet ni -
cy. Je śli bę dziesz cze kał, że Bóg zro bi coś dla cie bie, to
ni gdy nie bę dzie to zro bio ne. In ny mi sło wy, ży je my
w cza sach, gdy za ni ka wia ra w Bo żą moc, w Bo ski
Plan i Je go obiet ni ce. 

Bóg roz strzy gnął tę kwe stię przez po mie sza nie
ję zy ków i roz pro sze nie lu dzi, by nie mo gli ze so bą
współ pra co wać w ko lej nych nie roz sąd nych przed -
się wzię ciach. Oto, co na ten te mat mó wi Bi blia: „za -
mie rzyw szy przed tem wy zna czo ne cza sy i gra ni ce
miesz ka nia ich, aby szu ka li Pa na, czy Go mo że nie wy -
czu ją i nie znaj dą

Roz ma itość ję zy ków jest jed ną z naj bar dziej zna -
mie ni tych rze czy na świe cie – sku tecz ną ba rie rą po -
wstrzy mu ją cą lu dzi przed wy sił ka mi po dej mo wa ny -
mi w ce lu re ali za cji swych wła snych, sa mo lub nych
lub grzesz nych ce lów. To opóź nia na dej ście wiel kie -
go Dnia Gnie wu.

Obec nie ba rie ry ję zy ko we są po ko ny wa ne i do -
strze ga my ten den cje do po now ne go jed no cze nia się
ludz ko ści. Związ ki za wo do we i tru sty są za kła da ne
przez bied nych i bo ga tych – w ce lach sa mo obro ny.
Upo wszech nia nie wspól ne go ję zy ka i wzrost in te li -
gen cji mas za gra ża wła dzy kró lów i ksią żąt. Gdy by te
ba rie ry zo sta ły usu nię te dwa ty sią ce lat te mu, skut ki
po dob ne do po wy ższych na de szły by za wcze śnie
w sto sun ku do Bo skie go za mia ru, któ rym jest ta kie
kształ to wa nie spraw zie mi, aby przy go to wać ją
do Me sjań skie go Kró le stwa, któ re ma bło go sła wić ca -
łą ludz ką ro dzi nę. 

Py ta nia do lek cji 22

1. Czy lu dzie za wsze pa mię ta li o opo wia da niach
prze ka zy wa nych im przez No ego? Aka pit 1.

2. Dla cze go lu dzie roz po czę li bu do wę wie ży Ba bel?

3. Ja ka kla sa lu dzi jest za zwy czaj naj bar dziej krót ko -
wzrocz na?

4. Czy jest wła ści we, by chrze ści ja nie opusz cza li Bo -
ga i Je go Plan na rzecz swych wła snych kom bi na -
cji? Czy roz sąd ne jest, by kto kol wiek tak czy nił?

5. Czy wzra sta wia ra w Bo ską moc i Bo ski Plan?

6. Jak Bóg roz strzy gnął spra wę wie ży Ba bel? Co zna -
czy na zwa Ba bel? Zo bacz 1 Moj. 11:9. Aka pit 2.

7. Co do bre go wy ni ka z ró żno rod no ści ję zy ków?
Aka pit 3.

8. Co opóź ni ło wiel ki Dzień Gnie wu?

9. Dla cze go we dług was ludz kość po now nie dą ży
do zjed no cze nia? Aka pit 4.

10. Czy uwa ża cie, że ludz kość zno wu bę dzie mieć wspól -
ny ję zyk? Je śli tak, ja ki to bę dzie ję zyk i dla cze go?

11. Dla cze go po wsta ją związ ki za wo do we i fi nan so we
tru sty?

12. Cze mu za gra ża upo wszech nia nie wspól ne go ję zy ka?

13. Co sta ło by się, gdy by ba rie ry ję zy ko we zo sta ły
usu nię te 2000 lat te mu?

14. Gdzie zo sta ła zbu do wa na wie ża Ba bel? Zo bacz
1 Moj. 11:2. Gdzie przy pusz czal nie znaj do wa ła
się ta zie mia?

15.  Ja kie wy ró żnia ją ce się przy kła dy igno ro wa nia Bo -
ga przez chrze ści jań skie na ro dy, zna my z ostat -
nich cza sów?

16. Czy mo że cie wy mie nić in ne li te ral ne lub sym bo licz -
ne wie że Ba bel, któ re są ska za ne na nie po wo dze nie?

W I E  Ż A  B A  B E L

Wieża Babel - 1 Moj. 11:1-9
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KRÓ LE STWO ME SJAS ZA, czę sto wspo mi na -
ne we wszyst kich Księ gach Za ko nu, w Księ gach
Pro roc kich i w Pi smach, by ło cen tral nym punk -
tem wszyst kich ży dow skich na dziei. Lecz fakt,
że ono bę dzie trwać ty siąc lat, nie był wspo mi -
na ny, aż do pie ro za dni Me sja sza. Po raz pierw -
szy Świę ty Piotr pod wpły wem Du cha Świę te go
oświad czył: „Je den dzień u Pa na, jest ja ko ty siąc
lat” (2 Pio tra 3:8). Świę ty Pa weł nie wspo mi nał
o ty siącu lat, lecz je dy nie gło sił Kró le stwo Me sja -
sza i uczył, że On bę dzie zwy cię sko pa no wał,
do pó ki nie po ko na wszyst kich, sprze ci wia ją cych
się Bo skiej wo li (1 Kor. 15:25). W księ dze Ob ja -
wie nia ma my wy raź ne stwier dze nia, że Me sjasz
bę dzie pa no wał przez ty siąc lat; że Je go wier -
na Ob lu bie ni ca bę dzie pa no wać ra zem z Nim,
bę dzie „Kró lew skim Ka płań stwem” i że pod -
czas te go ty sią ca lat, sza tan bę dzie zwią za ny,
a wte dy ca ły świat otrzy ma sąd i pró bę; spra wie -
dli we re zul ta ty tej pró by okre ślą, kto kwa li fi ku -
je się do wiecz ne go ży cia, a kto na wiecz ną
śmierć – a nie mę ki. 

In ny ob raz ty sią ca lat przed sta wia chwa leb -
ne Me sjań skie Pa no wa nie Spra wie dli wo ści, ja ko
Bia ły Sę dziow ski Tron, czy sty, spra wie dli wy, ła -
ska wy, przed któ rym zo sta ną zgro ma dze ni
wszy scy lu dzie w tym ce lu, aby wszy scy, któ rzy
oka żą swą mi łość do spra wie dli wo ści i praw dy,
zo sta li pod nie sie ni z grze chu i śmier ci oraz do -
pro wa dze ni do peł nej zgod no ści z Bo giem
i otrzy ma li ży cie wiecz ne. 

Na to miast Ży dzi, we dług swych pro ro ków,
ocze ki wa li na Kró le stwo Me sja sza, ja ko na ziem -
skie kró le stwo, w któ rym ka żdy czło wiek bę -
dzie „sie dział pod krze wem win nym i pod fi go -
wym drze wem”, i w któ rym „pu sty nia za kwit -
nie ni czym ró ża”, a ziem ski pod nó żek Bo ga bę -
dzie wspa nia ły; na to miast Ko ściół miał być wy -
wy ższo ny do in ne go, du cho we go, nie biań skie -
go Kró le stwa. 

Do strze ga my sto sow ność te go: Kró le stwo
Me sja sza skła da się z dwóch czę ści: nie biań skiej
lub du cho wej, któ ra bę dzie nie wi dzial na dla lu -
dzi, lecz nad rzęd na; i ziem skiej, któ ra bę dzie
pod le gać nie biań skiej czę ści. Chry stus i Je go
wier ni na śla dow cy, Je go Ob lu bie ni ca, bę dą two -
rzyć du cho we Kró le stwo; na to miast Sta ro żyt ni
pro ro cy i bar dziej współ cze śnie im od po wia da -
ją cy, Mło do cia ni God ni, bę dą ziem ski mi wład ca -
mi (Jo ela 2:28,29).

Po wo ła nie du cho wych Izra eli tów do współ -
dzie dzic twa z Chry stu sem w Je go nie biań skim
Kró le stwie na le ża ło tyl ko do Wie ku Ewan ge lii.
Prze mia na Ko ścio ła z na tu ry ludz kiej do Bo skiej
roz po czę ła się wraz ze spło dze niem ich z Du cha
Świę te go, a za koń czy ła się ich prze mia ną
w zmar twych wsta niu. Świę ty Pa weł wy ja śnia
to i oświad cza: „cia ło i krew Kró le stwa Bo że go
odzie dzi czyć nie mo gą” (1 Kor. 15:50). On mó wi
nam ta kże, że przy szli ziem scy wład cy nie mo -
gą być udo sko na le ni, aż po skom ple to wa niu
i zmar twych wsta niu Ko ścio ła (Żyd. 11:38-40).
Pan Je zus oświad czył, że naj mniej szy w Kró le -
stwie nie biań skim bę dzie więk szy niż Jan
Chrzci ciel, naj więk szy z pro ro ków w ziem skiej
wła dzy (Mat. 11:11).

Chro no lo gia bi blij na wska zu je, że od 135 lat
ży je my w wiel kim Siód mym Dniu lub Ty siąc let -
nim Sa ba cie. Ten okres jest na zy wa ny Brza skiem
Ty siąc le cia. Pra wie wszyst kie wy na laz ki, któ re
czy nią na sze cza sy tak wspa nia ły mi, po wsta ły
w tym okre sie brza sku (Wy kła dy Pi sma Świę te -
go, Tom 1 i 2).

Pi smo Świę te mó wi, że cho ciaż na cie ra ciem -
na chmu ra uci sku – „ucisk ja kie go nie by ło”
(Dan. 12:1-3) – nie mniej jed nak, szyb ko po nim,
chwa leb ne Kró le stwo Me sja sza, ni czym roz -
błysk słoń ca bę dzie oświe cać i bło go sła wić
wszyst kie ro dzi ny zie mi (Gal. 3:29; Mat. 13:43;
24:15-21).

TY SIĄC LAT!TY SIĄC LAT!
NAD CHO DZI ZIEM SKA CHWA ŁA!NAD CHO DZI ZIEM SKA CHWA ŁA!

„I oży li, i kró lo wa li z Chry stu sem ty siąc lat”
Ob ja wie nie 20:4


