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DRU GIE przyj ście Me sja sza jest wy jąt ko wo
nie po pu lar ne z trzech po wo dów: 

1. Uwa ża się, że ono wy zna cza kres wszyst kich
na dziei na zba wie nie.
2. Wy da je się nie po trzeb ne z po wo du po wszech -
ne go po glą du, że ca ła ludz kość w chwi li śmier ci
idzie do Chry stu sa – w ce lu osą dze nia do wiecz ne -
go ży cia lub na wiecz ne mę ki. 
3. Wy da je się nie lo gicz ne do gra nic ab sur du, że
Chry stus kie dy kol wiek usią dzie na ziem skim tro-
nie i bę dzie spra wo wał ziem ską wła dzę. 

Bez oba wy o sprzecz ność uwa ża my, że wszyst-
kie trzy za rzu ty są opar te na zwod ni czych po glą -
dach oraz błęd nym zro zu mie niu Bo skie go Pla nu.
W prze ci wień stwie do te go twier dzi my, że dru gie
przy j ście Me sja sza jest nie
tyl ko do brze po twier dzo ne
przez Pi smo Świę te, lecz
jest ze wszech miar lo gicz -
ne, roz sąd ne i spój ne z Bo -
skim Pla nem. Za tem roz-
wa żmy te za rzu ty we dług
po da nej ko lej no ści:

1. Przyj ście Me sja sza za-
miast być koń cem świa ta,
w rze czy wi sto ści jest po czą -
t kiem chwa leb nej ery ty siąc-
let nich bło go sła wieństw,
któ re spro wa dzą spo sob no -
ści pod nie sie nia w sfe rze
umy sło wej, mo ral nej i fi -
zycz nej, któ re je że li bę dą po zy tyw nie przy ję te, za-
owo cu ją ży ciem wiecz nym w ziem skim ra ju. Ogół
teo lo gicz nej dok try ny zo stał tak znie kształ co ny
pod czas „ciem nych wie ków”, że ca ła jej na uka sku-
pia ła się wo kół dłu gich tor tur w czyść cu. Na stęp nie
pro te stan ci po gor szy li jesz cze tę kwe stię, usu wa jąc
czy ściec i wy sy ła jąc wszyst kich, z wy jąt kiem świę-
tych, na wiecz ne mę ki. Świę ty Pa weł na zwał te błę -
dy „na uka mi dia bel ski mi” – 1 Ty mo te usza 4: 1.

Nie tyl ko ode bra no ludz ko ści ty siąc let nią na-
dzie ję i uczo no ją, że w chwi li śmier ci, z wy jąt -

kiem nie licz nych, roz po czy na ją się mę ki. Po nad to,
wzmian ki Pi sma Świę te go od no szą ce się do dru -
gie go przyj ścia Pa na i zmar twych wsta nia umar-
łych spo wo do wa ły jesz cze więk sze prze ra że nie
ludz ko ści. Bied na ludz kość by ła uczo na, że
po znie sie niu nie opi sa nych ka tu szy w pew ne go
ro dza ju bez cie le snym sta nie, dru gie przyj ście
Chry stu sa bę dzie zna czy ło zmar twych wsta nie ich
ciał oraz spo so by, przez któ re zwięk szą się ich tor-
tu ry; ich cia ła za cho wa ją ner wy i wra żli wość, któ -
rą te raz po sia da ją, lecz sta ną się ognio od por ne.
Nic dziw ne go, że bied na ludz kość oba wia się te go
i pra gnie, aby to ni gdy nie na stą pi ło!

2. Kie dy wła ści wie stu diu je my Bi blię, ona wy-
raź nie za prze cza po wszech nym po glą dom, że
ludz kość w chwi li śmier ci sta je się bar dziej ży wa

niż wte dy, gdy ży ła. Bi blij -
na na uka mó wi, że śmierć
jest prze rwa niem ży cia; że
„umar li o ni czym nie wie-
dzą”; że „bę dą za cni sy no -
wie je go, te go on nie wie,
je śli też wzgar dze ni, on nie
zwra ca uwa gi”, że „nie ma
umie jęt no ści ani mą dro ści
w gro bie” (she ol), do któ re -
go wszy scy idą; że bi blij ną
na dzie ją jest „zmar twych -
wsta nie umar łych, spra-
wie dli wych i nie spra wie -
dli wych”. Jak po wie dział
nasz Pan, „idzie go dzi na,

w któ rej wszy scy, któ rzy są w gro bach usły szą
głos Sy na czło wie cze go i wyj dą” – ci, któ rzy do-
brze czy ni li do wiecz ne go ży cia, a ci, któ rzy czy-
ni li zło, na zmar twych wsta nie przez sąd, przez
kar ność, dzię ki któ rej wszy scy chęt ni i po słusz ni,
bę dą osta tecz nie pod nie sie ni do ży cia przy koń -
cu Wie ku Ty siąc le cia. Ja kże oso bli we jest, że
wszy scy błęd nie ro zu mie li śmy te wer se ty oraz
pro roc twa i przyj mo wa li śmy teo rie, któ re są nie-
spój ne z na szym roz sąd nym po glą dem oraz zu-
peł nie po zba wio ne har mo nii z Bo giem! 
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3. Zga dza my się z tym, że zu peł nie nie spój ne
i nie lo gicz ne jest przy pusz cze nie, że nasz Pan po-
wró ci na zie mię w ce lu ob ję cia ziem skie go tro nu
z ziem skim dwo rem oraz dwo rza na mi i z ziem -
skim pa no wa niem! By ło by to przyj ściem z wy ższe -
go do ni ższe go pa no wa nia i w re zul ta cie jest nie wy-
obra żal ne dla zdro we go roz sąd ku. Lecz nie ta kie
jest Kró le stwo, o któ rym Bi blia in for mu je nas, że bę-
dzie usta no wio ne na zie mi przez Me sja sza. Wprost
prze ciw nie, wy raź ną na uką Pi sma Świę te go jest,
że nasz Pan ni gdy wię cej nie bę dzie zna ny ja ko
czło wiek. On przy jął po stać słu gi i na tu rę czło wie -
ka, aby „z ła ski Bo żej skosz to wać śmier ci za ka żde -
go czło wie ka”. Po nie waż zgrze szył do sko na ły czło-
wiek, ży cie do sko na łe go czło wie ka mu si być za-
stęp stwem za je go ży cie, aby wy peł nić wy ma ga -
nia Bo skiej Spra wie dli wo ści. 

Od kąd nasz Pan po wstał z umar łych, On nie
jest już dłu żej czło wie kiem, lecz isto tą du cho wą,
jak Pi smo Świę te oświad cza: „Umar twio ny bę -
dąc w cie le, lecz oży wio ny (uczy nio ny ży wym)
du chem”. „Te raz Pan jest tym du chem” – bar dzo
wy wy ższo ny, wy so ko po nad anio łów, księ stwa
i zwierzch no ści oraz ka żde imię, któ re jest nada -
ne – uwiel bio ny i „stał się uczest ni kiem Bo skiej
na tu ry”. W zgo dzie z tym, Pi smo Świę te wska zu -
je, że uka zy wa nie się na sze go Pa na po zmar -
twych wsta niu zu peł nie ró żni ło się od Je go obec-
no ści ze Swy mi ucznia mi przed Je go śmier cią.
Przed Swo ją śmier cią On był czło wie kiem Je zu -
sem Chry stu sem, a po zmar twych wsta niu był
isto tą du cho wą i po ja wiał się w ró żnych ludz-
kich cia łach – ja ko ogrod nik, ja ko nie zna jo my;
w cie le po dob nym do te go, w któ rym zo stał
ukrzy żo wa ny itd. Te uka zy wa nia na sze go Pa -
na prze ko na ły Apo sto łów: (a) że On nie był już
umar ły, lecz ży wy; (b) że nie był już dłu żej czło-
wie kiem, lecz był „prze mie nio ny”, nie wi dzial ny
dla nich przez więk szość cza su; pod czas czter-
dzie stu dni wi dzia ny był tyl ko kil ka ra zy. 

Uwiel bio ny Me sjasz jest Tym, któ ry ma przyjść
po raz dru gi, „z mo cą i wiel ką chwa łą” – nie biań -
ską chwa łą. Na ile to do ty czy ludz ko ści, Je go kró-
le stwo bę dzie nie wi dzial ne. Jak nasz Pan po wie -
dział do Ży dów: „Jesz cze ma ła chwi la i świat Mnie
już wię cej nie zo ba czy” (Ja na 14: 19, KJV). Dla
wszyst kich ba da czy Bi blii po wód tej nie wi dzial -
no ści jest oczy wi sty. Wszyst kie isto ty du cho we są
nie wi dzial ne dla śmier tel nych lu dzi. „Bo ga nikt
ni gdy nie wi dział”. Ma my po wie dzia ne, że „Anioł
Pań ski za ta cza obóz wo kół tych, któ rzy się Go bo -
ją i wy ry wa ich” i że wszy scy anio ło wie są „du cha -
mi usłu gu ją cy mi, po sła ny mi do tych, któ rzy zba-
wie nie odzie dzi czyć ma ją”. Nie mo że my ich uj-
rzeć, po nie waż oni znaj du ją się na po zio mie nie-

biań skiej eg zy sten cji, a my je ste śmy na ziem skim
po zio mie. W tam tych cza sach uwie rze nie w nie wi -
dzial ne isto ty wy ma ga ło wię cej wia ry, niż jest po-
trzeb ne te raz. Na przy kład obec nie sły szy my, że
ktoś roz ma wia ze świa tem za po śred nic twem nie-
wi dzial nych sy gna łów wy sy ła nych przez te le fo ny
ko mór ko we lub in ne urzą dze nia ko mu ni ka cyj ne.
Zau wa żmy opis na sze go Pa na o Je go wła snym
Kró le stwie. Czy ta my, że gdy fa ry ze usze do ma ga -
li się in for ma cji, kie dy po ja wi się Kró le stwo Bo że,
Pan od po wie dział im, że ono nie po ja wi się wca -
le. Je go sło wa brzmia ły: „Nie przyj dzie Kró le stwo
Bo że z po strze że niem (nie oka że się na ze wnątrz,
wi dzial nie); ani rze ką: oto tu al bo oto tam jest; al-
bo wiem oto Kró le stwo Bo że po śród was jest” – pa-
nu jąc, bę dąc wszę dzie obec ne, nie wi dzial ne, z wy -
jąt kiem oczu zro zu mie nia, któ re uzna ją dzia ła nie
je go praw za po śred nic twem ziem skich prze wo -
dów i sług. To nie bę dzie trud ne do zro zu mie nia
przez tych, któ rzy wie rzą w za pi sy Pi sma Świę te -
go. Czyż bo wiem sza tan nie jest obec nie ta kim
nie wi dzial nym księ ciem ze swy mi rów nie nie wi -
dzial ny mi anio ła mi i czy on nie spra wu je wiel kiej
wła dzy bez po śred nio lub przez swo ich agen tów,
upa dłych anio łów lub de mo nów oraz za po śred -
nic twem ludz kich przed sta wi cie li? „Ko mu słu ży -
cie, te go je ste ście słu ga mi”. 

Po dob nie du cho we Kró le stwo Chry stu sa i Ko -
ścio ła bę dzie mia ło du cho wych przed sta wi cie li
dzia ła ją cych wśród lu dzi, a ta kże ludz kich przed-
sta wi cie li – Sta ro żyt nych God nych – Abra ha ma,
Iza aka i wszyst kich pro ro ków, ogło szo nych przez
Pa na za god nych wiecz ne go ży cia, do sko na ło ści.
Oni bę dą two rzyć ziem ską sfe rę du cho we go Kró-
le stwa, wy ko nu jąc wo lę Kró la, Je zu sa, któ ry jest
nie śmier tel ny i nie wi dzial ny (Żyd. 11: 39, 40;
Psalm 45: 17; Łuk. 13: 28). 

Z te go bi blij ne go punk tu wi dze nia dru gie
przyj ście na sze go Pa na jest naj bar dziej lo gicz ne.
W Swym pierw szym ad wen cie Pan przy szedł, aby
zło żyć ce nę od ku pie nia i za po cząt ko wać dzia ła nie
bło go sła wio nych wa run ków ła ski, przez któ re
pod czas obec ne go Wie ku Ewan ge lii On gro ma -
dził Swo ją „kla sę wy brań ców”, Swą Ob lu bie ni cę,
z ka żde go na ro du, ro dza ju i ję zy ka. Jest to bar dzo
spój ne z fak tem, że On miał przyjść po raz dru gi,
jak obie cał, aby przy jąć Swój Ko ściół do Sie bie,
aby po sa dzić ich na Swym tro nie, ja ko Je go Ob lu -
bie ni cę i aby wy peł nić przez nich oraz przez Sta-
ro żyt nych God nych, przed sta wia ją cych Izra ela
w cie le, wiel ką obiet ni cę uczy nio ną Abra ha mo wi
i po twier dzo ną Iza ako wi i Ja ku bo wi, mia no wi cie:
„W po tom stwie two im, bę dą bło go sła wio ne
wszyst kie ro dzi ny zie mi.”
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Nie uwzględ nia jąc na szych na dziei, dru gie
przyj ście Me sja sza i Ty siąc let nie Kró le stwo, mia-
ło by znisz czyć wszyst kie wspa nia łe na dzie je
przed sta wio ne nam w Pi śmie Świę tym. Ten, któ -
ry od ku pił świat ofia rą Swe go ży cia; Ten, któ ry
pod czas Wie ku Ewan ge lii wy brał Ko ściół, z pew -
no ścią nie za wie dzie w wy peł nie niu ła ska wej
obiet ni cy Bo ga do ty czą cej bło go sła wie nia świa ta
– udzie le nia ty siąc let nich spo sob no ści dla od ku -
pio ne go świa ta ludz ko ści. „Z pra cy du szy Swej
(Chry stus) uj rzy owoc i bę dzie za do wo lo ny”. Ko-
ściół, Je go współ dzie dzi ce, któ rzy obec nie dzie li -
li Je go tru dy, bę dą rów nież mieć udział w Je go
chwa le i w Je go bło go sła wio nym dzie le pod źwi -
gnię cia świa ta ludz ko ści. 

Nie po trze bu je my przed sta wiać świa dectw bi-
blij nych od no szą cych się do fak tu dru gie go przyj-
ścia na sze go Pa na. Wer se ty bi blij ne na ten te mat są
do brze zna ne wszyst kim ba da czom Bi blii. Sław ny
ka zno dzie ja, D. L. Mo ody, po prze stu dio wa niu te -
go te ma tu oświad czył, że ża den in ny te mat nie
jest tak ob szer nie po trak to wa ny w Bi blii. Jed na kże
praw do po dob nie wszy scy, któ rzy przyj mu ją bi-
blij ny punkt wi dze nia, mu szą przy znać, że bez
dru gie go przyj ścia Chry stu sa, ca ły Bo ski plan był -
by nie mo żli wy – nie przy niósł by ko niecz nych bło-
go sła wieństw. Nasz Pan przy szedł po raz pierw-
szy, aby od ku pić. On przy cho dzi po raz dru gi, by
wy zwo lić od ku pio nych. 

Sło wa „uj rzy Go wszel kie oko, ta kże ci, któ rzy
Go prze bi li”, nie są nie spój ne z oświad cze niem
na sze go Pa na: „świat Mnie już wię cej nie oglą da”.
Są dwa spo so by pa trze nia; na przy kład nie wi do -

my cza sa mi mó wi: „wi dzę”. Są oczy zro zu mie nia,
jak rów nież wzrok fi zycz ny. Wie lu z tych, któ rzy
ma ją fi zycz ny wzrok, nie po sia da ją oczu zro zu -
mie nia. „Bóg świa ta te go za śle pił umy sły tych, któ-
rzy nie wie rzą, aby świa tło chwa leb nej ewan ge lii
Chry stu sa, któ ry jest ob ra zem Bo ga, nie oświe ca -
ło ich serc” (2 Kor. 4: 4, KJV). Świat w ogól no ści jest
za śle pio ny. „Ciem no ści okry wa ją zie mię, a za ćmie -
nie na ro dy”. 

Je dy nie lud Pań ski wi dzi w praw dzi wym zna-
cze niu te go sło wa, oczy ma zro zu mie nia. Jak jest
na pi sa ne: „Ale oczy wa sze bło go sła wio ne, że wi -
dzą, i uszy wa sze, że sły szą” (Mat. 13: 16). Apo stoł
pi sze do Ko ścio ła: „Dla te go skła niam ko la na swo -
je przed Oj cem Pa na na sze go Je zu sa Chry stu sa”,
aby otwarł oczy wa sze go zro zu mie nia, „aby ście
mo gli zro zu mieć ze wszyst ki mi świę ty mi, sze ro -
kość, dłu gość, głę bo kość i wy so kość, i po znać mi-
łość Bo żą, któ ra prze wy ższa wszel kie zro zu mie -
nie” (Efez. 3: 14,18; 1: 18). Obiet ni ca mó wi: „Wte -
dy się otwo rzą oczy śle pych, a uszy głu chych
otwo rzo ne bę dą” (Izaj. 35: 5). To na stą pi pod czas
Ty siąc let nie go Kró le stwa; w re zul ta cie te go wszy-
scy po zna ją PA NA, od naj mniej sze go do naj więk -
sze go (Jer. 31: 31-34). Nie wi dząc Bo ga na tu ral -
nym wzro kiem, lecz wy raź nie do strze ga jąc Go
oczy ma zro zu mie nia, wszy scy bę dą oce niać Je go
cha rak ter i ra do wać się z te go. Cza sa mi wy ra ża my
tę myśl w po etyc ki spo sób, sło wa mi: „Mój dro gi
Oj cze, Słoń ce mo jej du szy, gdy Ty je steś bli sko, nie
oglą dam no cy. O! Niech żad na ziem ska chmu ra
nie skry je Cię przed oczy ma Twe go słu gi”. 
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CZE GO Pan szcze gól nie ocze ku je od nas? Co
jest pró bu ją cą kwe stią w Bo skich oczach? Mo-

że my spo glą dać na ten te mat z ró żnych punk tów
wi dze nia i coś mo żna po wie dzieć o wszyst kich
z nich, lecz we dług na sze go zro zu mie nia jest jed -
na kwe stia, któ ra obej mu je je wszyst kie. Mo gli by -
śmy po wie dzieć, że Bóg pra gnie, aby śmy mie li
du żo ci cho ści, de li kat no ści, cier pli wo ści, du żo dłu-
gie go zno sze nia, bra ter skiej uprzej mo ści oraz du -
żo mi ło ści. Mo że my po ło żyć na cisk na tę czy in ną
z nich i wszyst kie one po win ny być pod kre śla ne,

gdy my śli my o zo bo wią za niach i przy wi le jach
chrze ści ja ni na. Lecz kie dy my śli my o tym, cze go
Bóg wy ma ga od Swe go lu du, to jest jed na rzecz,
któ ra obej mu je wszyst ko i je śli po tra fi my do strzec
tę jed ną rzecz, to ona po mo że nam we wszyst kim,
aby śmy czy ni li i my śle li zgod nie z tym.

Py ta my sa mych sie bie, co Pan Je zus czy nił
w szcze gól no ści? Ja ką ce chę Pan szcze gól nie roz wi-
nął? Czym by ło to, co Oj ciec do strze gał w Je zu sie,
co naj bar dziej po do ba ło się Je mu? Przez ja kie po-
stę po wa nie Pan otrzy mał wiel ką na gro dę i wy -



szedł ja ko zwy cięz ca? Co On czy nił? Cze go na-
uczył się ze wszyst kich Swo ich do świad czeń? Bi-
blij na od po wiedź brzmi – z te go, co cier piał, na-
uczył się Po słu szeń stwa. Dla te go tak wa żne do zro -
zu mie nia jest to, że my mu si my na uczyć się Po słu-
szeń stwa. Pra gnie my uświa do mić tę myśl umy-
słom wszyst kich czy ta ją cych to osób – Bóg szu ka
po słu szeń stwa. Kie dy w wie ku trzy dzie stu lat Je -
zus przy szedł nad Jor dan i przed sta wił Sa me go
Sie bie w po świę ce niu, by czy nić wo lę Oj ca, co
wów czas po wie dział? „Oto idę, aby czy nić wo lę
Two ją, o Bo że” – przy sze dłem tu taj, aby być po-
słusz ny Two jej wo li, ja ka kol wiek ona jest, w rze -
czach wiel kich lub ma łych, trud nych lub ła twych
– Two ja wo la jest tym, co mam tu taj do wy ko na nia.
Ta ka po win na być na sza po sta wa. To jest je dy -
na wła ści wa po sta wa. Wy da je się, że nie któ rzy my -
ślą ina czej. Wy da je się, że ro zu mu ją na stę pu ją co:
obec nie Bóg chce, abym zło żył ja kąś ofia rę i ja do-
ko nam szcze gól nej ofia ry z sie bie. Je zus nie po-
wie dział: za mie rzam do ko nać wiel kiej ofia ry z Sie -
bie. On chciał je dy nie czy nić to, cze go pra gnął Oj-
ciec, nic po nad to i nic mniej niż to. I tak jest z na -
mi. My nie po win ni śmy wy bie rać sa mi oraz po sta-
na wiać, co chcie li by śmy zro bić i ocze ki wać, że Bóg
po wie: „Ja ką wspa nia łą rzecz czy nisz”. My nie je-
ste śmy w sta nie za sko czyć Bo ga ja ki mi kol wiek
wspa nia ły mi rze cza mi, któ re mo że my czy nić;
i za ka żdym ra zem, gdy my śli my, że czy ni my coś
wspa nia łe go, to po pew nym cza sie od za koń cze nia
te go dzia ła nia mo że my od kryć, że to by ło nie roz -
sąd ne. Wła ści wa po sta wa bę dzie ta ka: Oj cze, ja ka
jest Two ja wo la? Co chcesz, abym czy nił? 

Ca ła słu żba Je zu sa upły nę ła na czy nie niu Oj-
cow skiej wo li. Na sa mym po cząt ku Swej słu żby
Pan po wie dział: „Oto idę, na po cząt ku Ksiąg na pi-
sa no o Mnie, abym czy nił wo lę Two ją” – wszyst -
ko, co jest na pi sa ne w Księ dze; wszyst ko, co jest
w Bi blii; wszyst ko, co Bóg opo wie dział nam w cią -
gu mi nio nych wie ków o tym, co Je zus bę dzie czy-
nił; „Je stem tu taj, Oj cze, abym czy nił co kol wiek
i wszyst ko, co bę dziesz chciał, abym czy nił”. Nasz
Pan Je zus nie zro zu miał od ra zu wszyst kie go, co
miał do wy ko na nia. Te rze czy na pi sa ne w Księ dze
by ły wciąż przed Nim za kry te. Kie dy nasz Pan
po świę cił się, nie był jesz cze spło dzo ny z Du cha
Świę te go. Po tym, gdy do ko nał po świę ce nia Sa me -
go Sie bie i po tym, gdy wszedł do wo dy i sym bo -
li zo wał Swo je po świę ce nie przez chrzest, wów-
czas Duch Świę ty zstą pił na Nie go i wy ższe rze czy,
nie biań skie – zo sta ły przed Nim otwar te i Pan za-
czął do strze gać głę bo kie du cho we praw dy; za czął
ro zu mieć te rze czy, o któ rych miał wcze śniej szą
wie dzę, lecz nie miał zro zu mie nia ich. To tak sa mo
jak my mie li śmy kie dyś pew ną wie dzę o tym, co

jest na pi sa ne w Pię ciok się gu Mo jże sza lub w księ -
gach Pro ro ków, lecz nie mie li śmy zro zu mie nia
na ten te mat. Wie dzie li śmy, że Pi smo Świę te mó-
wi ło to czy tam to, lecz co zna czy ło to i co zna czy -
ło tam to? Tak by ło z na szym Pa nem, za nim zo stał
spło dzo ny z Du cha. On znał to, co by ło na pi sa ne
w Bi blii; On znał rze czy na pi sa ne w przy po wie -
ściach i nie ja snych stwier dze niach. Nasz Pan wie-
dział, że Bóg za krył to wszyst ko oraz wie dział, że
przy szedł, aby być Me sja szem; On wie dział, że
Me sjasz miał wy peł nić te wszyst kie rze czy; lecz
te raz, co miał do wy ko na nia? On nie ro zu miał, jak
te rze czy mo gą zo stać do ko na ne, po nie waż nie
wie dział, co one zna czą. Pan wi dział tam ciel ca
na ofia rę za grzech i ko zła na ofia rę za grzech, ko -
zła wy pusz czal ne go i po kro pie nie krwią – co one
zna czy ły? On do strze gał ty picz ne go ba ran ka pas-
chal ne go, za bi ja nie ba ran ka, spo ży wa nie je go mię -
sa, po kro pie nie krwią oraz spo ży wa nie nie kwa -
szo ne go chle ba, ziół itp. – lecz co one zna czy ły?
Pan wie dział, że pier wo rod ni Izra ela prze szli oraz
że oni sta li się Ka pła na mi i Le wi ta mi przy szło ści
– lecz cóż to zna czy ło? Gdy tyl ko otrzy mał Du cha
Świę te go, te rze czy za czę ły się przed Nim otwie-
rać i Pan za czął je ro zu mieć. 

Co to wów czas zna czy ło? Pan do strzegł wte dy
rze czy, na wy ko na nie któ rych zwią zał się już umo -
wą – rze czy, któ re te raz mógł w peł ni zro zu mieć.
Mo żna po wie dzieć, że On za czął wte dy ro zu mieć,
że cie lec re pre zen to wał Je go Sa me go i Je go ofia rę.
Pan za czął do strze gać, że wąż mie dzia ny za wie -
szo ny na słu pie był je dy nie ty pem Je go Sa me go; że
tak jak Mo jżesz wy wy ższył wę ża na pu sty ni, tak
mu si być wy wy ższo ny Syn Czło wie czy; i że tak jak
lud pa trząc na wę ża do zna wał ule cze nia po uką -
sze niu przez wę ża ogni ste go, tak ludz kość ma pa-
trzeć na Nie go, ja ko Te go, któ ry zno si grzech
i wszel kie ich bó le, któ re wy ni ka ją z grze chu Ada-
mo we go i le czy ich z uką sze nia wę ża. Lecz pró bą
dla Je zu sa by ło to, czy On się zgo dzi wy ko nać Bo -
ską wo lę za ka żdą ce nę, bez zro zu mie nia wszyst-
kich jej wa run ków? On uczy nił to, gdy opu ścił
nie biań ską chwa łę. Po wie dział: Oj cze, je śli Ty
masz wspa nia ły plan i je śli za mie rzy łeś, że ja bę dę
wy ko naw cą te go pla nu, to cho ciaż nie po wie -
dzia łeś mi jesz cze, jak on ma dzia łać, nie mniej jed-
nak ja je stem go tów. Ja po zo sta wię nie biań ską
chwa łę i przyj mę ludz ki stan – to był nie zbęd ny
krok; To by ło wszyst ko, o co On pro sił, po zwól
niech zro zu miem pierw szy krok, a Ja po dej mę ten
krok. I tak nasz Pan po ja wił się ja ko czło wiek,
ludz ka isto ta, praw dzi we cia ło i krew. 

Te raz Pan mó wi: Oj cze, ja ki jest na stęp ny krok
– ja roz ko szu ję się w czy nie niu Twej wo li – wszyst-
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kie go, co jest na pi sa ne w tej Księ dze. Oj ciec uka zał
Je mu rze czy za pi sa ne w Księ dze. Na stęp nie do strze-
ga my, jak resz ta Je go ży cia by ła wy peł nio na czy -
nie niem wszyst kich rze czy, o któ rych do wie dział
się, że są na pi sa ne w Księ dze. Co by -
ło w tym wszyst kim? Po słu szeń stwo
– duch po słu szeń stwa. To wła śnie
duch po słu szeń stwa od po cząt ku
był tym, co skła nia ło na sze go Pa -
na do po zo sta wie nia nie biań skiej
chwa ły i przy ję cia ludz kiej na tu ry.
To duch po słu szeń stwa po bu dził Go
póź niej do po wie dze nia: te raz, Oj -
cze, je stem tu taj; w tym ce lu przy-
sze dłem na świat, te raz od da ję tu taj
Sa me go Sie bie. Po słu szeń stwo. Po -
tem nasz Pan za czął do strze gać wię-
cej i otrzy mał o wie le lep sze zro zu -
mie nie. Po słu szeń stwo by ło wciąż
obec ne i Pan mó wił: ta rzecz ma być
wy ko na na te raz, tam ta w dru giej
ko lej no ści, a jesz cze in na póź niej.
W ten spo sób, krok po kro ku, dro ga
na sze go Pa na by ła dro gą po słu -
szeń stwa i to po słu szeń stwo coś Go kosz to wa ło. Ka -
żdy krok, któ ry po dej mo wał, po cią gał za so bą pe-
wien koszt.

Obec nie my je ste śmy za pra sza ni, by kro czyć
Je go śla da mi – Je go kro ka mi po słu szeń stwa. To
po słu szeń stwo li czy się u Bo ga. To wła śnie po słu -
szeń stwo ma uczy nić nas god ny mi przy ję cia w Bo -
skich oczach. Po słu szeń stwo wo bec Do wód cy
ozna cza lo jal ność.

Przy pu ść my, że żoł nierz w ar mii mó wi: „Czy
Ge ne rał wy dał ten roz kaz? Tak. Do brze, lecz ja
nie ro zu miem, co on zna czy i nie mam za mia ru go
wy ko nać, do pó ki nie zro zu miem wię cej na je go te -
mat. Do pie ro, gdy do wiem się, gdzie to się skoń-
czy, wów czas za cznę być po słusz ny.” Ten czło-
wiek nie bę dzie lo jal nym żoł nie rzem. Za da niem
żoł nie rza jest po słu szeń stwo. On do wia du je się
o tym, gdy zo sta je zwer bo wa ny. Za tem, gdy my
zo sta li śmy zwer bo wa ni, by być żoł nie rza mi krzy -
ża, to ozna cza po słu szeń stwo. Co kol wiek Pań ska
opatrz ność nam przy nie sie, co kol wiek Pań skie sło -
wa bę dą nam wska zy wać, mu si my nie tyl ko czy-
nić Je go wo lę, lecz wy ko ny wać ją z roz ko szą. 

Kie dy ktoś jest nie zde cy do wa ny, mó wiąc: „Czy
obec nie jest ko niecz ny chrzest?” – to jest w nim zu-
peł nie nie wła ści wy duch, któ ry py ta o ko niecz ność
– jak gdy by to by ło przy mu sem. On nie ma w tym
żad nej roz ko szy. Tym, co spro wa dzi Bo skie bło go -
sła wień stwa, jest znaj do wa nie przy jem no ści w czy -
nie niu Bo skiej wo li. Oj cze, ja ka jest Two ja wo la?

Wskaż mi ja ka ona jest, spraw, aby by ła dla mnie
zro zu mia ła; je stem go to wy, chęt ny i spra gnio ny, by
czy nić wszyst ko, co jest na pi sa ne w Two jej Księ dze
– wszyst ko, co Ty wy zna czy łeś dla mnie. 

Je zus po dą żał przed na mi,
On jest dla nas przy kła dem i my
kro czy my śla da mi Je go po słu szeń -
stwa. One do pro wa dzi ły nas aż do -
tąd i z ka żdym po dej mo wa nym
przez nas kro kiem po słu szeń stwa,
spły wa na nas bło go sła wień stwo, je -
śli kro czy my z wła ści wym sta nem
ser ca. Bło go sła wień stwa cze ka ją
na nas z ka żdym przy szłym kro-
kiem, je śli po pro stu bę dzie my kro-
czyć z lo jal no ścią wo bec Bo ga
i z roz ko szą, czer piąc przy jem ność
w czy nie niu wo li na sze go nie biań -
skie go Oj ca, aż do sa me go koń ca na-
szej wę drów ki. Wszyst kie tak po-
dej mo wa ne kro ki bę dą bło go sła -
wio ne przez Pa na i wszy scy, któ rzy
po stę pu ją śla da mi Je zu sa, śla da mi

po słu szeń stwa, wdzięcz ne go po słu szeń stwa, wszy-
scy ta cy znaj dą się w Kró le stwie.

CZAS JEST BLISKI

Wstań, ma duszo, wstań, odkupuj czas,
Siej nasiona lepszych czynów i myśli,

Świeć innym, póki jeszcze światła blask,
Gdyż czas… czas jest bliski.

Myśl o oczach, które w płaczu trwają,
Praw Bożych nie widzą, patrząc nisko,
Nieś im światło, niechaj radość mają,

Gdyż czas… czas jest blisko.

Myśl o nogach, które bez kierunku dobrego
W sidła nauk wpadają, gdzie błąd śliski,

Nieś im nowinę zbawienia Bożego,
Gdyż czas… czas jest bliski.

Czas jest bliski. Niechaj bratem będzie twe serce
Potrzebującym twych czynów, słów, myśli,

Potrzebującym sympatii, tym, co w poniewierce,
Gdyż czas… czas jest bliski.

ABRAHAM SŁUCHA BOGA
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BEZ WĄT PIE NIA wszy scy ma my w umy śle
fakt, że nie tak daw no mi nę ła rocz ni ca wnie-

bo wstą pie nia na sze go dro gie go Od ku pi cie la
na miej sce po pra wi cy Oj ca – po Ukrzy żo wa niu,
na naj wy ższe miej sce w ca łym wszech świe cie,
na stęp ne po Wszech mo gą cym Oj cu (33 ro ku Pań-
skie go, Dan. 9: 25-27). On wstą pił tam, gdzie był
przed tem, na du cho wy po ziom ist nie nia, z więk -
szą do sko na ło ścią chwa ły i czci, ja ko na gro dą
za Je go wier ność i po słu szeń stwo wo li Oj ca, aż
do ofia ro wa nia Swe go ży cia na Kal wa rii. On
wstą pił, jak Pi smo Świę te
oświad cza, z bar dziej uni-
żo ne go sta nu ludz kiej na-
tu ry, tro chę ni ższej niż na-
tu ra anio łów, do wy wy -
ższo ne go sta nu Bo skiej
na tu ry, o wie le wy żej po -
nad anio łów, księ stwa
i zwierzch no ści oraz ka -
żde imię, któ re jest nada ne
(Żyd. 2: 9; Fi lip. 2: 8-11).
Dzie ło, dla któ re go Lo gos
opu ścił nie biań ską chwa -
łę, nie zo sta ło jesz cze zu-
peł nie do koń czo ne. On
cier piał, spra wie dli wy za
nie spra wie dli wych, da jąc
Swe ży cie ja ko ce nę oku -
pu za wszyst kich (1 Pio-
tra 3: 18; 1Tym. 2: 6), lecz
to by ło je dy nie środ kiem
do ce lu, a ten cel nie do ko-
nał jesz cze bło go sła wie nia
Ada ma i je go upa dłe go ro -
du. Jed nak dzię ki niech bę dą Bo gu, że ta do nio -
sła, wspie ra ją ca pod sta wa dla te go dzie ła, zo sta -
ła po ło żo na. Dzię ki Bo gu rów nież za to, że wiel-
kie, wstęp ne dzie ło po stę po wa ło przez po -
nad dzie więt na ście stu le ci od Je go wnie bo wstą -
pie nia. To przy go to waw cze dzie ło, przy go to wa -
nie Ko ścio ła Chry stu so we go, na śla du ją ce go Go
w wier no ści i sa mo ofie rze, obec nie zo sta ło dla
nich za koń czo ne i oni są te raz wy wy ższe ni z Nim

do Bo skiej na tu ry, chwa ły, czci i nie śmier tel no ści,
któ ra by ła Je go, a te raz jest rów nież ich na gro dą
(2 Pio tra 1: 4). 

Je śli w prze szło ści zbyt nie do kład nie stu dio -
wa li śmy na sze Bi blie i my li li śmy szcze gól ne Bo skie
bło go sła wień stwo dla Ko ścio ła, ja ko Ob lu bie ni cy
Chry stu sa, z na stę pu ją cym po nim bło go sła wień -
stwem dla świa ta, za po śred nic twem Me sja sza i Je -
go Ob lu bie ni cy, to nie rób my te go dłu żej. Zwróć -
my uwa gę, że Bo ski Plan w ce lu zba wie nia świa ta
nie mógł roz po cząć się przed przyj ściem Je zu sa.

On nie mógł też za cząć
dzia łać przed za koń cze -
niem wy bo ru Ko ścio ła
– przed je go udo sko na le -
niem ja ko „Ob lu bie ni cy,
Ma łżon ki Ba ran ka” w pie -
rw szym lub głów nym
zmar twych wsta niu (Obj.
20: 5). An ty ty picz ne ofia -
ry, któ re Je zus roz po czął
skła dać przy Jor da nie, za-
koń czy ły się osta tecz nie
przez ofia ry Ko ścio ła,
z któ rych ostat nia zo sta ła
te raz za koń czo na. Ci, któ-
rzy sta li się Je go Ob lu bie -
ni cą i współ dzie dzi ca mi
z Nim w Je go Kró le stwie,
znaj du ją się obec nie na
uwiel bio nych i wy wy ż -
szo  nych sta no wi skach
w nie bie. Gdy by li na zie -
mi, za pro sze niem dla nich
by ło, aby wy rze ka jąc się

grze chu i przyj mu jąc Je zu sa ja ko swe go Zbaw cę,
przed sta wia li swo je cia ła „ży wy mi ofia ra mi, świę-
ty mi i god ny mi przy ję cia przez Bo ga”, a na stęp nie
po stę po wa li śla da mi Swe go Od ku pi cie la
(Rzym. 12: 1, KJV). 

W pew nym zna cze niu to przed sta wie nie ca-
łe go Ko ścio ła re pre zen ta tyw nie mia ło miej sce
w Apo sto łach i w in nych z pię ciu set bra ci, któ rzy

ŚWIĘTY PAWEŁ

NA „KOŚCIÓŁ PIERWORODNYCH”
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uwie rzy li w cza sie pierw sze go przyj ścia Je zu sa.
Oni by li re pre zen tan ta mi ca łe go Ko ścio ła i przy -
ję cie ich ofia ry oraz spło dze nie ich z Du cha Świę-
te go, ich za rę czy ny w dniu Pięć dzie siąt ni cy,
przed sta wia ły przy ję cie – spło dze nie i za rę czy ny
ca łe go Ko ścio ła od tam te go cza su aż do koń ca ich
ziem skiej pod ró ży. Apo stoł Pa weł wy raź niej
wska zu je, że „Ko ściół pier wo rod nych, któ rych
imio na są za pi sa ne w nie bie”, gdy był tu taj
na zie mi w cie le, nie był Ob lu bie ni cą Chry stu sa.
Obec nie, kie dy Wiek po wo ła nia Ko ścio ła się za-
koń czył, ostat ni czło nek cia ła zo stał przy ję ty,
a pierw sze, czy li głów ne, zmar twych wsta nie
do du cho we go po zio mu zo sta ło za koń czo ne,
ma łżeń stwo i peł ne po łą -
cze nie Chry stu sa i Je go
Ob lu bie ni cy w nie biań -
skiej chwa le jest kom plet -
ne (Obj. 19: 7-9). 

Po nie waż Od ku pi ciel
był pierw szym, któ ry
wstą pił na chwa leb ne sta-
no wi sko w Bo skiej na tu -
rze, wy so ko po nad anio -
łów, księ stwa i zwierzch -
no ści, a Ko ściół ja ko Je go
to wa rzy sze mie li mieć
udział w tej chwa le, dla-
te go nie zbęd ne by ło, aby
On ich po prze dził i przy -
go to wał im dro gę (Ja -
na 14: 2,3). Wła sne za słu gi
na sze go Pa na do wy wy -
ższe nia Go do Bo skiej na-
tu ry zo sta ły po świad czo -
ne przez Oj ca w tym, że wzbu dził Go z mar -
twych, ja ko oży wia ją ce go Du cha, do chwa ły, czci
i nie śmier tel no ści. Jed nak za nim Ko ściół mógł,
w ja kim kol wiek zna cze niu te go sło wa, nada wać
się do przy ję cia w nie biań skich kom na tach by ło
nie zbęd ne, aby Od ku pi ciel „oka zał się przed ob -
li czem Bo żym za na mi” (Żyd. 9: 24). By ło nie-
zbęd ne, aby On do ko nał przy pi sa nia za słu gi
Swo jej ofia ry na ko rzyść Ko ścio ła, za nim ich ofia -
ry mo gły być „świę te i god ne przy ję cia przez Bo -
ga”; i tyl ko przez ich ofia ry oraz przez Bo skie ich
przy ję cie zo sta li na stęp nie spło dze ni do Bo skiej
na tu ry, któ rą wier ni z nich otrzy ma li w pierw -
szym zmar twych wsta niu. 

Ja ką si łę do strze ga my w sło wach Mi strza: „Idę,
aby przy go to wać dla was miej sce”. Gdy by Pan nie
przy go to wał im dro gi, gdy by nie stał się Po rę czy -
cie lem za Ko ściół, ni gdy nie mo gli by stać się god-
ny mi przy ję cia w Bo skich oczach i nie by li by to wa-

rzy sza mi Od ku pi cie la na du cho wym po zio mie.
Lecz jest jesz cze in ne zna cze nie, w któ rym Od ku -
pi ciel przy go to wał miej sce dla Swej Ob lu bie ni cy.
W cza sie ich ziem skie go po by tu, Je zus, ja ko wiel -
ki Naj wy ższy Ka płan, nie tyl ko otwo rzył dro gę
do Bo ga (Ja na 14: 6), lecz przez ca ły czas był ich
Orę dow ni kiem i przy pi sy wał im Swo ją za słu gę. Ta
za słu ga po kry wa ła ich cią głe wy kro cze nia i bra ki,
któ re nie by ły wy ni kiem sa mo wo li, lecz sła bo ścia -
mi i po gwał ce nia mi spra wie dli wo ści, któ re by ły
skut ka mi ich nie do sko na ło ści otrzy ma nej od Ada -
ma. Sło wa Apo sto ła wy ra ża ją, jak cen ne to by ło dla
człon ków tej kla sy w cza sie ich ziem skiej pró by:
„Je śli by ktoś zgrze szył, ma my Orę dow ni ka u Oj ca,

Je zu sa Chry stu sa spra wie -
dli we go”. „Przy stąp my
z uf no ścią do tro nu ła ski,
aby śmy do stą pi li mi ło sier -
dzia i zna leź li ła skę ku po-
mo cy w ka żdym cza sie
po  trze by. Al bo wiem nie
ma my Naj wy ższe go Ka-
pła na, któ ry nie współ-
czuł by nam w na szej sła-
bo ści, lecz wy pró bo wa ne -
go we wszyst kim po dob -
nie do nas, oprócz grze-
chu” (1 Ja na 2: 1,2; Żyd.
4: 15, 16, KJV). 

Wy da je się, że wie -
lu ma ten den cje do za -
prze cza nia, że na stą pi
dru gie przyj ście Od ku pi -
cie la. Oni uwa ża ją, że te -
go, co nie zda rzy ło się

w cią gu nie ma lże dwu dzie stu wie ków, nie na le -
ży się już spo dzie wać. Oni usi łu ją zna leźć wy-
peł nie nie, obie ca ne dru gie przyj ście Zba wi cie la,
w bło go sła wień stwie Pięć dzie siąt ni cy. Jed nak to
nie mo że za do wo lić tych, któ rzy bez gra nicz nie
ufa ją Pa nu i któ rzy wie rzą, że Apo sto ło wie by li
szcze gól ny mi rzecz ni ka mi po sta no wio ny mi
przez Nie go. Czyż Apo sto ło wie dłu go po Pięć -
dzie siąt ni cy nie mó wi li o dru gim przyj ściu Pa -
na i czy Sam Je zus w Ob ja wie niu nie mó wi
o Swo im po wro cie i ma łżeń stwie z Ko ścio łem,
o przy ję ciu Ko ścio ła do Sie bie oraz da niu mu
udzia łu w Je go chwa le? Błęd na myśl, że Je zus
jest je dy nie czło wie kiem i że w Swym dru gim
przyj ściu bę dzie czło wie kiem w chwa le i mo cy,
wy rzą dzi ła Ko ścio ło wi wiel ką szko dę. Ona od-
wró ci ła uwa gę nie któ rych w kie run ku szu ka nia
i ocze ki wa nia na Me sjań skie Kró le stwo je dy nie
na zie mi. In nych za pro wa dzi ła ona do zu peł ne -
go za prze cza nia Je go dru giej obec no ści i Kró le -
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stwu. Wła ści we spoj rze nie na wnie bo wstą pie nie
na sze go Pa na do chwa ły Bo skiej, du cho wej na tu -
ry w nie bie, na stęp nej po Oj cu, bez po wtór ne go
po wro tu do ziem skich wa run ków, wzno si nas
po nad wspo mnia ne tu taj trud no ści. My do szli -
śmy do zro zu mie nia, że Ten, któ ry te raz jest obec -
ny w mo cy i wiel kiej chwa le, jest Du cho wą Isto -
tą, obec nie nie wi dzial ną dla ludz ko ści. Nie mniej
jed nak, ten sam Je zus, ta sa ma oso ba, któ ra w cza -
sie Swe go pierw sze go ad wen tu by ła wśród lu -
dzi, jest tą sa mą isto tą, któ ra po przed nio by ła
z Oj cem na du cho wym po zio mie ist nie nia,
przed przyj ściem na zie mię. Na stęp nie On uni żył
Sa me go Sie bie, by przy jąć ludz ką na tu rę, aby
mógł do ko nać dzie ła od ku pie nia Ada ma i je go
ro du (1 Tym. 2: 5,6). Od ku pi ciel mó wi o So bie:
„I ży ją cy, a by łem umar ły, a otom jest ży wy
na wie ki wie ków” (Obj. 1: 18). Ten, któ ry był
umar ły; czy to nie Ten sam, któ ry wcze śniej był
bo ga ty i dla nas stał się ubo gi, gdy zo stał czło wie-
kiem? Czyż nie po tra fi my trzy mać się wy raź nie
tych trzech prze mian na tu ry i nie za uwa ża my
tych trzech ty tu łów: przed ludz kie go Je zu sa, ja ko
du cho we go Lo go sa; czło wie ka Chry stu sa Je zu -
sa, któ ry na Kal wa rii zło żył ce nę oku pu za Ada -
ma; Je zu sa uwiel bio ne go do Bo skiej na tu ry,
na miej sce po pra wi cy Oj ca w chwa le – jed no -
cze śnie do strze ga jąc, że w ka żdej z tych na tur
Pan za cho wał Swą pier wot ną oso bo wość?

JAK JE ZUS PO WRÓ CIŁ? 
Anio ło wie, któ rzy uka za li się Apo sto łom, kie dy
Mistrz znik nął z ich po la wi dze nia, oświad czy li,
że On przyj dzie w ten sam spo sób, jak od szedł.
Kie dy Pan wstę po wał do nie ba, czy On od cho dził
z ośle pia ją cą chwa łą, na oczach ca łe go ziem skie -
go świa ta? Nie! I On nie przy szedł w ten spo sób.
Czy On od cho dził wśród gwał tow nych zja wisk
na tu ry i gło śnym dźwię ku li te ral nej trą by? Nie!
On też nie po wró cił w ten spo sób. Czy Je go odej-
ście by ło ob ser wo wa ne i zna ne przez ca ły świat?
Nie! Rów nież Je go przyj ście nie by ło za uwa żo ne
i po zna ne przez wszyst kich, tak jak Pan oświad-
czył. On przy szedł ja ko zło dziej w no cy i jest
obec ny, nie zna ny dla świa ta (1 Tes. 5: 2). Je dy nie
kil ku wie dzia ło o Je go odej ściu i mo gło opo wie -
dzieć o tym in nym. Po dob nie dru gie przyj ście
zo sta ło roz po zna ne je dy nie przez nie licz nych,
któ rzy mie li oznaj mić o nim tym, któ rzy mie li
sły szą ce uszy. W związ ku z po ta jem nym przy by-
ciem Pa na, „ja ko zło dzie ja w no cy”, Apo stoł
oświad cza: „wy, bra cia, nie je ste ście w ciem no ści,
aby was ten dzień, ja ko zło dziej za sko czył”
(1 Tes. 5: 4, KJV). Dzień ujaw nie nia się przy szedł,
lecz oka za ło się, że on na stą pił po tym, gdy kla sa

Ob lu bie ni cy, wy bra ny Ko ściół, zo sta ła ze bra -
na i jest obec nie ra zem z Ob lu bień cem, dzie ląc
z Nim chwa łę, cześć i nie śmier tel ność. „Ale gdy
się Chry stus, on ży wot nasz po ka że, wte dy i wy
z Nim oka że cie się w chwa le” (1 Ja na 3: 2;
Kol. 3: 4). Ob ja wie nie nie bę dzie cza sem spo ko ju,
po nie waż na stą pi w sym bo licz nym pło mie ni stym
ogniu (po wa żnych pro ble mach i wstrzą sach
w spo łe czeń stwie ludz kim), ma ni fe sta cji spra wie-
dli we go obu rze nia wy ni ka ją ce go z opo zy cji
do wszyst kich grzesz nych, de gra du ją cych i od ra -
ża ją cych rze czy. Z dru giej stro ny ono osta tecz nie
zdo bę dzie apro ba tę wszyst kie go, co jest w har -
mo nii ze Zło tą Re gu łą – „wszyst ko co chcie li by -
ście, aby wam lu dzie czy ni li, tak i wy im czyń cie”.
Po pierw sze, to ozna cza wiel ki czas uci sku, po nie-
waż si ły zła sprze ci wia ją się mo cy nad cho dzą ce -
go Kró le stwa – gwał tow ne oba le nie i prze obra że -
nie w spra wach świa ta (Dan. 12: 1; Mat. 24: 21).
Jak oświad cza Pro rok, „bo ga cze bę dą gorz ko pła-
kać”. Bez wąt pie nia wie lu ubo gich rów nież bę-
dzie pła kać, po nie waż nie spra wie dli wość nie jest
ogra ni czo na do ja kiejś ra sy czy kla sy spo łecz nej.
Wszy scy czy nią cy zło bę dą cier pieć. Wszy scy,
któ rzy sta ra ją się czy nić do brze, nie wąt pli wie też
bę dą cier pieć w tym cza sie prze obra żeń, lecz je -
śli bę dą po słusz ni chrze ści jań skim za sa dom, to
osta tecz nie bę dą bło go sła wie ni w Ty siąc let nim
Kró le stwie. 

Gdy tyl ko no we rzą dy Me sjań skie go Kró le -
stwa bę dą w peł ni uzna ne i do ce nia ne, „miesz-
kań cy świa ta bę dą się uczyć spra wie dli wo ści”
(Izaj. 26: 9). Wów czas wiel kie bło go sła wień stwo
rzą du Ema nu ela roz pro szy ziem skie smut ki, łzy
i śmierć (Obj. 21: 4). Kró le stwo Me sja sza, wscho-
dząc ja ko wiel kie Słoń ce Spra wie dli wo ści, za le je
zie mię świa tłem i wie dzą o do bro ci Bo ga oraz Je -
go bło go sła wień stwa mi. Wte dy na dej dzie czas,
nie tak od le gły, kie dy nie wie dza, prze są dy,
grzech i śmierć, pierzch ną przed świa tłem tej No -
wej Dys pen sa cji, a tyl ko ci, któ rzy wy ka żą sa mo -
wol ny upór, zo sta ną uka ra ni wtó rą śmier cią
(a nie wiecz ny mi mę ka mi). Wiel ki Nie biań ski
Król i Je go Ob lu bie ni ca bę dą rzą dzić w ziem skich
spra wach la ską że la zną, któ ra skru szy i znisz czy
świec kie i re li gij ne in sty tu cje, któ re dzia ła ją
wbrew Zło tej Re gu le. Ta wła dza nad na ro da mi
na le ży do Od ku pi cie la i, jak zo sta ło obie ca ne, bę-
dzie spra wo wa na ra zem z Je go Ko ścio łem
(Obj. 2: 26, 27). Przed ob ja wie niem się Kró le stwa
w mo cy, chwa le i pło mie ni stym ogniu, mia ła
miej sce Pa ru zja Mi strza, Je go po ta jem na obec -
ność, nie zna na dla mi liar dów lu dzi ze świa ta, lecz
roz po zna na tyl ko przez praw dzi wych „stró żów”.
To po świę co ny lud Pa na, któ ry przez zro zu mie -
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nie Bo skich pro roctw, na któ re ich oczy zro zu -
mie nia zo sta ły otwar te, ja sno roz po zna je obec-
ność Je zu sa. 

W cza sie Żni wa Pa ru zji, Pan był obec ny, by
ze brać psze ni cę, „Ma lucz kie Stad ko”, do Swe go
spi chle rza, do du cho wej czę ści Kró le stwa, przez
prze mia nę na tu ry do ko na ną w pierw szym zmar-
twych wsta niu. To na stą pi ło dla wszyst kich w jed -
nym mo men cie, w mgnie niu oka, po nie waż „cia -
ło i krew Kró le stwa Bo że go odzie dzi czyć nie mo -
gą” (1 Kor. 15: 50-52). W okre sie Pa ru zji (obec no -
ści), po prze dza ją cym ze wnętrz ne ob ja wie nie
świa tu, Nie biań ski Pan, nie wi dzial ny dla lu dzi,
są dzi tych, któ rzy wy zna ją, że są Je go słu ga mi.
W ten spo sób On de cy du je, któ rzy mo gą wejść
do Kró le stwa i mieć udział w je go chwa le, a któ -
rzy są nie uży tecz ny mi słu ga mi nie mo gą cy mi
mieć z Nim udzia łu w szcze gól nej chwa le Kró le -
stwa. Sta nie się tak dla te go, że oni nie wy trwa li
z Nim w ofie rze i upo ko rze niach pod czas ich
ziem skie go bie gu. To są dze nie Ko ścio ła jest szcze-
gól nie wska za ne w dwóch przy po wie ściach na-
sze go Pa na o grzyw nach i ta len tach udzie lo nych
Je go słu gom, kie dy Pan od szedł. W cza sie Swej
Pa ru zji Pan roz li cza się ze Swy mi słu ga mi, na-
gra dza jąc wier nych udzia łem wraz z Nim w Je go
Kró le stwie, mó wiąc: „do brze słu go do bry i wier -
ny! By łeś wier ny w ma łych rze czach, po sta no -
wię cię nad wiel ki mi rze cza mi; wejdź do ra do ści
Pa na twe go”... Mie jże wła dzę nad dzie się cio ma
mia sta mi... nad pię cio ma mia sta mi itd.
(Mat. 25: 21, KJV; Łuk. 19: 16-18). Ze bra nie psze-
ni cy do spi chle rza, prze mia na świę tych, jest ma ł-
żeń stwem, czy li po łą cze niem z ich wspa nia łą
Gło wą i Ob lu bień cem. W mię dzy cza sie ci, któ-
rzy dą ży li do te go, by być Ob lu bie ni cą, przy go -
to wy wa li się i po ma ga li so bie wza jem nie w przy -
go to wa niach do chwa leb ne go uko ro no wa nia ich
naj bar dziej wspa nia łych na dziei w pierw szym
zmar twych wsta niu.

Mistrz po wie dział: „Sło wa, któ re Ja mó wi -
łem, osą dzą go w osta tecz ny dzień”. To bę dzie
ra do sne dla tych, któ rzy usły sze li Głos Mi strza
pod czas te go Wie ku Ewan ge lii, są dzi li sa mych
sie bie zgod nie z tym i pod da li się Je go spra wie -
dli wym na ka zom! Ci bło go sła wie ni ma ją udział
z Me sja szem w chwa łach Je go Du cho we go Kró-
le stwa, nie wi dzial ne go dla lu dzi. Lecz pod czas
Ty siąc let nie go Dnia Są du świa ta (2 Pio tra 3: 7, 8)
te „wspa nia łe sło wa ży wo ta” są dla tych, któ rzy
bę dą po słusz ni za rzą dze niom te go Ty siąc let nie -
go Dnia, wła śnie tu taj na „no wej zie mi”
(Mat. 6: 10). Bo ski wy rok dla tych, któ rzy od mó -
wią po słu szeń stwa bę dzie stan dar dem spra wie -
dli wo ści dla wszyst kich lu dzi. Wy ro kiem dla

upar cie nie po słusz nych bę dzie „wtó ra śmierć”
– a nie tor tu ry (Obj. 21: 8). Ten sąd świa ta nie bę-
dzie do ty czył je dy nie ży ją cych w cza sie usta no -
wie nia Kró le stwa, lecz obej mie wszyst kich, któ-
rzy bę dą w gro bach (Ja na 5: 28). Po nie waż wszy-
scy zo sta li po tę pie ni przez nie po słu szeń stwo jed-
ne go czło wie ka (Ada ma), za tem od ku pie nie dla
wszyst kich bę dzie do ko na ne przez po słu szeń -
stwo Jed ne go (Chry stu sa). To za pew ni ka żde mu
i wszyst kim spo sob ność wiecz ne go ży cia czy to
na po zio mie du cho wym pod czas Wie ku Ewan-
ge lii, czy na ludz kim po zio mie dla świa ta pod-
czas pa no wa nia Me sja sza nad zie mią i jej miesz-
kań ca mi (1 Kor. 15: 22). 

Sąd Ko ścio ła nie był na pod sta wie uczyn ków,
po nie waż do sko na łość uczyn ków w wa run kach,
któ re pa no wa ły w dys pen sa cji chrze ści jań skiej,
by ła nie mo żli wa. Sąd Ko ścio ła od by wał się na
pod sta wie wia ry i po słu szeń stwa. Lecz sąd świa -
ta bę dzie we dług uczyn ków, po nie waż wie dza
bę dzie wów czas tak zro zu mia ła, że wia ra, choć
bę dzie obec na, zaj mie dal sze miej sce po mi ło ści
(Mat. 25: 34-40). Naj pierw Wiel ki Po śred nik przyj-
mie nie do sko na łe uczyn ki, zgod ne ze zdol no -
ścia mi lu dzi; lecz w mia rę jak oni bę dą wy cho dzić
z grze chu i de gra da cji oraz przy bli żać się do do -
sko na ło ści – bę dzie wy ma ga ne od nich co raz
więk sze po słu szeń stwo, aż przy koń cu wie ku zo-
sta ną udo sko na le ni i wte dy bę dzie wy ma ga ne
ab so lut ne po słu szeń stwo w po stę po wa niu. Wów-
czas śmierć i grób bę dą po łknię te – przez za prze-
sta nie ich dzia ła nia, a wszy scy nie god ni za pi sa nia
w Księ dze Ży wo ta zo sta ną usu nię ci spo śród lu dzi
(Obj. 20: 12-15; Dz. Ap. 3: 22, 23). Jed nak, dzię ki
Bo gu, to trwa łe uni ce stwie nie we wtó rej śmier ci
do się gnie je dy nie upar tych zło czyń ców z kla sy
wspo mnia nej w tych wer se tach, któ rzy by li czę-
sto stro fo wa ni, a jed nak po zo sta li nie po praw ni.
Nie któ rzy, nie gdyś z kla sy Ko ścio ła, zo sta li za li -
cze ni do tej ka te go rii z po wo du więk szej od po -
wie dzial no ści spo wo do wa nej otrzy ma nym kie-
dyś oświe ce niem, jak by ło w przy pad ku Ju da sza,
któ ry po tem zdra dził Mi strza (Mat. 14: 21). Lecz
świat w ogól no ści z pew no ścią nie otrzy mał ta-
kich in struk cji ani roz sąd ne go zro zu mie nia Pa na,
któ re słusz nie pod da ło by ich wtó rej śmier ci
(Jer. 31: 33, 34). Bóg oświad cza, że ka żdy czło nek
ro du Ada ma mu si mieć je den cał ko wi ty, peł ny
przy wi lej i spo sob ność otrzy ma nia wiecz ne go ży -
cia, za nim mo że zo stać ska za ny na wtó rą śmierć
lub być na gro dzo ny ży ciem wiecz nym.
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PO ZWÓL CIE, że od świe żę w wa szych umy słach
pew ne fak ty z hi sto rii Izra ela; po tym jak Bóg

po ro zu mie wał się z wa szym lu dem przez sę dziów,
dał im kró lów, a ostat nim z nich, jak pa mię ta cie, był
król o imie niu Se de kiasz. Na nie go Bóg wy dał su ro -
wy wy rok, któ ry jest w mo cy od tam te go cza su. Po-
zwól cie, że przy po mnę wam sło wa Pro ro ka skie ro -
wa ne do Se de kia sza, ostat nie go kró la Ży dów. Pa-
mię tam o Ma cha be uszu, o kró lu ma cha bej skim, lecz
Ma cha be usze nie by li Ży da mi. Bóg obie cał Swo je
bło go sła wień stwo Izra elo wi i Ju dzie. Za cy tu ję obec-
nie sło wa Pro ro ka Eze chie la (21: 25-27): 

„A ty, nie czy sty bez bo żni ku, księ ciu izra el ski, któ-
re go dzień przy cho dzi, gdy nie pra wość skoń czo -
na bę dzie: Tak mó wi pa nu ją cy Pan: zdej mij tę czap kę,
a zrzuć tę ko ro nę, któ ra już ni gdy ta ka nie bę dzie; te -
go, któ ry w po ni że nie przy szedł, wy wy ższę, a wy -
wy ższo ne go po ni żę. Wni wecz, wni wecz, wni wecz Ja
ob ró cę, cze go pier wej nie by ło, aż przyj dzie Ten, co
do niej ma pra wo, któ re Mu da łem”. Kim jest Ten, co
miał przyjść? Kim jest Ten, któ ry miał ob jąć tron Da-
wi da? Kim jest Ten, któ ry miał być na stęp cą Se de kia -
sza? Czyż Da wi do wi nie by ły obie ca ne przez Bo ga
mi ło sier dzia Da wi do we pew ne, że z owo cu je go bio-
der Bóg wzbu dzi „te go Je dy ne go”? To nie zo sta ło
wów czas wy peł nio ne. Za tem mu si to na le żeć do przy -
szło ści, po nie waż mi ło sier dzia Da wi do we pew ne zo-
sta ły za po wie dzia ne po tym cza sie i one jesz cze się nie
wy peł ni ły. Ten wiel ki Me sjasz nie jest czło wie kiem,
po nie waż żad na ziem ska isto ta nie jest w sta nie do ko-
nać dla Izra ela, a przez Izra el dla ca łe go świa ta, tych
wspa nia łych rze czy, któ re Bóg za po wie dział, że zo sta -
ną do ko na ne przez te go Me sja sza. On ma bło go sła wić
wszyst kie ro dzi ny zie mi – nie tyl ko wów czas ży ją -
cych, lecz rów nież wszyst kich tych, któ rzy za pa dli
w sen śmier ci. To o tym cza sie Da niel mó wi, że wie lu
z tych, któ rzy śpią w pro chu zie mi, wyj dą, a nie któ rzy
bę dą lśnić jak gwiaz dy na fir ma men cie. 

Te raz, moi dro dzy przy ja cie le, od chwi li, gdy
Se de kiasz stra cił ko ro nę, upły nął pe wien czas. A co
na te mat te go cza su znaj du je my w Sło wie Bo żym,
w Pi śmie Świę tym? Przez Pro ro ka Bóg po dał mia rę
cza su, któ ra się ga od Se de kia sza, od cza su od ję cia
mu ko ro ny, do cza su, gdy mia ła zo stać przy wró co -
na. Czy pa mię ta cie, jak to by ło, gdy Izra el zo stał od-
rzu co ny od Bo skiej ła ski ja ko na ród – nie ja ko lu dzie,

lecz ja ko na ród. Ko ro na zo sta ła im ode bra na, ja ko
na ro do wi, zo sta ła od ję ta aż do cza sów Me sja sza,
lecz oni sa mi na dal po zo sta wa li lu dem Bo żym. To
uka zu je ró żni cę po mię dzy lu dem Bo żym, a Bo skim
na ro dem. Lecz wów czas, gdy ko ro na zo sta ła zdję ta
z gło wy kró la Ju dy, dzie rża wa wła dzy zo sta ła prze-
ka za na po ga nom. 

Przy po mi nam wam, że Na bu cho do no zor, król
Ba bi lo nii, był tym, któ ry uwię ził Se de kia sza. Przy po -
mi nam Wam, że to on miał wspa nia ły sen i że był tam
pro rok Da niel, któ ry ob ja śnił mu ten sen. Przy po mi -
nam Wam, o czym był ten sen: król wi dział wiel ki po -
sąg – gło wa ze zło ta, pier si ze sre bra, brzuch i bio dra
z mie dzi, no gi z że la za, a sto py z że la za zmie sza ne go
z gli ną. Przy po mi nam Wam, że Da niel udzie lił mu na-
tchnio nej in ter pre ta cji te go snu. Da niel po wie dział, że
Ba bi lon był pierw szym kró le stwem, czy li gło wą ze
zło ta; że po Ba bi lo nie mia ło po wstać na stęp ne kró le -
stwo, uni wer sal ne kró le stwo, a po tem trze cie i czwar -
te. Pa mię ta cie je: pierw sza Ba bi lo nia, dru ga Me do -
-Per sja, trze cia Gre cja i czwar ty Rzym. Rzym na stał ja -
ko czwar ty i był przed sta wio ny przez no gi z że la -
za – naj sil niej sze ze wszyst kich świa to wych mo-
carstw. A co ma my po upad ku Rzy mu, ja ko im pe -
rium? Rzym pa pie ski. To zo sta ło po ka za ne w po są gu
przez sto py z że la za zmie sza ne go z gli ną, sto py by ły
po czę ści z że la za, a po czę ści z gli ny; że la zo re pre -
zen tu je Rzym lub cy wil ną wła dzę, a gli na wpły wy re-
li gij ne, czy li do da tek do cy wil nej wła dzy Rzy mu.
Dzie sięć pal ców stóp zda je się wska zy wać na współ -
cze snych kró lów Eu ro py, gdyż są oni na stęp ca mi,
a ich im pe ria do pew ne go stop nia łą czą wła dzę re li -
gij ną z wła dzą cy wil ną. Na przy kład Kró le stwo An-
glii nie jest wy łącz nie świec ką, lecz ta kże re li gij ną
mo nar chią. Po dob nie jest rów nież w in nych kró le -
stwach Eu ro py. Jest w nich obec ny czyn nik re li gij ny,
sym bo li zo wa ny przez gli nę oraz wła dza świec ka
sym bo li zo wa na przez że la zo. Jest to ob raz ca łe go
świa ta i wszyst kich ziem skich kró lestw, któ rym Bóg
dał dzie rża wę wła dzy po nad dwa ty sią ce lat te mu.

Wi dzi my, jak to się wy peł ni ło. Co na stą pi te raz?
Czy ten wiel ki po sąg miał stać wiecz nie? Nie! Czy
Ba bi lon miał trwać wiecz nie? Nie! On zo stał oba lo ny
i za stą pio ny przez Me do per sję. Czy to mo car stwo
by ło wiecz ne? Nie, ono zo sta ło za stą pio ne przez Gre-
cję. Gre cję za stą pi ło im pe rium rzym skie. Czy ono by -
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ło wiecz ne? Nie, prze kształ ci ło się w Rzym pa pie -
ski. I co da lej? Ja ki jest ko niec pro roc twa Da nie la?
Król uj rzał w swo im wi dze niu ka mień, któ ry bez
udzia łu ludz kiej rę ki zo stał od cię ty od gó ry i ude rzył
w po sąg. W któ rą je go część? Czy za dni Na bu cho -
do no zo ra, w gło wę? Nie. Czy za cza sów Me do per sji?
Nie. Gdzie? W sto py, on ude rzył po sąg w sto py
przy koń cu cza sów po gan. Je śli wy i ja ro zu mie my to
w ta ki spo sób, to ozna cza
to, że ży je my obec nie
w któ rejś czę ści okre su
stóp i po win ni śmy się
spo dzie wać, że czas ude-
rze nia ka mie nia w sto py
po są gu jest bli ski. 

Pa mię ta cie, ja ki był
sku tek; że ka mień, któ ry
ude rzył po sąg w sto py,
do ko nał zu peł ne go znisz-
cze nia po gań skie go im pe -
rium. Po sąg roz padł się
na ka wał ki i zo stał roz nie -
sio ny przez wiatr; ni gdzie
go nie zna le zio no. A ka -
mień stał się wiel ką gó rą
i na peł nił ca łą zie mię. We dług in ter pre ta cji Da nie la,
tym ka mie niem jest Kró le stwo Bo że. On wska zu je, że
pa no wa nie zo sta ło od ję te od Se de kia sza i da ne Na bu -
cho do no zo ro wi i wszyst kim je go na stęp com oraz że
wła dza po wró ci do Izra ela. Me sjasz, gło wa Izra ela, sta-
nie się wiel kim ka mie niem i osta tecz nie bę dzie kró le -
stwem, któ re na peł ni ca łą zie mię i bę dzie bło go sła wić
ca ły świat. Czy ten ob raz jest wy raź ny? Uwa żam, że
tak. Czy jest to na cią ga na in ter pre ta cja? Mo im zda-
niem, nie. Uwa żam, że nie ma mo żli wo ści po da nia in -
nej in ter pre ta cji. Mu si my ją przy jąć lub po rzu cić ca łą tę
spra wę. Czy fakt, że w prze szło ści wy peł ni ła się już
pierw sza część, nie po twier dza pro roc twa Da nie la dla
was i dla mnie, a ta kże dla tych, któ rzy ma ją uszy ku
słu cha niu? Czy nie po twier dza to, że ostat nia je go część
wy peł ni się z ta ką sa mą nie za wod no ścią jak pierw sza? 

In na część te go pro roc twa wska zu je, że te mu
wiel kie mu lu do wi po sta no wio no sie dem cza sów. Co
to jest czas? Czas to rok. Sie dem cza sów, to sie dem lat.
Nie li te ral nych lat. Wię cej niż li te ral nych lat. W pro -
roc twie wy stę pu je rok sym bo licz ny, któ ry jest ob li -
cza ny na pod sta wie ro ku księ ży co we go; dwa na ście
mie się cy o dłu go ści 30 dni, czy li 360 dni – ka żdy dzień
re pre zen tu je rok. Dla te go je den sym bo licz ny rok
przed sta wia 360 lat. Jak dłu go trwa sie dem sym bo -
licz nych lat? Od po wia dam, sie dem ra zy 360 lat da -
je 2520 lat. Je śli od mie rzy my te 2520 lat od cza su, gdy
Bóg za brał ko ro nę Se de kia szo wi, a wła dzę wy dzie -
rża wił po ga nom, to co się oka że? Prze ko na my się, że
te 2520 lat wkrót ce do bie gną koń ca. A co to zna czy -
ło by? To zna czy ło by, że nad szedł czas przy wró ce nia

Sy jo nu. I to, moi dro dzy przy ja cie le, jest czę ścią mo-
je go prze sła nia dla Ży dów.

Przez wie ki cier pie li ście prze śla do wa nia. Bóg jed-
nak obie cał wam bło go sła wień stwa, a czas ich wy peł -
nie nia jest bli ski. A bło go sła wień stwo, któ re sta nie się
wa szym udzia łem, da le ko prze wy ższa to, o czym kie-
dy kol wiek ma rzy li ście. Wszy scy bę dzie cie zdzi wie ni
wi dząc ła skę na sze go Bo ga oraz cu dow ną dłu gość

i sze ro kość Je go po tę -
żne go pla nu. 

Po wo dem, dla któ re -
go wy i ja by li śmy skłon -
ni po dą żać dro gą nie-
wia ry i od rzu cać Bi blię,
jest to, że nie do strze ga -
li śmy na kre ślo ne go
w niej pla nu Bo że go.
Nie do ce nia li śmy jej
wspa nia łych obiet nic,
nie oce nia li śmy fak tu, że
Bóg za mie rza bło go sła -
wić ka żde go człon ka na-
sze go ro du. „W po tom -
stwie two im bę dą bło go -
sła wio ne wszyst kie ro-

dzi ny zie mi”, a to obej mu je po zna nie Bo ga, po zna nie
Je go mo cy, do świad cze nie Je go kie row nic twa i po -
zna nie bło go sła wień stwa, któ re na dej dzie przez wiel-
kie go Po śred ni ka No we go Przy mie rza. 

Do brze, lecz w ja ki spo sób mo że my zmie rzyć ten
okres? Mo gli by ście po wie dzieć, że wy za czę li by ście go
li czyć o kil ka lat wcze śniej itp., lecz po wiem wam, jak
ja od mie rzam ten okres. Uwa żam, że zde tro ni zo wa nie
Se de kia sza przy pa da 606 lat przed ro kiem, któ ry uzna-
je my za 1 rok przed Chry stu sem w na szym po wszech-
nym spo so bie li cze nia. Za po mnia łem, w ja ki spo sób
okre śla ją ten rok Ży dzi lub ja kie go uży wa ją sło wa. Ile
wy no si 606 lat przed Chr. do da ne do 1914 lat na szej
ery? 2520 lat. I co wi dzi cie? Wi dzi cie, jak w obec nym
świe cie dzia ła ją si ły, któ rych wcze śniej ni gdy nie do-
strze ga no; ka żdy in te li gent ny czło wiek za uwa ża coś
cu dow ne go, cze go nie ro zu mie. Twier dzi my, że je-
dy nym wła ści wym spo so bem poj mo wa nia te go, co
dzie je się za wa szych i mo ich dni, jest ob ser wo wa nie
ich z Bo skie go punk tu wi dze nia. Z Bo skie go Sło wa
mo że my do wie dzieć się tro chę, co ozna cza to za mie -
sza nie w na szych dniach. Czyż mo że my za prze czyć,
że ta kie za mie sza nie ma miej sce w na szych cza sach?
Że dzie ją się obec nie zdu mie wa ją ce rze czy? Że czas,
w któ rym ży je my jest wy jąt ko wy z po wo du elek-
trycz no ści, pa ry i wszyst kich wspa nia łych wy na laz -
ków z tym zwią za nych? Jak po win ni śmy ro zu mieć
te zja wi ska?

Nie któ rzy mó wią, że one są re zul ta tem dzia ła nia
na szych wiel kich głów, że je ste śmy by strzej si niż lu-

60 —  SZTANDAR BIBLIJNY

TYLKO KRÓLESTWO MESJASZA

PRZYNIESIE ŚWIATU ODPOCZYNEK I POKÓJ



dzie, któ rzy wcze śniej ży li na zie mi. Czy to praw da?
Je śli cho dzi o was, a z te go co wiem, ta kże i o mnie, to
ra zem uzna je my, że w prze szło ści by ły wspa nia łe
po sta ci więk sze, niż wszy scy lu dzie w na szych cza-
sach. Czyż nie jest praw dą, że Mo jżesz, ja ko pra wo -
daw ca, nie ma so bie rów nych w dzi siej szym świe-
cie? Czyż nie jest praw dą, że Da wid po ru sza ser ca
bar dziej niż ja ki kol wiek in ny po eta na świe cie? Oczy-
wi ście, że tak! Czy za tem mo że my po wie dzieć, że
wszyst kie bło go sła wień stwa na szych dni są je dy nie
re zul ta tem na sze go „wie ku ro zu mu” i że je ste śmy
dzi siaj ta cy mą drzy? We źmy do rę ki Pi smo Świę te,
spójrz my na sło wa Pro ro ka mó wią ce go, że na sze cza -
sy to „dzień przy go to wa nia”. Czy je go przy go to wa -
nia? Me sja sza. To jest to, na co cze ka my.

Dla przy kła du wspo mni my jed ne go z tych, któ-
rzy sta li się mo to ra mi po stę pu w cu dow nym roz wo -
ju elek trycz no ści, pa na Edi so na, któ ry mó wi o so bie,
że nie dys po nu je wiel ką wie dzą w za kre sie elek-
trycz no ści czy w ja kim kol wiek in nym te ma cie. On
mó wi, że po pro stu „po ty ka się” o te spra wy. Wy ni -
ka stąd pro sty wnio sek, że nad szedł Bo ski czas
na pod nie sie nie za sło ny igno ran cji, któ ra okry wa ła
świat, a w związ ku z tym bło go sła wień stwa Pań-
skie do cie ra ją z ró żnych stron.

Przy po mnę wam o wa szym sys te mie ju bi le uszy,
wpro wa dzo nym przez Mo jże sza oraz w ja ki spo sób
wska zy wał on na wiel ki czas bło go sła wieństw. Pa mię-
ta cie, że zgod nie z pra wa mi Ju bi le uszy w pięć dzie sią -
tym ro ku ka żdy otrzy my wał z po wro tem to, co utra-
cił. Wszyst ko mia ło zo stać zwró co ne zgod nie z pier -
wot ną umo wą. Co to ozna cza ło? Zga dzam się z wa mi,
że to by ło ba r dzo do -
bre pra wo. Po dob nie
jak wy uwa  żam, że to
pro ste pra wo dzia ła ło
w po dob ny spo sób, jak
na sze prze pi sy o ban -
kruc twie. Ono by ło
sym bo lem cze goś
w przy  szło ści, sym bo -
li zo wa ło wiel ki dzień
od po czyn ku.

Czyż ja ko Ży dzi
nie trzy ma cie się obie -
t ni cy wspa nia łe go ok -
re su Me sjań skie go
Kró le stwa, kie dy wie l -
 ki Sa bat od po czyn ku
i po ko ju sta nie się
udzia łem ca łe go świa -
ta? Je stem prze ko na ny, że tak wła śnie jest. Tym cza -
sem ten wiel ki rok sa ba to wy, ten wiel ki Ju bi le usz,
jest in nym ob ra zem nad cho dzą ce go wiel kie go dnia
pa no wa nia Me sja sza, Je go Kró le stwa, za po wie dzia nej
re sty tu cji, w ra mach któ rej ka żdy czło wiek po wró ci

do swe go pier wot ne go sta nu – do te go, co zo sta ło
utra co ne. Czy wie cie, że w na szej Bi blii, w wa szym Pi-
śmie Świę tym czy ta my, że Bóg nie stwo rzył czło wie -
ka w nie do sko na łym sta nie, lecz na Swój wła sny ob -
raz i po do bień stwo – czło wie ka do sko na łe go mo ral -
nie i umy sło wo? Czy zgo dzi cie się ze mną, że Pi smo
Świę te, wa sze Pi smo Świę te, uka zu je Ada ma do sko -
na łym, tak ab so lut nie do sko na łym, że na wet wy da ny
na nie go wy rok śmier ci nie ob ró cił go w proch w cią -
gu kil ku lat, lecz że umarł do pie ro po 930 la tach? Ob-
ser wa cja hi sto rii świa ta aż do na szych cza sów wska-
zu je, że śred nia dłu gość ludz kie go ży cia wy no si oko -
ło 78 lat. Ostat nio dwaj wy bit ni le ka rze, an giel ski
i ame ry kań ski, do szli do te go sa me go wnio sku, że
ludz kość upa dła tak bar dzo pod wzglę dem umy sło -
wym i mo ral nym, że wy star czy ło by 268 lat, by do pro-
wa dzić wszyst kich do obłą ka nia. Co to ozna cza?
Ozna cza to wiel ki upa dek na sze go ro du, upa dek
pod wzglę dem sił umy sło wych oraz mo żli wo ści fi-
zycz nych, któ ry praw do po dob nie sa mi już za uwa -
ży li ście. Czę sto sły szy my o lu dziach zmę czo nych,
zde ner wo wa nych, do tknię tych de pre sją, a wie lu
prze szło za ła ma nie ner wo we. To do wo dzi, że nikt
z nas nie jest w sta nie wy trzy mać na pię cia. 

Za tem je śli przyj mu je cie bi blij ny po gląd, że Bóg
stwo rzył na szych pierw szych ro dzi ców na Swój ob -
raz i po do bień stwo i że to grzech spo wo do wał, że je-
ste śmy umy sło wo, mo ral nie i fi zycz nie upa dli – je śli
za cho wa my w na szych umy słach to oraz myśl o wiel -
kim Ju bi le uszu, to zro zu mie my, że czło wiek bę dzie
przy wró co ny do swe go pier wot ne go sta nu
– do wszyst kie go, co utra cił. Na tym we dług Bi blii bę-

dzie po le ga ła re sty -
tu cja. Dla te go twier-
dzę, że al bo bę dzie -
my się opo wia dać
za Bo giem i Bi blią, al -
bo prze ciw ko nim. Ja
opo wia dam się za
Bi blią, a Bi blia opo-
wia da się za Izra -
elem, dla te go ja opo-
wia dam sie za Izra -
elam. Bi blia mó wi
też o re sty tu cji, o Bo -
skiej ła sce, dla te go
o tym gło szę. Je stem
bar dzo za do wo lo ny,
że mo gę prze ma -
wiać tu taj do tak
wie lu osób ży dow -

skie go po cho dze nia, by wska zy wać na ich wła sne Pi -
sma, któ re uczą o tych kwe stiach i opo wia da ją o do -
brych rze czach, któ re Bóg prze wi dział dla Izra ela. 

Ma jąc to na uwa dze, ja ka lek cja pły nie z na szych
roz wa żań? Na stę pu ją ca, moi dro dzy przy ja cie le: że
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po win ni śmy dą żyć do spra wie dli wo ści, a nie tyl ko
do zie mi pa le styń skiej. W mo im prze ko na niu Bi blia
nie uczy, ja ko by ca łe osiem mi lio nów Ży dów ży ją cych
obec nie na świe cie mia ło się udać do Pa le sty ny, choć
oce nia się, że w do god nych wa run kach mo gła by ona
za pew nić utrzy ma nie na wet dwa ra zy więk szej licz-
bie miesz kań ców. My ślę, że naj bar dziej szcze rzy i naj -
bar dziej po bo żni z was, w szyb kim cza sie uda dzą się
do Pa le sty ny, któ rej oży wie nie za dzi wi ca ły świat.
Nie twier dzi my jed nak, że Bo skim za mia rem wo bec
Ży dów jest, by ka żdy z nich po wró cił do Pa le sty ny,
lecz nad szedł czas, gdy obo wiąz kiem ka żde go Ży da
nie uda ją ce go się tam oso bi ście, jest udzie la nie sym-
pa tii i zro bie nie wszyst kie go, co w je go mo cy, by
wspie rać ka żde go Ży da, któ ry pra gnie tam po je chać;
a szcze gól nie po żą da ne bę dzie udzie le nie fi nan so -
we go wspar cia Ży dom cier pią cym obec nie w Ro sji,
po ma ga jąc im w po wro cie do Pa le sty ny oraz za kła -
da jąc tam wiel kie przed się bior stwa. W od nie sie niu
do wa szych sy jo ni stycz nych ide ałów, wie rzę, że nad-
szedł słusz ny czas, czas na zna czo ny, jak mó wi nasz
wer set, by Sy jon zo stał wspo mnia ny. Dla te go Bóg
po bu dził dla was pew ne go wiel kie go przy wód cę,
dok to ra Herz la. Dzię ki je go wy sił kom uwa ga ca łe go
świa ta zo sta ła zwró co na na Pa le sty nę i na Ży dów,
na ich pier wot ne przy mie rze. Ro zu miem, że był to
ruch po li tycz ny – a nie re li gij ny, w ja kim kol wiek te -
go sło wa zna cze niu – na rzecz Ży dów miesz ka ją cych
w tych miej scach, w któ rych do zna ją prze śla do wań.
Był to ta kże prze jaw pew nej uza sad nio nej na ro do wej
du my, któ ra do ma ga się, by Izra el mógł mieć swój
dom, po dob nie jak in ne na ro dy, by mógł uzy skać na-
ro do wą to żsa mość. To za pew ni ło by im udział w spra -
wach świa ta oraz od po wied nie uzna nie przez świat
na po zio mie rzą do wym, a ta kże pra wo do udzia łu,
wraz z in ny mi, w bło go sła wień stwach na le żą cych
do ludz kiej ro dzi ny. Ta kie by ły pier wot ne za ło że nia
i wie le już zo sta ło osią gnię te. My ślę, że nie mu szę
was prze ko ny wać, że ruch sy jo ni stycz ny osią gnął
obec nie gra ni ce swo ich mo żli wo ści, że osią gnął prak-
tycz nie wszyst ko, co by ło do osią gnię cia. I co da lej?
Czy po win ni ście czuć się znie chę ce ni? Uwa żam, że to
NIE jest czas na znie chę ce nie. Jest to naj wła ściw szy
mo ment dla za chę ty! Dro dzy przy ja cie le, do ży li śmy
do cza su, gdy to wszyst ko ma się zre ali zo wać, kie dy
obiet ni ce udzie lo ne w Sło wie Bo żym dla wa sze go na-
ro du już nie ba wem do się gną wa sze go lu du i roz pa lą
wa sze ser ca jak ni gdy do tąd. Nie któ rzy mó wią mi: Pa-
sto rze Rus sell, tyl ko ubo dzy in te re su ją się ru chem sy-
jo ni stycz nym. Bo ga ci Ży dzi wy da ją się w ogó le nie
prze ja wiać za in te re so wa nia w tym kie run ku. Lecz ja,
dro dzy przy ja cie le, nic na ten te mat nie wiem. Po-
wiem wam jed nak na stę pu ją cą rzecz: Je śli mo je zro-
zu mie nie tej spra wy jest po praw ne, to głos Mo jże sza
do trze do bo ga tych, do przy wód ców na ro du ży dow -
skie go. U sa me go pod ło ża wa szej to żsa mo ści na ro -
do wej le ży wa sza re li gia. Wszyst ko za tem, co od no si

się do wa szej re li gii, do wa szych re li gij nych uczuć,
wa szej wia ry w Bo ga, wia ry w obiet ni ce uczy nio ne
Abra ha mo wi, bę dzie po bu dzać was ja ko na ród jak
nic in ne go, co was kie dy kol wiek po ru sza ło. Wie rzę, że
do szli śmy do cza su, cza su na zna czo ne go, w któ rym
Bóg za mie rza przy wró cić Sy jon oraz że wy peł nie nie
słów Iza ja sza 40: 1,2 jest praw dzi we: „Ciesz cie, ciesz-
cie lud mój! Mó wi Bóg wasz. Mów cie do ser ca Je ru -
za le mu: ogła szaj cie mu, że się już do peł nił czas po sta-
no wio ny je go, że jest od pusz czo na nie pra wość je go,
i że wziął z rę ki Pań skiej w dwój na sób za wszyst kie
grze chy swo je – dru gą część za wszyst kie ich grze chy
i za raz po niej mu si na stą pić bło go sła wień stwo. Dro-
dzy przy ja cie le, w mo im prze ko na niu, ży je my w ta -
kim wła śnie cza sie. Jak bar dzo po bu dzi to ser ca
wszyst kich nas, i to już nie ba wem.

O ile po praw nie ro zu miem pro roc twa – Bo skie
pro roc twa, któ re wy uzna je cie – to one wska zu ją, że
ucisk Ja ku ba jesz cze się nie za koń czył, że te kło po ty
bę dą wam jesz cze to wa rzy szyć, że bę dzie cie prze-
cho dzić jesz cze wię cej prze śla do wań i to nie tyl ko
w Ro sji, nie tyl ko w Ru mu nii. Nie wiem, dro dzy
przy ja cie le, czy do się gną one na sze go kra ju, czy nie;
lecz bez wąt pie nia one bę dą się od by wać w imie niu
Chry stu sa – i jest mi z te go po wo du bar dzo przy kro.
Jest to bar dzo smut ne, gdy trze ba przy znać, że te
utra pie nia praw do po dob nie przyj dą na was ze stro -
ny wy zna nio wych chrze ści jan. Ja kże za wsty dzo ny
czu ję się z po wo du tych, któ rzy w ten spo sób hań bią
imię i na uki mo je go Mi strza, nie po tra fię zna leźć
słów, by to wy ra zić! 

Ta cy lu dzie są zwie dze ni. Oni źle zro zu mie li Na-
uczy cie la, któ re go we dług wła sne go mnie ma nia na śla-
du ją. We dług nich Bóg bę dzie wiecz nie mę czył
wszyst kich, któ rzy nie wy zna ją imie nia Chry stu sa.
Opa no wa ni tym złu dze niem słu żą wiel kie mu prze-
ciw ni ko wi i hań bią Je zu sa. Jed no cze śnie Bóg ma swój
cel w pod da niu wa sze go lu du pró bu ją cym do świad -
cze niom – Bóg pra gnie roz wi nąć wasz na ród, spraw-
dzić wa szą wia rę, a ta kże utrzy mać was w jed no ści
i uczy nić z was jed no li ty lud. Lecz tak jak utra pie nia
i trud no ści pa triar chy Jó ze fa by ły pod Bo ską opatrz no-
ścią, by po pro wa dzić go do wpły wu, wła dzy i za -
szczy tów, tak też wszyst kie te do świad cze nia i prze -
śla do wa nia oka żą się bło go sła wień stwem dla wa sze -
go na ro du, gdyż skło nią wa szych lu dzi do po rzu ce nia
za do wo le nia z obec nych wa run ków oraz roz wi ną
w nich tę sk no tę za oj czy zną – za Pa le sty ną. Te do-
świad cze nia, w łącz no ści z gło sem pro ro ków, któ ry
od tąd bę dzie co raz in ten syw niej do cie rać do wa szych
uszu, speł nią opatrz no ścio we za da nie prze wi dzia ne
przez Bo ga, by skło nić was do wy zna wa nia ide ałów
sy jo ni zmu za miast pie lę gno wa nia oso bi stej du my
i na ro do we go pa trio ty zmu. Nie ma in ne go na ro du,
któ ry do rów nał by Ży dom pod wzglę dem wy trwa ło -
ści, a to dla te go, że u was wszyst ko kon cen tru je się wo -
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kół uczuć re li gij nych i wia ry w Bo ga Abra ha ma, Bo ga
Iza aka, Bo ga Ja ku ba, wia ry w Bo skie obiet ni ce, że
w na sie niu Abra ha ma bło go sła wio ne bę dą wszyst kie
na ro dy zie mi. Po nie waż zbli ża ją się te prze śla do wa nia,
po nie waż nad cho dzi czas wiel kie go uci sku na ca ły
świat – bez wzglę du na to czy bę dzie to w ro ku 1916,
czy nie; choć nie za le żnie od spo so bu in ter pre ta cji pro-
roctw, nie za le żnie od spo so bu li cze nia, trud no by ło by
wska zać in ny czas niż la ta 1915 do 1916 – Bo ska obiet-
ni ca zo sta nie speł nio na. W dzi siej szym świe cie, moi
dro dzy przy ja cie le, z ka żdej stro ny wi dzi my ozna ki
wiel kie go uci sku, nie tyl ko w sfe rze fi nan so wej, lecz
wzbu rze nie ogar nia za rów no ka pi tał jak i świat pra cy,
tak oby wa te li jak i rzą dy, a Pi smo Świę te wska zu je, że
w tym kon flik cie bę dą też wszyst kie sys te my re li gij ne
świa ta. Przy po mi nam wam sło wa Da nie la 12: 1, któ -
re ce chu ją na sze cza sy, „Te go cza su po wsta nie Mi-
chał [an ty ty picz ny Mi chał, ktoś po dob ny do Bo ga],
ksią żę wiel ki [Me sjasz]”. I co wte dy na stą pi? „A bę dzie
czas uci sku, ja kie go nie by ło, od kąd ist nie ją na ro -
dy”. I ja kie go już wię cej nie bę dzie. „Te go cza su wy-
swo bo dzo ny bę dzie lud twój, kto kol wiek zna le zio ny,
bę dzie za pi sa ny w księ dze”. 

Gdy ten czas uci sku przy cho dzi na chrze ści jań -
stwo, na cy wi li zo wa ny świat, wie lu bo ga tych He braj -
czy ków bę dzie szu ka ło bez piecz ne go miej sca i my ślę,
że ta kim miej scem bę dzie Pa le sty na. Bi blia ja sno wska-
zu je mo je mu umy sło wi, że wie lu za mo żnych Ży dów
po wró ci do Pa le sty ny. Pi smo Świę te ja sno wska zu je,
że ko niec uci sku Ja ku ba bę dzie miał miej sce w sa mej
Je ro zo li mie. Prze śla do wa nia w cy wi li zo wa nym świe-
cie skie ru ją tam Ży dów i osta tecz nie na stą pi ucisk Ja-
ku ba, jak Pan oświad cza, że ob ja wi się w uci sku, nie ja -
ko czło wiek, lecz ob ja wi Swo ją Bo ską moc, zgod nie ze
sło wa mi pro ro ka: „Bo wyj dzie Pan i bę dzie wal czył dla
was, tak jak wal czył dla was w dniu bi twy”, od wo łu -
jąc się do cza su, gdy Bóg wal czył po stro nie na ro du ży-
dow skie go. W tym dniu Bóg bę dzie wal czył po stro -
nie Izra ela, tak jak w dniu bi twy. Wów czas bę dzie za-
de mon stro wa na Je go kró lew ska moc i wte dy roz pocz-
nie się bło go sła wie nie, a we dług Pi sma Świę te go,
w tym cza sie po ja wią się rów nież Sta ro żyt ni God ni,
wa si świę ci lu dzie, Abra ham, Iza ak, Ja kub, Da wid
– wszy scy świę ci Pro ro cy. Oni nie po ja wią się ja ko
nie do sko na li lu dzie, po nie waż udo wod ni li oni swo ją
god ność i wia rę w Bo ga, lecz po ja wią się, ja ko do sko -
na li lu dzie, zgod nie z tym, co jest na pi sa ne przez jed-
ne go z Pro ro ków, jak za pew ne pa mię ta cie: „Za miast
oj ców swych, bę dziesz mieć sy nów swych”, a Me sjasz
bę dzie Księ ciem nad ca łą zie mią; wszy scy lu dzie
na świe cie znaj dą się pod pa no wa niem te go rzą du; to
bę dzie kró lew ski rząd, moi dro dzy przy ja cie le. Pa-
mię ta cie, że wiel kim Kró lem Izra ela bę dzie Me sjasz
w nie biań skim sta nie, nie wi dzial ny dla lu dzi, Ksią żę
Świa tła, usu wa ją cy sza ta na, księ cia ciem no ści; i Ten
wiel ki obej mie ziem ską wła dzę, a wa si Sta ro żyt ni God -

ni, wa si świę ci, bę dą ksią żę ta mi na ca łej zie mi ja ko
do sko na li lu dzie, pod za rzą dem i przy wódz twem nie-
biań skie go Me sja sza, bę dą wład ca mi wśród lu dzi, jak
mó wi Pi smo Świę te: „Przy wró cę sę dziów two ich i rad -
ców two ich, jak przed tem by li”. 

Pa mię ta cie, że Bóg dał im do rad cę, pra wo daw cę
w Mo jże szu, a nie kró la i to przed sta wia pe wien ro dzaj
re pu bli ki, je śli po zwo li cie – nie rze czy wi stą re pu bli kę,
lecz teo kra cję. Bóg bę dzie Naj wy ższy, a Me sjasz bę-
dzie Je go wiel kim przed sta wi cie lem w za pro wa dza niu
spra wie dli wo ści, po ko ju i bło go sła wień stwa na ca łej
zie mi oraz pod nie sie niu ludz ko ści z upad ku, sła bo ści
i nie do sko na ło ści grze chu. Me sjasz bę dzie dzia łał
za po śred nic twem tych świę tych z prze szło ści, by bło-
go sła wić nie tyl ko Izra el, lecz przez Izra el bło go sła wić
ca łą ludz kość, wszyst kie ro dzi ny zie mi.

Dzię ku ję Bo gu, moi dro dzy przy ja cie le, za tak
wspa nia łą na dzie ję i pra gnę, aby ście wszy scy osią-
gnę li ta ki stan, w któ rym bę dzie cie szu ka li Pa na, po-
nie waż On mó wi: „Wy le ję na nich du cha mo dli twy
i prze bła ga nia”. Ży czył bym so bie, aby wszy scy Ży dzi
mie li ta ką po sta wę mo dli twy i prze bła ga nia wo bec
Bo ga oraz ocze ki wa nia na wy peł nie nie się wszyst kich
pro roctw, za pi sa nych przez Bo ga ku na sze mu na po -
mnie niu i za chę cie. Wa sze pra gnie nia po win ny co raz
bar dziej kie ro wać się ku Bo gu i spra wie dli wo ści; po-
win ni ście sta rać się czy nić to, co po do ba się Bo gu i roz -
wi jać te ce chy cha rak te ru, bez któ rych nikt nie za-
pew ni so bie miej sca w tym wiel kim przed się wzię ciu,
któ re ma bło go sła wić świat. Dro dzy przy ja cie le, Bóg
nie przyj mie żad ne go czło wie ka tyl ko dla te go, że jest
Ży dem. Mu si cie mieć coś, co bę dzie w sta nie szcze gól-
nej har mo nii z Bo skim cha rak te rem, ina czej Bóg nie
po słu ży się wa mi. My ślę, że tym, co szcze gól nie po do -
ba się Bo gu w od nie sie niu do Izra ela jest wia ra, wia ra
w Bo ga, wia ra w Je go obiet ni ce i po wiem wam, że
mi łu ję i wy so ko oce niam wia rę, któ rą Izra el prze ja wiał
w cią gu mi nio nych trzech i pół ty sią ca lat. Ufam też,
że Wszech moc ny Bóg znaj du je wiel kie upodo ba nie
w ta kiej wie rze. Zgod nie z Pi smem Świę tym do strze -
ga my, że wia ra by ła tą ce chą, któ ra szcze gól nie po do -
ba ła się Bo gu u Abra ha ma i on zo stał na zwa ny przy-
ja cie lem Bo żym. Po dob nie Ży dzi, któ rzy chcą być
w har mo nii z Bo giem, mu szą być ludź mi wia ry i to nie
wia ry bez dzia ła nia, lecz wia ry i dzia ła nia, a wa sze
dzia ła nie po win no być zgod ne z wa szą wia rą w chwa -
leb ne obiet ni ce, któ re Bóg umie ścił w Bi blii. 

BS, 12, 58-62

PA NIE JE ZU, bądź dla mnie 
Ży wą, ja sną rze czy wi sto ścią!

Bar dziej obec ny dla by stre go wzro ku wia ry, 
Niż wszyst ko, co wi dzę wo kół;
Bar dziej dro gi, bar dziej bli ski,

Niż na wet naj bli ższe ziem skie związ ki.
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NA PU STY NI Izra el uczył się lek cji wia ry. Bóg
ze słał im man nę. Man na pa da ła no cą w po sta -

ci bar dzo drob nych zia re nek. Zbie ra nie i przy rzą -
dza nie jej wy ma ga ło du żo cza su i cier pli wo ści. Ona
nie tyl ko by ła nie zbęd na, lecz ta kże po twier dza ła
Bo ski wy rok: „W po cie ob li cza twe go bę dziesz po-
ży wał chle ba, aż się na wró cisz do zie mi”. Pra ca jest
jed nym z na szych naj cen niej szych do świad czeń.
Bez niej ludz kość upa dła by jesz cze ni żej. Kra je,
w któ rych pra ca jest ko niecz no ścią, ce chu je więk-
sza in te li gen cja. 

Pan Je zus Sam wy ja śnia, że jest an ty ty picz ną
Man ną, Chle bem z Nie ba, w któ rym mu si my mieć
udział, je śli chce my otrzy mać ży cie wiecz ne – Ja -
na 6: 48-58.

Spi sek Ko re go i je go to wa rzy szy prze ciw ko
przy wódz twu Mo jże sza za koń czył się wpad nię ciem
ich wszyst kich ży wo do prze pa ści (hebr. sze ol),
do gro bu. Po dob nie wszy scy prze ciw ni cy Me sja sza
zgi ną we wtó rej śmier ci – Dzie je Ap. 3: 23.

Bóg w cu dow ny spo sób do star czył Izra elo wi
prze piór ki. Z po wszech nej wer sji Bi blii mo żna wy-
wnio sko wać, że do oko ła obo zu utwo rzy ła się me tro -
wa war stwa spa da ją cych prze pió rek. Kry ty cy uwa-
ża ją to za ab surd. Słusz na i roz sąd na wy da je się
myśl, że prze piór ki zmę czo ne lo tem nad Mo rzem
Czer wo nym, prze la ty wa ły na wy so ko ści kil ku dzie -
się ciu cen ty me trów nad zie mią i Izra eli ci bez tru du
mo gli ła pać du że ich ilo ści.

God ne uwa gi jest do świad cze nie ude rzo nej ska -
ły. Kie dy Izra eli ci by li spra gnie ni, Mo jżesz ude rzył
w ska łę w imie niu Pa na, wy pły nę ła wo da i lu dzie
mo gli się orzeź wić. Świę ty Pa weł mó wi, że by ło to
pro roc two o Chry stu sie, któ ry przez Swo ją śmierć
do star cza Wo dy Ży wo ta, któ ra jest dla wszyst kich
– praw dzi wych Izra eli tów. 

Izra eli ci zo sta li za ata ko wa ni przez pla gę „ogni-
stych wę ży”. Na po le ce nie Bo ga Mo jżesz uczy nił
mie dzia ne go wę ża i za wie sił go na słu pie. Izra eli -
tom za le co no pa trze nie na wę ża w ce lu uzdro wie -
nia. „Wę że ogni ste” przed sta wia ją grzech pro wa -
dzą cy do śmier ci. Bóg za pew nił ży cie dla do tknię -
te go grze chem świa ta, przez ukrzy żo wa nie Chry-
stu sa. Chry stus zo stał po trak to wa ny jak grzesz-
nik, aby grzesz ni cy mo gli zo stać uwol nie ni od
grze chu i śmier ci.

PY TA NIA DO LEK CJIPY TA NIA DO LEK CJI 34:34:

1.* Ja kich lek cji był uczo ny Izra el na pu sty ni?

2.* Co Bóg im ze słał? 2 Moj. 16: 4

3.* Kie dy ona pa da ła i jak? Do cze go by ła po dob -
na? Patrz Słow nik Bi blij ny.

4. Ja kie go wy ro ku by ła ona po twier dze niem? 

5.* Co jest jed ną z naj cen niej szych lek cji dla ludz-
ko ści? Aka pit 1

6.* Kto był an ty ty picz ną Man ną? Kto to po wie -
dział? Po daj bi blij ny do wód. Ja na 6: 48-58. 

7.* Dla cze go Ko re i je go to wa rzy sze wpa dli
do prze pa ści? 4 Moj. 16: 1-33. Czy to by ło miej-
sce wiecz nych mąk?

8. Cze go to by ło ob ra zem? Dz. Ap. 3: 23.
Aka pit 3.

9. Ja kie in ne po ży wie nie Bóg ze słał Izra eli tom?
Wy ja śnij, w ja ki spo sób? 2 Moj. 16: 12; 4 Moj.
11: 31-35. Aka pit 4.

10.* Ja ka god na uwa gi lek cja jest zwią za na z ude -
rze niem w ska łę? 2 Moj. 17: 5,6.

11. Ko go re pre zen tu je ta ska ła? 1 Kor. 10: 4.
Aka pit 5.

12.* Ja ka pla ga za ata ko wa ła Izra eli tów? 4 Moj.
21: 6-9.

13.* Jak Izra eli ci zo sta li ule cze ni z tej pla gi?

14.* Ja ki ma te riał zo stał uży ty przez Mo jże sza
do wy ko na nia wę ża, na któ re go pa trząc, mie -
li być uzdro wie ni? 4 Moj. 21: 9.

15. Co przed sta wia miedź, słup oraz wąż?
Patrz Expan ded Bi bli cal Com ments (w jęz.
an giel skim).

16.* Jak Je zus był trak to wa ny? Czy On umarł ja ko
grzesz nik? 

17.* Za ilu On umarł w ten spo sób? 1 Tym. 2: 6.

18. Czy ze stro ny czło wie ka są wy ma ga ne ja kieś
wy sił ki w ce lu osią gnię cia ko rzy ści z ofia ry
Chry stu sa? Jak to jest po ka za ne? Ja na 3: 14-16.
Aka pit 6.

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

BS ‘12, 63


