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JE GO CHA RAK TER I CEL 
„Oto Pan idzie ze świę ty mi ty sią ca mi swo imi, aby
wy ko nać sąd na wszyst kich, któ rzy są nie po bo -
żni wśród nich, za wszyst kie bez bo żne czy ny, któ -
re po peł ni li”. „Niech za szu mi mo rze i wszyst ko
co w nim jest; okrąg świa ta i je go miesz kań cy.
Niech rze ki klasz czą w dło nie; niech pa gór ki we-
spół ra du ją się przed Pa nem, po nie waż przy cho -
dzi, aby są dzić zie mię. On bę dzie są dził świat
w spra wie dli wo ści, a na ro dy w pra wo ści” (Ju dy 14,
15; Psalm 98: 7-9, KJV). 

Po wy ższe wer se ty mó wią o wiel kim Dniu Są -
du, któ ry ma za koń czyć Wiek Ewan ge lii i za in au -
gu ro wać Ty siąc le cie. Po win ni śmy przede wszyst-
kim za uwa żyć, o czym te wer se ty nie mó wią. One
nie mó wią, że nasz Pan Je zus przyj dzie, aby znisz-
czyć zie mię, aby spa lić świat. One nie uczą, że czę-
ścio wy sąd od bę dzie się pod czas śmier ci i że póź-
niej, wszy scy zo sta ną przy pro wa dze ni z nie ba,
czyść ca i pie kła wiecz nych mąk, tyl ko po to, aby
z po wro tem by li wy sła ni w te sa me miej sca. To nie
jest wła ści wa myśl! Pi smo Świę te te go nie twier dzi;
jest to nie spraw dzo na myśl, ja ką nie któ rzy z nas
błęd nie utrzy my wa li w prze szło ści. Na sze prze są -
dy i błęd ne zro zu mie nie do łą czy ły do słów Pi sma
Świę te go nie wła ści we zna cze nie. To Mi łość Bo ża
spro wa dza sąd na świat.

Pierw szym są dem, czy li wy ro kiem za grzech,
był wy rok śmier ci. Pod tym wy ro kiem ca ły świat
miał zgi nąć, zo stać od cię ty od ży cia, z po wo du
grze chu Ada ma. Lecz Bóg miał mi ło sier dzie
i współ czu cie dla ludz ko ści i prze wi dział, aby ludz-
kość mia ła na stęp ną pró bę z po trzeb ny mi do-
świad cze nia mi udzie lo ny mi po to, by umo żli wić
im zro zu mie nie na tu ry i skut ków grze chu. Pierw-
sza pró ba by ła pró bą tyl ko dla Ada ma i Ewy. Jed-
na kże ka żdy czło nek ludz kiej ro dzi ny otrzy ma in-
dy wi du al ną pró bę do ży cia wiecz ne go, aby oka zać
czy w ko rzyst nych wa run kach doj dzie do har mo -
nii z Bo giem. 

CHA RAK TER – POD STA WĄ SĄ DU 
Wszyst kie na dzie je na ży cie wiecz ne dla ludz-

ko ści są za le żne od wy ni ków tej przy szłej pró by.

W tym ży ciu mę żczyź ni i ko bie ty kształ tu ją cha rak-
ter – al bo na pra wia ją, al bo de gra du ją sa mych sie-
bie. Ka żdy, kto usi łu je czy nić to, co naj lep sze
w obec nych nie ko rzyst nych wa run kach, wej dzie
w tę in dy wi du al ną pró bę lub sąd w o wie le lep-
szym sta nie, niż gdy by te go nie czy nił i do ko -
na szyb kie go po stę pu ku do sko na ło ści w tym Dniu. 

Ko ściół Chry stu so wy jest wy jąt kiem w tym
za rzą dze niu dla świa ta. On nie bę dzie mieć
udzia łu w tej pró bie, po nie waż Ko ściół jest szcze-
gól ną, wy bra ną kla są i prze szedł swo ją pró bę
wcze śniej niż świat. Oka za li się wier ni. Ich pró ba
by ła pró bą do ży cia na Bo skim po zio mie. Obec nie
znaj du ją się z Pa nem w nie biań skiej sfe rze Kró le-
stwa, Pan zaj mu je się ni mi i ra zem z Pa nem bę dą
Sę dzia mi świa ta w przy szłym Wie ku, jak czy ta -
my: „Czy nie wie cie, iż świę ci bę dą są dzić świat?”
(1 Kor. 6:2). Bę dzie to czas wy mie rza nia kar
i udzie la nia na gród.

Ka żdy czy nią cy zło bę dzie od po wied nio po-
trak to wa ny i otrzy ma na ga nę za swój zły za miar
oraz ka ra nie w ce lu na pra wy. Ka żdy czy nią cy do -
bro otrzy ma na gro dę. Pra ca te go ty siąc let nie go
Dnia Są du wy ka że lu dziom do ja kie go stop nia są
w dys har mo nii z Bo giem oraz jak po wró cić do har -
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mo nii z Nim. Pod ko niec Wie ku Ty siąc le cia nikt
nie po zo sta nie w nie świa do mo ści. Tak jak jest na-
pi sa ne: „Zie mia bę dzie na peł nio na zna jo mo ścią
PAŃ SKĄ, tak jak mo rze wo da mi na peł nio ne jest”
(Izaj. 11: 9). Po nad to Pi smo Świę te mó wi nam, że
są dy bę dą uza le żnio ne od uprzed nio po sia da ne go
świa tła i grze sze nia prze ciw ko nie mu. Świa do my
grzesz nik po stu la tach pró by zo sta nie znisz czo ny
we wtó rej śmier ci.

Wszy scy, któ rzy wy ko rzy sta ją spo sob no ści te -
go cza su, czy niąc po stęp w cha rak te rze, bę dą stop-
nio wo czy nić po stęp na Dro dze Świę to ści
(Izaj. 35: 8,9). Oni bę dą co raz bar dziej bło go sła -
wie ni, aż osią gną peł ną do sko na łość ziem skie go
ob ra zu i po do bień stwa Bo ga utra co ne go w Ada -
mie. Bę dzie to wspa nia ły re zul tat dzie ła od ku pie -
nia przez Chry stu sa. Wte dy ka żde ko la no ugnie
się i ka żdy ję zyk wy zna chwa łę Bo gu. Wszy scy,
któ rzy na dal bę dą wo le li grzech, zo sta ną osta tecz-
nie znisz cze ni we wtó rej śmier ci. Wów czas Bóg
bę dzie miał czy sty Wszech świat. 

WIEL KI DZIEŃ PA NA JEST OBEC NIE 
Obec nie znaj du je my się na po cząt ku te go wiel-

kie go Dnia Pa na. W szyb kim tem pie gro ma dzą się
wszyst kie si ły, któ re ma ją ode grać ro lę w tym po-
tę żnym wstrzą sie, któ ry ma po prze dzić pa no wa -
nie Me sja sza. Na ro dy zie mi i wszyst kie licz ne ele-
men ty skła do we spo łe czeń stwa, ja kie obec nie się
or ga ni zu ją – po li tycz ne, fi nan so we i ko ściel ne sys-
te my – są obec nie przed Są dem i oka zu ją się nie-
od po wied nie. Ca łe chrze ści jań stwo drży przed po -
tę żny mi si ła mi, któ re obec nie do cho dzą do gło su.

Ob ser wu je my kry zys mo ral no ści. Po nie waż chwa-
leb ny Po słan nik Przy mie rza jest te raz obec ny, by
za jąć miej sce ja ko wiel ki Sę dzia, my rów nież mo-
że my za dać py ta nie po sta wio ne przez Bo skie go
Pro ro ka w sta ro żyt no ści: „Któż bę dzie mógł znieść
dzień przyj ścia Je go i kto się ostoi, gdy się On oka -
że, bo On jest ja ko ogień roz ta pia ją cy i ja ko my dło

ble cha rzy. I bę dzie sie dział roz ta pia jąc i oczysz -
cza jąc sre bro i oczy ści sy nów Le wie go, i prze pła -
wi ich jak zło to i jak sre bro” (Mal. 3: 1-6). 

Ach, świat pra gnie te go bło go sła wień stwa! Ka -
żde go dnia lu dzie co raz bar dziej uświa da mia ją so -
bie wiel ką po trze bę sil nej rę ki, by uwol nić ich
od po wa żne go kry zy su, któ ry jest co raz bli żej nich;
lecz oni nie do strze ga ją, do ja kie go stop nia wro-
dzo ny grzech czło wie ka jest nie do po go dze nia
z pa no wa niem Spra wie dli wo ści, któ re jest po żą -
da ne i tak pil nie po trzeb ne. Za nim świat uświa do -
mi so bie po trze bę po mo cy i bło go sła wień stwa,
mu si przyjść Dzień Gnie wu; „ogień Bo skiej gor li -
wo ści” mu si gwał tow nie pło nąć i stra wić ca łe gi-
gan tycz ne zło, tak głę bo ko za ko rze nio ne w świe -
cie oraz w ser cach i umy słach lu dzi. To nie ma być
je dy nie ogień znisz cze nia, lecz dzię ki Bo gu, rów-
nież oczysz cze nia! To nie bę dzie li te ral ny, lecz
sym bo licz ny ogień. Wów czas Pan przy wró ci lu-
dziom czy ste war gi, czy ste po słan nic two i wy raź -
ne oznaj mie nie Bo skiej wo li i Pla nu Zba wie nia.

SY NO WIE LE WIE GO
– OSĄ DZE NI NAJ PIERW 

Wcze śniej sza część są du nad chrze ści jań stwem
od no si ła się szcze gól nie do sy nów Le wie go,
do kla sy sre bra. Oni do ko na li po świę ce nia sa mych
sie bie Pa nu, tak jak uczy ni ła kla sa zło ta, wier ni
zwy cięz cy, „wię cej niż zwy cięz cy”. Ro zu mie my, że
kla są sre bra jest Wiel ka Kom pa nia, któ ra „wy szła”
z uci sku wiel kie go i „omy ła swo je sza ty [któ re
wcze śniej zo sta ły spla mio ne i ska la ne] i wy bie li ła
je we krwi Ba ran ka” (Obj. 7: 9-17). Oni są pro wa -
dze ni przez Po słan ni ka Przy mie rza; nie w ce lu
znisz cze nia ich czy uczy nie nia im krzyw dy, ja ko
jed nost kom, lecz w ce lu znisz cze nia ich cia ła, któ -
re za nie dba li ofia ro wać w har mo nii ze swym Przy-
mie rzem – „aby duch był za cho wa ny w Dzień Pa -
na Je zu sa”.

Ogień te go Wiel kie go Dnia „do świad czy, ja-
kie go ro dza ju jest pra ca ka żde go czło wie ka”. On
oka że, kto z wy zna nio wych uczniów Chry stu sa
bu do wał na Nim, ja ko swym Fun da men cie, ze zło -
ta, sre bra i dro go cen nych ka mie ni Bo skiej Praw dy
i roz wi nął praw dzi wy, sil ny, war to ścio wy cha rak -
ter, bez gra nicz nie lo jal ny wo bec Pa na; oka że też,
kto bu do wał z drew na, sia na i sło my. W po dob ny
spo sób ob ja wi, kto bu do wał na fun da men cie z pia -
sku (1 Kor. 3: 11-15). 

UDZIAŁ W SĄ DZIE CIE LE SNE GO IZ RA ELA
Wy da je się, że część pro roc twa Ma la chia sza

roz dział 3, ma za sto so wa nie do cie le sne go Izra ela.
Pan ga ni ich wska zu jąc, że Je go po stę po wa nie
wo bec nich ja ko na ro du by ło zgod ne z Przy mie -
rzem, któ re za warł z ni mi przy Gó rze Sy naj. Lecz
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oni oka za li się nie wier ni swo jej czę ści Przy mie -
rza. Kie dy po ja wi się ten wiel ki Po słan nik No-
we go Przy mie rza, któ re ma za stą pić sta re Przy-
mie rze, On oczy ści sta ro żyt ny lud Bo ga. Te raz
nad szedł wła ści wy czas na po wrót ła ski do nich,
lecz przed ich peł nym przy wró ce niem do ła ski
oni mu szą do świad czyć dal sze go ka ra nia, w ce lu
oczysz cze nia i przy go to wa nia ich na przy ję cie
wiel kie go Me sja sza. 

W „cza sie uci sku Ja ku ba” (Jer. 30:7), któ ry obec-
nie się przy bli ża, zo ba czą i uzna ją swe go Kró la,
któ re go od rzu ci li, gdy przy szedł, by ofia ro wać dla
nich sa me go Sie bie w pierw szym ad wen cie. „Pa-
trzeć bę dą na Nie go [oczy ma wia ry], któ re go prze-
bi li i bę dą Go opła ki wać, jak opła ku je się je dy ne -
go sy na” (Zach. 12:10, KJV). Wów czas On przy-
wró ci ich z po wro tem do ła ski na wa run kach No-
we go Przy mie rza. „Wte dy wdzięcz na bę dzie Pa nu
ofia ra od Ju dy i od Je ru za le mu, ja ko za dni pierw-
szych i ja ko za lat sta ro daw nych” (Mal. 3: 4). Wów-
czas Me sjasz uży je ich ja ko prze wód do bło go sła -
wie nia ca łe go świa ta. 

ZA ŚLE PIE NI
NA PRAW DZI WE TRUD NO ŚCI

W tym wiel kim cza sie uci sku Pan bę dzie szyb-
kim świad kiem prze ciw ko ka żdej złej rze czy i bę -
dzie ją ga nił. Wte dy wszy scy lu dzie bę dą ucze ni
przez Nie go dróg spra wie dli wo ści. Lecz obec nie
bied ny za śle pio ny świat, skrę po wa ny kaj da na mi
sza ta na (2 Kor. 4: 4), nie zna sa mych sie bie. Oni nie
do strze ga ją jesz cze, że sa mo lub stwo jest pod sta wą
ka żde go ich po su nię cia i ka żdej am bi cji; że licz ba
tych, któ rzy nie są w ten spo sób kie ro wa ni i kon -
tro lo wa ni, jest tak ma ła, że po zo sta je bez zna cze -
nia i wpły wu.

Nie ma my za mia ru wy śmie wać się z żad nych
wy sił ków czy nio nych w kie run ku spra wie dli wo -

ści, na wet gdy są po bu dza ne przez sa mo lub stwo.
Wska zu je my je dy nie, że praw dzi we chrze ści jań -
skie spoj rze nie na te spra wy bar dzo ró żni się od te -
go. Bi blij ny punkt wi dze nia jest na stę pu ją cy: on
uzna je Bo ga, Bo ską wo lę, cel, plan i ob ja wie nie, ja -
ko ma ją ce wpływ na wszyst kie spra wy świa ta.
W obec nych wstrzą sach po li tycz nych, w ujaw nia -
niu skan da li fi nan so wych, spo łecz nych itd., on
do strze ga na stęp ną si łę przy go to wu ją cą się na czas
wiel kie go uci sku, na wiel kie „trzę sie nie zie mi”
prze po wie dzia ne w pro roc twie, wiel ki ka ta klizm,
któ ry za czy na ude rzać w ca ły świat (Dan. 12:1). Pi -
smo Świę te wska zu je, że trwa ją cy obec nie czas
uci sku bę dzie stop nio wo przy bie rał na si le. 

Okrop ne prze są dy i igno ran cja ciem nych wie-
ków dzię ki Bo skiej opatrz no ści zo sta ły stop nio wo
w znacz nym stop niu roz pro szo ne, aby ludz kie
umy sły mo gły zo stać uwol nio ne nie tyl ko z prze -
są dów re li gij nych, lecz ta kże z prze są dów od no -
szą cych się do Bo skie go pra wa pew nych grup
do dzie dzi cze nia kró lestw i po sia dło ści świa ta oraz
do ży cia na wy ższym po zio mie spo łecz nych przy-
wi le jów niż in ni. Wszyst kie te spra wy są obec nie
ana li zo wa ne przed świa tem, a so cja lizm wy su wa
się na pierw szy plan ja ko wy baw ca świa ta, ja ko je -
go wy zwo li ciel od in tryg kle ru i prze są dów, od po -
li tycz nej i fi nan so wej au to kra cji. Świat jest za pra -
sza ny by spo glą dać nie na Te go, któ ry od ku pił nas
Swą dro go cen ną krwią i obie cał przyjść po now nie
oraz usta no wić Swo je Kró le stwo w spra wie dli wo -
ści, lecz wzy wa się go, by spo glą dał na sie bie,
na swo je wła sne spra wy i sa mo lub ne in te re sy, ja -
ko je dy ną na dzie ję. Świat igno ru je Bo ga i Je go
nad zo ru ją cą opatrz ność oraz Bo skie ob ja wie nie
od no szą ce się do przy szłe go re zul ta tu obec nych
wa run ków w chwa leb nym Ty siąc let nim Kró le -
stwie, w ce lu bło go sła wie nia ca łe go świa ta.

TWOR ZĄ CA SIĘ
OBEC NIE FE DE RA CJA KO ŚCIO ŁÓW

Z na sze go punk tu wi dze nia, obec ne łą cze nie
się ko ścio łów w wiel ką fe de ra cję jest wy peł nie -
niem bi blij nej prze po wied ni; a roz sąd ny, wier ny,
po świę co ny lud Pa na jest ostrze ga ny przed bra -
niem udzia łu w ta kiej fe de ra cji ko ścio łów. W tej
spra wie Sło wo Pa na mó wi: „Nie mów cie Sprzy-
się że nie do wszyst kich, do któ rych ten lud po wie:
Sprzy się że nie; nie bój cie się ich stra chem ani się
lę kaj cie; lecz uświę caj cie Pa na Bo ga w ser cach
wa szych, a On niech bę dzie bo jaź nią wa szą”
(Izaj. 8:11-16, KJV). 

Drżyj my na sa mą myśl przed ob ra że niem Bo -
ga, lecz nie bój my się lu dzi. To ką kol, któ ry wszę-
dzie łą czy się ra zem z psze ni cą, ma być zwią za ny,
zgro ma dzo ny ra zem na czas wiel kie go uci sku. To
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bę dzie po tę żna re wo lu cja spo łecz na, któ ra wkrót -
ce za pa li wszyst kie spo łecz ne, re li gij ne i fi nan so we
in sty tu cje i ukła dy obec ne go cza su, pro wa dząc
do anar chii, któ ra przez Bo ską nad zo ru ją cą opatrz-
ność oba li wszyst kie rze czy nie zgod ne ze spra-
wie dli wo ścią i przy go tu je miej sce na Kró le stwo
Bo że, któ re zo sta nie za ma ni fe sto wa ne w mo cy
i wiel kiej chwa le w ce lu wy zwo le nia i bło go sła wie -
nia ca łej ludz kiej ro dzi ny.

Pa mię ta my, że kie dy Wiek Ży dow ski zbli żał
się do koń ca, Jan Chrzci ciel, zwia stun Me sja sza,
po wie dział do Ży dów: „Moc niej szy ode mnie
idzie, któ re mu nie je stem god ny roz wią zać rze-
my ka w san da łach; On was chrzcić bę dzie du-
chem świę tym i ogniem” (Łuk. 3:16, KJV). Przy po-
mi na my wy peł nie nie te go. Wier ni, „praw dzi wi
Izra eli ci”, zo sta li zgro ma dze ni do spi chle rza chrze-
ści jań skie go Ko ścio ła i ochrzcze ni Du chem Świę-
tym w cza sie Pięć dzie siąt ni cy. Po zo sta ła część na-
ro du ży dow skie go, któ ra „nie po zna ła cza su swe -
go na wie dze nia”, zo sta ła spa lo na (nie li te ral nym
ogniem), ja ko „ple wy”, w cza sie wiel kie go uci sku,
ja ki oba lił ich na ród (69 rok n. e.). Ten wiel ki ucisk
jest po ka za ny w Bi blii ja ko ob raz na ma łą ska lę
wa run ków pa nu ją cych obec nie w koń co wych
dniach Wie ku Ewan ge lii. 

Cho ciaż w tym cza sie uci sku, któ ry przy szedł
na Ży dów, po dej mo wa no ró żne kro ki w ce lu po-
wstrzy ma nia za gła dy na ro du izra el skie go, wszyst-
kie wy sił ki za wio dły. Na wet rzym ski ce sarz pra-
gnął za cho wa nia na ro du i usta no wie nia po rząd ku,
a rzym ska ar mia zo sta ła wy sła na nie po to, by ich
znisz czyć, lecz by usta no wić wśród nich po kój.
Lecz Pan oświad czył, że ogień uci sku, któ ry Pan
roz pa lił, nie zo sta nie uga szo ny żad ną mo cą, aż
w peł ni do ko na swe go dzie ła; i tak się sta ło. 

Po dob nie bę dzie z wiel kim ogniem uci sku,
w któ rym za koń czy się obec ny Wiek i do któ re go
kla sa chrze ści jań skie go „ką ko lu” bę dzie wrzu co na.
To nie bę dzie osta tecz ne znisz cze nie ży cia (cho ciaż
wie le ludz kich ist nień zgi nę ło i zgi nie w okrop -
nym uci sku te go Dnia Gnie wu), lecz bę dzie to zu-
peł ne znisz cze nie wszyst kich ziem skich rzą dów
i in sty tu cji oraz oba le nie chrze ści jań stwa. One zo-
sta ną znisz czo ne w ogniu anar chii. Nic nie bę dzie
mo gło uga sić te go ognia ani prze szko dzić znisz-
cze niu obec nych sys te mów. Lecz, chwa ła Bo gu,
gdy ogień po chło nie ścier ni sko i zwod ni cze oszu-
stwa obec ne go po rząd ku rze czy, on przy go tu je
dro gę do wiel kich bło go sła wieństw, któ re Bóg za-
pla no wał i za pew nił w Swym nad cho dzą cym Kró-
le stwie. „Al bo wiem, gdy się są dy Two je od pra -
wia ją na zie mi, spra wie dli wo ści się uczą oby wa -
te le okrę gu ziem skie go” (Izaj. 26: 9). To bę dzie czas

wiel kie go ka ra nia, lecz bę dzie ono nie zbęd nym
dzie łem zręcz ne go Chi rur ga, któ ry ra ni, lecz po to,
by wy le czyć. 

„UCIECZ KA KŁAMSTW” USU NIĘ TA 
W przy po wie ści na sze go Pa na o bu do wa niu

Do mu na Ska le lub na Pia sku, Pan udzie la su ge -
styw ne go ob ra zu do ty czą ce go szcze gól nie prób,
któ re przyj dą na chrze ści jań stwo przy koń cu te go
Wie ku. On da je tu taj ob raz gwał tow ne go sztor mu,
po wo dzi z po tę żny mi wia tra mi, ude rza ją cy mi
w struk tu rę wia ry Je go wy zna nio wych na śla dow -
ców, nisz czą cy mi wia rę tych, któ rzy nie bu do wa -
li na Chry stu sie ja ko na Opo ce, lecz bu do wa li
na Nim ja ko na Pia sku. Do strze ga my to obec nie.
W obec nym cza sie po tę żna ule wa Praw dy prze ta -
cza się przez ca łe chrze ści jań stwo. Sza le je wiel ka
bu rza. Ko ściel ne de no mi na cje drżą pod wpły wem
wstrzą sów. Ich pod sta wy, zło żo ne z ludz kich tra-
dy cji, teo rii stwo rzo nych przez czło wie ka, igno-
ran cji i „na uk dia bel skich” (1 Tym. 4:1), oka zu ją się
nie za do wa la ją ce. One nie są w sta nie prze trwać
w świe tle wiel kie go re flek to ra Praw dy, któ ry obec-
nie jest ob ró co ny na nich. To tu taj wiel ka bu rza
Praw dy zmy je pod sta wę z grzą skie go grun tu,
na któ rym zbu do wa ne są głów ne chrze ści jań skie
ko ścio ły i na stą pi osta tecz na ich ru ina. Je dy nie
praw dzi wy lud Bo ga bę dzie w sta nie znieść pró bę
te go Wiel kie go Dnia – któ ry już jest wśród nas!

Jest to ta sa ma bu rza i po wódź wspo mnia -
na przez Pa na za po śred nic twem Pro ro ka Iza ja sza:
„Ogar nie grad uciecz kę kłamstw, a kry jów ki wo -
dy za to pią. Gdy na dej dzie klę ska po to pu, zo sta -
nie cie [fał szy wi na uczy cie le] po chwy ce ni. Ile kroć
bę dzie prze cho dzić, ogar nie was, a bę dzie prze-
cho dzić ka żde go ran ka, we dnie i w no cy; a utra -
pie niem bę dzie zro zu mie nie wia do mo ści [Po słan -
nic twa, Praw dy]” (Izaj. 28:17-19, KJV). 

Ten dru zgo cą cy ucisk wkrót ce ogar nie ca ły
świat. W rze czy sa mej, do pew ne go stop nia on
już roz po czął się wśród wszyst kich na ro dów.
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Wy licz two je
bło go sła wień stwa

wy mień je

JED NO po DRU GIM



Wszy scy lu dzie mu szą zo stać obu dze ni przez są -
dy Pań skie i mu szą uświa do mić so bie po trze bę
Ra mie nia Bo ga Je ho wy, w ce lu ich wy zwo le nia,
pod nie sie nia i zba wie nia. Ca ły świat ma być są-
dzo ny przez Me sja sza. Wszy scy bę dą świad czyć
o tym, że ten sąd, ta pró ba, nie mo gła na stą pić, za -
nim wiel ki Sę dzia nie za jął Swe go miej sca i wła -
dzy: za tem nikt z tych, któ rzy umar li przed
pierw szym ad wen tem na sze go Pa na, nie mógł
być są dzo ny przez Nie go. Po dob nie wszy scy po-
win ni być świa do mi fak tu, że świat w ogól no ści
nie był na pró bie, za nim nasz dro gi Od ku pi ciel
nie zo stał po sta wio ny na urząd Sę dzie go oraz że
świat nie był na pró bie przed obec nym cza sem.
Za tem ogrom na więk szość ludz ko ści nie zna Sę-
dzie go, nie ro zu mie Je go Pra wa ani nie ma żad-
ne go po ję cia o wa run kach i wy ma ga niach nie-
zbęd nych do uzy ska nia ży cia wiecz ne go. Jest to
zgod ne z po glą da mi pre zen to wa ny mi na ten te -
mat w Pi śmie Świę tym. 

DZIEŃ SĄ DU CZA SEM BŁO GO SŁA WIE NIA
Apo stoł Pa weł oświad cza (Dz.Ap. 17:31), że

Bóg „po sta no wił dzień, w któ ry bę dzie są dził
wszy stek świat w spra wie dli wo ści przez Mę ża,
któ re go na to na zna czył [Chry stu sa, Gło wę i Cia -
ło], upew nia jąc o tym wszyst kich, wzbu dziw szy
Go od umar łych”. Ten po sta no wio ny Dzień na le -
żał do przy szło ści w cza sach Apo sto łów i wciąż
na le ży do przy szło ści, cho ciaż obec nie już świ ta.
Re zul ta tem Ewan ge lii Chry stu sa, Do brych Wie-
ści, bę dzie to, że Ten, któ ry ku pił świat Swą wła sną
dro go cen ną krwią, ma się stać Sę dzią wszyst kich
lu dzi, ży ją cych i umar łych. „Wszy scy, któ rzy są
w gro bach, usły szą głos Je go i wyj dą”, „a ci, któ rzy
usły szą, żyć bę dą” (Ja na 5:28, 29, 25, RV). 

No wa pró ba ma być udzie lo na Ada mo wi i ca łe -
mu je go ro do wi. To bę dzie in dy wi du al na pró ba
w wa run kach oświe ca ją ce go i pod no szą ce go wpły -
wu Me sjań skie go Kró le stwa. Na praw dę, są to „Do -
bre Wie ści o wiel kiej ra do ści” dla świa ta, dla „wzdy-
cha ją ce go stwo rze nia”. Cho ciaż wiel kie mu prze-
ciw ni ko wi uda ło się zwieść ogrom ną więk szość,
na wet chrze ści jan, że by my śle li wprost prze ciw nie,
to ten Dzień Pró by, Dzień Są du, ma przyjść
na wszyst kich sy nów i cór ki Ada ma w ce lu ich wy-
zwo le nia i bło go sła wie nia, je śli przyj mą je go wa-
run ki. Ten Wiel ki Dzień, któ ry bę dzie „po żą da niem
wszyst kich na ro dów”, jest z na ci skiem opi sa ny
przez Pro ro ka Da wi da (Psal my 96-98). Świę ci Pa na,
wier ni na śla dow cy Chry stu sa, któ rzy „na śla du ją
Ba ran ka, gdzie kol wiek idzie”, zo sta ną po łą cze ni ze
Swą Gło wą, ja ko po moc ni czy sę dzio wie w Je go
chwa leb nym dzie le pod nie sie nia i re sty tu cji ludz ko-
ści do wszyst kie go, co by ło utra co ne w Ada mie. 

Ja kże je ste śmy szczę śli wi, że na sze oczy zo sta -
ły na masz czo ne, aby do strzec te wszyst kie wspa-
nia łe za rzą dze nia na sze go Bo ga! Jak szczę śli wi je-
ste śmy, że mo że my zro zu mieć zna cze nie ciem-
nych chmur wi szą cych nad świa tem, któ re wkrót -
ce ma ją się obe rwać! Ja kże ra du je my się, że mo że -
my do strze gać, iż te chmu ry uci sku wyj dą na do -
bre i że zna my wspa nia ły ko niec – że po za zio ną -
cą ot chła nią, któ ra jest przed na mi, po za krwią
i łza mi zbli ża ją cej się po wietrz nej trą by i bu rzy,
wzej dzie bło go sła wio ne Słoń ce Spra wie dli wo ści
z uko je niem i bło go sła wień stwem na Swych skrzy-
dłach, a za ła ma na, bez rad na i zroz pa czo na ludz -
kość bę dzie po pro wa dzo na do świa tła i chwa ły
Kró le stwa dro gie go Sy na Bo że go!
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CUD NA NE GE WIE 
Świa dec two cu du na Ne ge wie. Mó wi się, że Izra el

ma więk szy po ten cjał w za kre sie do brej gle by, niż ja ki -
kol wiek in ny na ród iże uro śnie tam pra wie ka żdy plon.
Pół noc na część kra ju ma do sta tecz ną ilość wo dy, lecz
na po łu dniu, na Ne ge wie, brak do sta tecz ne go na wod -

nie nia jest du żym utrud nie niem. Po ziom opa dów jest za-
zwy czaj nie do sta tecz ny; kie dy one przy cho dzą, zwy kle
pod czas 10 do 20 dni w cią gu ro ku, w więk szo ści przy-
pad ków są bar dzo gwał tow ne i szyb ko zni ka ją. Lecz ta
ogrom na prze szko da, brak do sta tecz ne go na wod nie -
nia, jest po ko ny wa naztak wiel ką de ter mi na cją, że cho-



ciaż w 1948 ro ku Ne gew był pu sty nią, to obec nie on co -
raz bar dziej roz kwi ta; znaj du je się tam du żo osie dli ispo -
ra część Ne ge wu jest wy ko rzy sta na pod upra wy. Izra el
jest obec nie sa mo wy star czal ny pod wzglę dem wy ma -
gań wod nych.

Na Ne ge wie po dej mu je się ta kie kro ki, jak bu-
do wa ro wów od wad nia ją cych, te ra sy i zbior ni ki,
aby za po biec zbyt szyb kie mu za ni ko wi wo dy
desz czo wej. Drą ży się rów nież co raz wię cej stud -
ni i na głę bo ko ści znaj do wa na jest świe ża wo da
w ilo ściach wy star cza ją cych do na wod nie nia wie -
lu hek ta rów zie mi, na wet na ta kich ob sza rach, jak
te re ny po mię dzy So do mą i Ej la tem, któ re w znacz -
nej czę ści by ły zu peł nie ja ło we. Po nad to du żą ro -
lę w do star cza niu nie zbęd nej wo dy od gry wa na-
wad nia nie. Wiel ki ru ro ciąg Ne gew, z ogrom ny -
mi 168 cen ty me tro wy mi, be to no wy mi ru ra mi, pro-
wa dzi wo dę z rze ki Tel Awiw Yar kon, w re jo nie
Tel Awi wu, do rur, kra nów i desz czow ni na wad -
nia ją cych wcze śniej sze nie użyt ki Ne ge wu. Sieć
ru ro cią gów, pro wa dzą cych wo dę nie tyl ko z rze -
ki Yar kon, lecz ta kże z Jor da nu, za pew nia do dat -
ko wą wo dę po trzeb ną dla Ne ge wu. 

Nie do sta tek wo dy w re gio nie spo wo do wał in-
ten syw ne wy sił ki w kie run ku mak sy mal ne go wy-
ko rzy sta nia do stęp nych za so bów wo dy oraz po-
szu ki wa nia no wych źró deł. W la tach 60 izra el skie
źró dła świe żej wo dy zo sta ły po łą czo ne w zin te gro -
wa ną sieć, któ rej głów na ar te ria, Na ro do wy Zbior-
nik Wod ny, trans por tu je wo dę ze swe go cen trum
na pół no cy do pół su chych ob sza rów na po łu dniu.
Pro wa dzo ne są pro jek ty nad wy ko rzy sta niem no-
wych źró deł obej mu ją cych roz sta wia nie chmur,
po wtór ne wy ko rzy sta nie wo dy ście ko wej i od sa -
la nie wo dy mor skiej. 

Obec nie na Ne ge wie li te ral nie wy peł nia się wie -
le pro roctw, za war tych przed wie ka mi w Sło wie Bo -
żym. Zwróć my uwa gę na na stę pu ją ce pro roc twa:
„We se lić się bę dzie pu sty nia, a roz ra du je się i za -

kwit nie jak ró ża... al bo wiem wo dy na pust ko wiu
wy try sną, a po to ki na pu sty niach. I sta nie się miej-
sce su che je zio rem, a bez wod ne źró dła mi wód”;
„Ob ró cę pu sty nię w je zio ra, a zie mię su chą w stru -
mie nie wód”; „Wy le ję wo dy na pra gną ce go, a po to -
ki na su chą zie mię”; „Gdyż po cie szy PAN Sy jon, po-
cie szy wszyst kie pu sty nie je go, a uczy ni pust ko wie,
ni czym ogród Eden, a pu sty nia bę dzie jak ogród
PAŃ SKI” (Izaj. 35:1, 6, 7; 41:18; 44:3; 51:3, KJV). 

MOR ZE MAR TWE
Jed nym z naj go ręt szych i naj bar dziej nie do -

stęp nych re gio nów na świe cie jest po łu dnio wy
kra niec Mo rza Mar twe go, oko li ca sta ro żyt nej So-
do my i Go mo ry. Znaj du ją się tam gó ry sol ne,
a nie da le ko od nich jest gro ta Da wi da, w En Ge di
(1 Sam. 24:1-3), gdzie on i je go lu dzie za trzy ma li
się, ucie ka jąc przed kró lem Sau lem. 

Obec nie no wo cze sne, as fal to we dro gi łą czą So-
do mę z Be er se bą i Ej la tem (nie da le ko So do my zna-
le zio no du że ilo ści bi tu mi nów, w „do łach ze smo -
łą ziem ną” – 1 Moj. 14: 10, NP). Na zdję ciu po ni żej
po ka za ne są współ cze sne zło ża związ ków po ta su
z wi docz ny mi zbior ni ka mi o pod wy ższo nym pa-
ro wa niu. Cho ciaż to mo rze za wsze by ło okre śla ne
ja ko „mar twe” i kie dyś są dzo no, że jest ono zu peł-
nie bez u ży tecz ne i nie do cho do we, to obec nie są
z nie go po zy ski wa ne nie zbęd ne skład ni ki do pro -
duk cji na wo zów po ta so wych, któ re umo żli wia ją
Izra elo wi od zy ski wa nie ty się cy hek ta rów bez u ży -
tecz nej zie mi na Ne ge wie. Pa ra dok sal nie, Mo rze
Mar twe da je obec nie ży cie nie uro dzaj nym ob sza -
rom lą du. Pla nu je się rów nież przy wró ce nie za kła -
du prze twa rza ją ce go związ ki po ta su, na pół noc -
nym krań cu Mo rza Mar twe go. Ta ki plan jest rów-
nież re ali zo wa ny w Jor da nii.

Pro duk cja po ta su w re gio nie Mo rza Mar twe go
jest sto sun ko wo ła twa i nie dro ga. Sza cu je się, że
po zna ne za pa sy złóż po ta su są wy star cza ją ce

OB FI TE ZBIO RY WSPÓŁ CZE SNE GO IZRA ELA
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...we se lić się bę dzie pu sty nia, a roz ra du je się
i za kwit nie jak ró ża – Izaj. 35: 1



do za spo ko je nia po trzeb świa ta na obec nym po-
zio mie je go zu ży cia, na co naj mniej ty siąc lat. Znaj-
du ją się tam rów nież ol brzy mie ła wi ce sol ne, z któ -
rych po nad 2 000 000 ton wy sy ła się rok rocz nie
do Ja po nii. Mo rze Mar twe zaj mu je po wierzch -

nię 1050 km2 i le ży 394 m po ni żej po zio mu mo rza.
Jest to bar dzo nie zwy kły zbior nik wod ny. Przyj-
mu je wo dy Jor da nu i sze ściu in nych rzek, lecz nie
ma żad ne go od pły wu. Jest tam bar dzo du ży
wskaź nik pa ro wa nia. Je zio ro ota cza ją stro me kli fy
od kry tych wa pie ni oraz ma sy siar ki le żą cej
na brze gach, od kry wa nej przez okre so wo wy stę -
pu ją ce trzę sie nia zie mi. Po ten cjal ne za so by so li
mi ne ral nych Mo rza Mar twe go są ol brzy mie. 

W pro ce sie pro duk cji związ ków po ta su so-
lan ka z Mo rza Mar twe go jest wy pom po wy wa -
na do se rii ma łych zbior ni ków, z któ rych
pod wpły wem słoń ca wy pa ro wu je wo da, i za -
gęsz cza się mi ne ra ły do osa dów chlor ku ma gne -
zu i chlor ku po ta su. Na stęp nie te dwa związ ki so -
li są roz dzie la ne przez roz pusz cza nie chlor ku ma-
gne zu oraz po zo sta wie nie chlor ku po ta su w po -
sta ci osa du. 
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NA UKO WI ba da cze szyb ko do cho dzą do
wnio sku, że ma my słusz ne po wo dy, by śmiać

się z nie któ rych na ukow ców, któ rzy od rzu ca ją bi-
blij ny opis o po to pie. Bi blia jest po twier dza -
na przez geo lo gię, astro no mię i hi sto rię. Naj star sze
za pi sy ba bi loń skie opo wia da ją hi sto rię o po to pie
– o No em i je go ar ce. Aby skom pro mi to wać Bi-
blię, nie któ rzy ar che olo dzy twier dzą, że opis Księ -
gi Ro dza ju zo stał je dy nie sko pio wa ny z ba bi loń -
skich za pi sów. Lu dzie wie dzą, że w sta ro żyt nych
cza sach nie by ło żad nych za pi sów, któ re mo żna
by ło by po rów nać z opi sem Księ gi Ro dza ju! Nikt
na wet nie pró bu je po dać po łą czo nej hi sto rii ludz-
kiej ro dzi ny w chro no lo gicz nej li nii 1656 lat
od Ada ma do po to pu lub kon kret ne go za pi su, jak
czy ni to Bi blia, o tym, jak dłu go pa da ło, jak wy so -
ko się ga ły wo dy i jak dłu gie go okre su wy ma ga ło
osu sze nie wód. „Śle pa nie wia ra z pew no ścią błą-
dzi i Bo ską Księ gę na pró żno prze glą da”. Ale, ktoś
po wia da, teo ria o po to pie, któ re go wo dy po kry -

wa ły pa gór ki i gó ry, mo gła by su ge ro wać, że zie mia
jest pła ska; lecz jak ona mo że być praw dzi wa, gdy
wie my, że zie mia jest ku lą? Na ra tu nek ba da czo -
wi Bi blii przy cho dzi geo lo gia i wy raź nie wska zu -
je, że by ło kil ka wiel kich po to pów. Ona wska zu je

Wiel kie do li ny wy żło bio ne przez lo dow ce



nam na wiel kie po kła dy pia skow ców, gli ny, łup-
ków ila stych itp., o któ rych na uka twier dzi, że mu-
sia ły się tam zna leźć ja ko osa dy wiel kich po to pów.
Nie któ re z tych na no sów le żą dzie siąt ki me trów
pod po wierzch nią. 

Kie dy py ta my, skąd mo gły przyjść ta kie po to -
py, na to od po wia da nam astro no mia, wska zu jąc
na Sa tur na i Ju pi te ra oraz ich „pier ście nie”. Na-
ukow cy oświad cza ją, że te pier ście nie skła da ją
się z mi ne ra łów i wo dy wy rzu co nej na du żą od-
le głość w sta nie ga zo wym, kie dy te pla ne ty by ły
roz ża rzo ne do bia ło ści. Stop nio wo się ochła dza -
ły i for mo wa ły ró żne war stwy lub pier ście nie.
Z po wo du ich wiel kiej od le gło ści od pla net, ich
ru chy są od mien ne i są utrzy my wa ne w za wie -
sze niu przez te sa me pra wa, któ re utrzy mu ją pla-
ne ty w prze strze ni. Jed na kże du żo więk sza ma -
sa pla net przy cią ga je co raz bli żej. Pier ścień znaj-
du ją cy się naj bli żej pla ne ty i zbli ża ją cy się do niej
jest wciąż po wstrzy my wa ny przez „fir ma ment”
ota cza ją ce go po wie trza. Ruch ob ro to wy pla net
wo kół ich osi da je naj mniej szy opór na bie gu -
nach; i te pier ście nie po roz prze strze nie niu się
ni czym wiel kie przy kry cia, stop nio wo ro bią się
cień sze w środ ku, czy li na rów ni ku, a grub sze
na bie gu nach, aż ich ma sa na bie gu nach sta nie się
tak wiel ka, że po ko na si łę fir ma men tu i wów czas
prze dzie ra się przez oba bie gu ny, po wo du jąc
wiel kie po to ki desz czu. 

NIE BY ŁO DESZC ZU NA ZIE MI 
Za dzi wia ją ce stwier dze nie, że przed po to pem

nie by ło w ogó le desz czu na zie mi (1 Moj. 2:5), jest
w peł nej zgod no ści z tym, co zro zu mie li śmy
z przy to czo nych wy ja śnień. Zie mia mia ła wcze-
śniej po dob ne „pa sy” lub „pier ście nie”. One opa-
da ły, jak to opi sa li śmy, je den po dru gim, w dłu -
gich od stę pach ty się cy lat, pod czas Sze ściu Dni
Twór czych wspo mnia nych w Księ dze Ro dza ju.
W wy ni ku tych po to pów mi ne ra ły by ły osa dza ne
i przy kry wa ły na sze po kła dy wę gla. Bóg, prze wi -
du jąc wszyst kie rze czy, wie dział o ko niecz no ści
po to pu za dni No ego i dla te go tak roz mie ścił
w cza sie za ry sy Swe go Pla nu, że ostat ni z ziem -
skich „pier ście ni” nie był jesz cze ze rwa ny, kie dy
zo stał stwo rzo ny czło wiek. Lecz on nie miał już
for my pier ście nia. Wo dy nad zie mią przy bli ży ły
się do niej i utwo rzy ły wiel kie wod ne skle pie nie
lub za sło nę, po wstrzy my wa ne je dy nie przez „fir-
ma ment”. W ta kich wa run kach ni gdy nie mo gło
być desz czu ani bu rzy. Tem pe ra tu ra na ca łej zie mi
by ła umiar ko wa na, a pro mie nie słoń ca do cie ra ły
przez wod ną po wło kę, tak jak przez szkla ny dach
cie plar ni. Tem pe ra tu ra by ła ta ka sa ma na bie gu -
nach, jak na rów ni ku. Opi sy szcząt ków tro pi kal -

nych zwie rząt i ży cia ro ślin ne go świad czą, że one
tkwi ły pod dzie siąt ka mi me trów lo du w oko li cach
po lar nych.

DLAC ZE GO LÓD PO LAR NY?
Geo lo gia po świad cza ist nie nie Okre su Lo dow-

co we go, kie dy wiel kie ilo ści lo du, nie sio ne go przez
wo dy po to pu, ru szy ły z bie gu nów w kie run ku
rów ni ka. Geo lo dzy od kry li wiel kie do li ny wy żło -
bio ne przez te lo dow ce. Na pod sta wie tych od-
kryć oni wy snu wa ją teo rię, że zie mia by ła kie dyś
po kry ta lo dem. Za miast przy pi sy wać ten lód
do okre su po to pu, 4400 lat te mu, oni do da ją kil ka
zer do te go cza su, a im wię cej do da ją, tym bar-
dziej dum ni czu ją się ze swych osią gnięć, po nie -
waż my ślą, że ucie ka ją od Bi blii i dys kre dy tu ją ją.
Lecz na uko wi ba da cze, ma jąc wia rę w Bo skie Sło -
wo, utwier dza ją ją co raz bar dziej. Bez wpły wu
stre fy go rą cej, cie plej sza tem pe ra tu ra roz cią ga się
obec nie dość szyb ko do stre fy lo dow co wej. „Gren-
landz kie Gó ry Lo do we” wkrót ce bę dą na le żeć
do prze szło ści. Bie gu ny ocie pla ją się. Po kry wy lo-
do we roz pusz cza ją się. 

„SŁO WO TWO JE JEST PRAW DĄ”
Do pa so wy wa nie tych fak tów do opi su bi blij -

ne go nie tyl ko jest bar dzo in te re su ją ce, lecz sprzy -
ja wie rze w Bo ga, w Je go opatrz ność oraz w Bi blię,
a ta kże bar dzo sprzy ja lek ce wa że niu do my słów
„pro fe so rów”, któ rzy w ogó le nie ma ją wia ry w Bi -
blię i usi łu ją ją zdys kre dy to wać. Na głe prze rwa nie
po wło ki wod nej nie tyl ko spo wo do wa ło zej ście
po to pu z obu bie gu nów oraz prąd wiel kich fal
pły wo wych w kie run ku rów ni ka, jak wy ka zu ją
geo lo dzy, lecz spo wo do wa ło na głe i in ten syw ne
ochło dze nie bie gu nów. Wo da za mar z ła tak szyb -
ko, że w cią gu ostat nich lat wy ko pa no ze sta łe go
lo du zwie rzę ta, któ re mia ły tra wę w zę bach. Chce -
my je dy nie sko ja rzyć fak ty, aby uzy skać łań cuch
do wo dów łą czą cych nas z Bi blią. Na przy kład, nie-
któ rzy py ta ją, dla cze go na bie gu nach by ło zim-
niej niż obec nie? Od po wiedź brzmi: Pro mie nie
słoń ca pa da ły na rów nik bar dziej bez po śred nio
niż obec nie, lecz stre fa go rą ca by ła bar dziej go rą -
ca niż dzi siaj, do pó ki nie ze rwa ły się wia try pa sa -
ty, któ re prze no si ły cie pło i roz pro wa dza ły go
po ca łej zie mi. A wo dy na rów ni ku mu sia ły być
wów czas bar dziej go rą ce, tak jak bie gu ny by ły
zim niej sze, aż po wsta ły prą dy oce anicz ne – któ re,
tak jak Prąd Za to ko wy (Golf strom), nio sły wo dy
od rów ni ka i roz pro wa dza ły je wzdłuż brze gów
Ame ry ki i Eu ro py – oraz Ja po nii i in nych nur tów,
któ re w Pa cy fi ku nio są cie płą wo dę z rów ni ka
do bie gu nów. Te pro ce sy za cho dzą ce od 4500 lat,
stop nio wo roz ta pia ją ob sza ry po lar ne, cze go do-
wo dzą wszyst kie ba da nia pro wa dzo ne w Ark ty ce
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i An tark ty ce; i to z te go po wo du w ostat nim cza-
sie od ry wa się od lo dow ców i pły wa więk sza licz -
ba gór lo do wych, nie po ko jąc ma ry na rzy. Wciąż
po zo sta je py ta nie: Dla cze go ar ka No ego nie zo sta -
ła unie sio na przez ten szyb ki prąd w kie run ku
rów ni ka? Dla cze go, jak wi dać, po zo sta ła nie da le -
ko od miej sca, w któ rym by ła zbu do wa na i spo -
czę ła na szczy cie Gó ry Ara rat? Pro fe sor Geo r ge
Fre de rick Wri ght po dał su ge stię, któ ra do brze pa-
su je do bi blij ne go opi su. Tak jak ro zu mie my pro-
fe so ra, do wo dy geo lo gicz ne wska zu ją, że szyb kie
prą dy wod ne, prze ła do wa ne gó ra mi lo do wy mi
i pły wa ją cy mi ska ła mi, na wie dza ły ró żne czę ści
Eu ro py i Ame ry ki, a być mo że i Azji, lecz po zor nie
uni ka ły oko lic Gó ry Ara rat. Osa dy alu wial ne są
tam nie zwy kle głę bo kie. Pro fe sor wska zu je, że
pod czas gdy do oko ła by ły wzbu rzo ne wo dy, to
w tej szcze gól nej oko li cy wo da wi ro wa ła tam
i z po wro tem. Czy to nie jest za du żo dla dziec ka
Bo że go, by wie rzyć, że Wiel ki Stwór ca, któ ry za-
mie rzył ży wo za cho wać No ego i je go ro dzi nę, aby
od no wa za po cząt ko wać roz mna ża nie się lud no -
ści na zie mi, był w peł ni kom pe tent ny, by ure gu -
lo wać prą dy wód po to pu? „Co kol wiek by się sta -
ło, wia ra w peł ni mo że ufać Je mu”. Po nad to jest
dla nas za chę ca ją ce, gdy do wia du je my się, że czas
po trzeb ny do osu sze nia wód (1 Mo jże szo wa 8: 1-
14) jest lo gicz ny i har mo nij ny z ba da nia mi na uko-
wy mi pro wa dzo ny mi z punk tu wi dze nia Bi blii. 

PRZYC ZY NA PO TO PU
Zro zu mie li śmy fi zycz ne przy czy ny pro wa dzą -

ce do po to pu. Na stęp nie za py taj my: Dla cze go Bo -
ska Opatrz ność zde cy do wa ła o uni ce stwie niu lu dzi
z wy jąt kiem No ego i je go ro dzi ny? Dla cze go Ten,
któ ry znał „ko niec na po cząt ku”, ce lo wo po zwo lił,
aby ta ostat nia po wło ka po zo sta ła i spo wo do wa ła
po top, za miast opaść przed stwo rze niem czło wie -
ka? Od po wiedź brzmi, że Bóg prze wi dział bunt
sza ta na i je go usi ło wa nie sta nia się „Księ ciem te go
świa ta”. Bóg prze wi dział rów nież, że Je go ludz ki
syn, Adam, upad nie, za nim przy szła na nie go po-
ku sa w ogro dzie. On do zwo lił na tę po ku sę i upa -
dek je dy nie dla te go, że prze wi dział spo sób, przez
któ ry osta tecz nie zo sta ną osią gnię te cen ne i bar dzo
po ucza ją ce lek cje, udzie lo ne za rów no anio łom jak
i lu dziom. Te lek cje pró bu ją mi łość i lo jal ność ka ż-
de go stwo rze nia w nie bie i na zie mi, a kie dy zo sta -
ną wła ści wie przy swo jo ne, bę dą słu żyć ich ce lom
przez ca łą wiecz ność. Wszyst kie Bo skie dzia ła nia
wo bec Je go in te li gent nych stwo rzeń są zgod ne
z ab so lut ną Spra wie dli wo ścią, kie ro wa ną przez Bo -
ską Mi łość. Lecz cho ciaż Mi łość mo że pro wa dzić
Bo ską Spra wie dli wość, to Spra wie dli wość mu si
rzą dzić, po nie waż czy ta my: „Spra wie dli wość i sąd
są grun tem Sto li cy Two jej” (Psalm 89: 15). 

Bi blij ny za pis mó wi, że w cza sie po to pu nie go -
dzi wość sta ła się tak wiel ka, że po stę po wa nie ludz-
ko ści i my śli ich serc by ły „tyl ko złe po wszyst kie
dni” (1 Moj. 6:5). Bi blia wy ja śnia, że ten wiel ki
wzrost nie go dzi wo ści w cią gu 1600 lat, na stą pił nie
tyl ko z po wo du ludz kiej de pra wa cji, lecz z po wo -
du prze bie gło ści nie któ rych aniel skich sy nów.
Choć stwo rze ni ja ko świę ci i do sko na li, zo sta li oma-
mie ni przez grzech z ludz ko ścią, aż sta li się nie po -
słusz ni Bo gu i z po wo du swych więk szych zdol no-
ści do pro wa dzi li ludz kość do głę bin de pra wa cji.
Bi blia cy tu je wie le przy kła dów, kie dy świę ci anio-
ło wie ma te ria li zo wa li się, przyj mu jąc ludz kie cia ła
i ubra nia. Tym spo so bem te du cho we isto ty, na tu -
ral nie nie wi dzial ne dla lu dzi, po ja wia ły się Abra ha-
mo wi ja ko lu dzie, któ rzy je dli i roz ma wia li z Abra -
ha mem, a on nie wie dział, że by li anio ła mi, aż do-
pie ro póź niej. Wy da je się, że tę zdol ność pier wot -
nie po sia da li wszy scy świę ci anio ło wie przed po to -
pem. Wów czas nie któ rzy z nich, zbyt urze cze ni
pięk ny mi cór ka mi ludz ki mi, bra li je so bie za żo ny
i ży li w swych zma te ria li zo wa nych cia łach, pre fe -
ru jąc ży cie ja ko isto ty ludz kie w nie mo ral nych
związ kach. Apo stoł Ju da oświad cza, że oni „opu ści -
li miesz ka nie swo je” lub stan ja ko du cho we isto ty
z po gwał ce niem Bo skie go Pra wa. 

Za tem za miast uży wać po zwo le nia na uka zy -
wa nie się ja ko lu dzie, by po ma gać i po uczać ludz-
kość, wy ko rzy sty wa li tę zdol ność do jesz cze szyb-
szej de gra da cji ludz ko ści. Po nad to dzie ci zro dzo -
ne z tych aniel skich sy nów Bo ga przez ludz kie
mat ki nie by ły z czy ste go Ada mo we go ro du; by ły
to isto ty no we go bez praw ne go ro dza ju – od mien -
ne od ro dzi ny Ada ma. Czy ta my, że oni by li ol-
brzy ma mi – pod wzglę dem fi zycz nym i umy sło -
wym – „mę ża mi sław ny mi”. Fakt, że oni do ro śli
do wie ku mę skie go i sta li się sław ni, do wo dzi, że
te nie wła ści we związ ki po mię dzy anio ła mi i ludz -
ko ścią trwa ły przez wie ki, po nie waż w tym pier-
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wot nym cza sie peł nej mę sko ści nie osią ga no wcze-
śniej, niż przed upły wem stu lat. Ci ol brzy mi sy no-
wie anio łów, spło dze ni pod wpły wem żą dzy
i z po gwał ce niem Bo skie go Pra wa, oczy wi ście nie
sta li się sław ni z po wo du swych cnót czy świę to ści,
lecz wprost prze ciw nie. Dla te go nie dzi wi nas, gdy
da lej czy ta my, że oni ty ra ni zo wa li ludz ki ród oraz
że ca ła zie mia na peł ni ła się prze mo cą. Nad szedł
czas, kie dy Bo skie nie za do wo le nie z tych wa run -
ków zo sta ło oka za ne – nie przez ze sła nie tych anio-
łów i ich ol brzy mich, sław nych sy nów oraz zde pra-
wo wa ne go przed po to po we go ro du Ada ma do pie -
kła tor tur, lecz je dy nie przez uni ce stwie nie ich
w po to pie. Przez ten fakt, Bóg dał przy kład Swej
opo zy cji do grze chu oraz de ter mi na cji, że osta-
tecz nie grzech zo sta nie w peł ni opa no wa ny. Lecz
ani w tym, ani w żad nym in nym wy da rze niu Bóg
ni gdy nie za su ge ro wał my śli o tor tu ro wa niu
grzesz ni ków lub ko go kol wiek przez ca łą wiecz-
ność. Prze ciw nie, wszy scy ci czy sto ludz cy po tom-
ko wie ro du Ada ma, są tak sa mo od ku pie ni przez
ofia rę Chry stu sa, jak in ni grzesz ni cy z ludz kie go
ro du z ka żde go in ne go okre su. 

Oni na le że li do wiel kiej rze szy ludz ko ści, któ -
rą Me sjasz bę dzie bło go sła wił pod czas Ty siąc let -
nie go Pa no wa nia spra wie dli wo ści. Oni bę dą
wzbu dze ni ze śmier ci oraz do pro wa dze ni do do -
kład nej zna jo mo ści Praw dy, po dob nie jak resz ta
ludz ko ści. Ce lem do ko na nia te go bę dzie to, że

po lek cjach ka ra nia za ka żde świa do me nie po słu -
szeń stwo bę dą mo gli, je śli bę dą pra gnąć, w peł ni
po wró cić z grze chu i śmier ci i otrzy mać wszyst ko
to, co zo sta ło utra co ne – ludz ką do sko na łość i ży -
cie wiecz ne w przy wró co nym ziem skim ogól no -
świa to wym Ra ju – za ce nę ofia ry Je zu sa (Ja na 5:28,
29, RV). Je śli cho dzi o aniel skich sy nów uro dzo -
nych przez ludz kie mat ki, to nie ma dla nich żad-
nej na dziei. Na ich spło dze nie i na ro dze nie nie
by ło ze zwo le nia od Bo ga. Oni zo sta li zgła dze ni
przez śmierć w po to pie. Nie by li od ku pie ni. Ni gdy
nie bę dą wzbu dze ni ani nie zmar twych wsta ną.
Co do upa dłych anio łów Bi blia mó wi nam, że
przez te 4500 lat by li wy gna ni od Bo ga, ogra ni -
cze ni „łań cu cha mi ciem no ści”, „na sąd Dnia Wiel-
kie go” (Ju dy 6; 2 Pio tra 2:4).

BS ‘12, 72-74
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DO obec nej chwi li roz wa ży li śmy fi zycz ne przy-
czy ny, któ re do pro wa dzi ły do po to pu i do -

wie dzie li śmy się, że one pod ka żdym wzglę dem są
lo gicz ne i znaj du ją się w peł nej zgod no ści z hi sto -
rią i geo lo gią. Te raz roz wa ży my po top z in ne go
punk tu wi dze nia. Na pod sta wie Bi blii spró bu je my
wy ka zać, dla cze go w ogó le Bóg do zwo lił na po top
oraz że On był w peł ni uspra wie dli wio ny w za rzą -
dze niu, któ re usu nę ło ludz ką ro dzi nę z wy jąt kiem
ośmiu osób – spra wie dli we go No ego i je go ro dzi -
ny (2 Pio tra 2:4-10). Na po czą tek po win ni śmy pa-
mię tać, że Bo skie Przy mie rze z Ada mem, ofe ru ją -
ce mu ży cie wiecz ne, by ło opar te na fak cie, że on
był do sko na ły (był ob ra zem swe go Stwo rzy cie la)

Adam i Ewa
wy pę dze ni
z Ogro du

za nie- 
po słuszestwo



i miał za cho wać ten ob raz i po do bień stwo pod
wa run kiem trwa  nia w po słu szeń stwie swe mu
Stwór cy. Kie dy sza tan opa no wał wę ża i do pro -
wa dził go do zje dze nia te go sa me go owo cu, któ  ry
był za ka za ny dla na szych pierw szych ro dzi  ców,
tym sa mym wy two rzył po ku sę. Mat ka Ewa zo ba -
czy ła, że wąż wca le nie ule ga za tru ciu tym owo-
cem, do brze się czu je na tej die cie i jest naj mą -
drzej szy ze zwie rząt. Po my śla ła, że lu dzie tak da-

le ce prze wy ższa ją zwie rzę ta, że wzrost mą dro ści
uczy ni ją i jej mę ża po dob ny mi do bo gów. Za pra -
gnę ła wie dzy i wła dzy. Tyl ko Bo ski roz kaz wy da -
wał się stać na prze szko dzie po mię dzy nią i jej
naj wy ższy mi ide ała mi. Po krze pi ła się owo cem
i po le ci ła go Ada mo wi – któ ry nie był w ten spo sób
zwie dzio ny, lecz wie dział, że za nie po słu szeń stwo
na pew no na stą pi śmierć. Nie mniej jed nak oka zał
się nie po słusz ny my śląc, że wo li ra czej zgi nąć ze
swą żo ną, niż spę dzić wiecz ność bez niej. 

Nie po słu szeń stwo do pro wa dzi ło do wy pę dze -
nia z Ede nu oraz po cząt ku stop nio we go wy ko ny -
wa nia wy ro ku: „umie ra jąc, umrzesz”. Adam umarł
w trak cie ty siąc let nie go Dnia, w któ rym zjadł
„z drze wa” – w wie ku 930 lat (2 Pio tra 3:8). Je go
ród odzie dzi czył je go umie ra ją cą kon dy cję i skłon -
no ści. Ca ła ludz kość znaj du je się pod Bo skim prze-
kleń stwem, czy li wy ro kiem śmier ci i od sze ściu
ty się cy lat zstę pu je do gro bu, Ha de su. Wszyst ko,
co skra ca ludz kie ży cie, nie jest żad ną nie spra wie -
dli wo ścią dla ludz ko ści, po nie waż ja kie kol wiek
ży cie, ja kie ludz kość po sia da, sta no wi du żo wię cej,
niż jej się na le ży. Po top był je dy nie szyb kim środ-
kiem wy ko na nia na ludz ko ści wy ro ku śmier ci, wy-
ra żo ne go szes na ście wie ków wcze śniej.
Gdy Bi blij ny opis przy czyn po to pu jest wła ści wie
zro zu mia ny, to do strze ga my, że po top na praw dę

był bło go sła wień stwem w ukry ciu. Ro dzi -
na ludz ka zo sta ła znie wo lo na i w szyb kim cza sie
zo sta ła by usu nię ta z po wierzch ni zie mi przez no -
wą ra sę, któ ra w bar dzo oso bli wy spo sób wtar-
gnę ła w ludz ką ro dzi nę. Bi blia mó wi nam, że ta
no wa ra sa skła da ła się wy łącz nie z mę żczyzn roz-
mna ża ją cych się przez ludz kie ko bie ty. Czy ta my,
„A ci są mo ca rze... mę żo wie sław ni” – ol brzy mi
(1 Moj. 6:1-4). 

Upa dły ród Ada na nie był w sta nie po ra dzić
so bie z wy ższy mi umy sło wo oraz sil niej szy mi fi-
zycz nie in tru za mi. Mę żczyź ni, po zba wie ni
swych żon i có rek, by li zmu sza ni do cię żkiej pra -
cy przez no wych pa nów, za tem ży cie sta ło się
dla nich cię ża rem. Nie tyl ko to, lecz no wa ra sa
by ła bez względ na, bru tal na, gwał tow na jak rów-
nież nie mo ral na. Bi blij ny opis oświad cza, „Zie-
mia na peł ni ła się prze mo cą”. Ogól ne ze psu cie
mo ral ne po su nę ło się tak da le ko, że czy ta my:
„ka żde wy obra że nie my śli czło wie cze go ser ca
by ło złe”. Co za okrop ny stan! Ja kże wiel kie to
mi ło sier dzie w oczach wszyst kich in te li gent nych
istot, że tak okrop nie nie mo ral ny, pe łen kon flik -
tów i znie wo le nia stan, zo stał do pro wa dzo ny
do zu peł ne go koń ca! Ten opis jest przed sta wio -
ny w ob ra zo wy spo sób w 1 Mo jże szo wej 6: 1-
11. W prze szło ści nie stu dio wa li śmy Bi blii z do -
sta tecz ną uwa gą i dla te go nie oce nia li śmy wła ści-
wie jej wspa nia łe go, har mo nij ne go opi su. Po-
cho dze nie in wa zyj nej ra sy ol brzy mów jest wy-
raź nie stwier dzo ne. Sza tan, po przed nio wspa-
nia ła aniel ska isto ta wy ższe go rzę du, na zwa ny
Lu cy fe rem, Gwiaz dą Po ran ną, któ ry zbo czył
w grzech z po wo du am bi cji, du żo wcze śniej po-
wie dział w swym ser cu: „bę dę rów ny Naj wy -
ższe mu” – bę dę nie za le żnym wład cą (Izaj. 14:12-
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14). Sza tan my ślał, że za uwa żył mo żli wość usta-
no wie nia od dziel ne go im pe rium na zie mi. Są-
dził, że je śli uda się mu zo stać pa nem pierw szej
ludz kiej pa ry, to wszyst kie ich dzie ci bę dą je go
pod da ny mi. Wie dząc o swej wła snej, nie za gro -
żo nej śmier cią na tu rze oraz o tym, że czło wiek
był stwo rzo ny do wiecz nej eg zy sten cji, nie li czył
się ze śmier cią, ja ko Bo ską ka rą za grzech i wy my -
ślił pa su ją ce do te go kłam stwo. 

Kie dy sza tan uświa do mił so bie, że je go ludz cy
pod da ni pod dzia ła niem prze kleń stwa sta ją się co -
raz słab si, uło żył no wy plan. Przed sta wił po ku sę
anio łom, któ rzy mie li Bo skie po zwo le nie na po moc
i na ucza nie ludz ko ści. Oni po sia da li zdol ność ma-
te ria li za cji i mo gli żyć jak lu dzie, by po ma gać i po -
uczać ich. Sza tań ską su ge stią skie ro wa ną do nich
by ło, że oni naj le piej po mo gli by ludz ko ści przez
spło dze nie no wej ra sy, wy ko rzy stu jąc ludz kie ko-
bie ty, ja ko mat ki dla tej ra sy, któ rym oni prze ka za -
li by swą wła sną mę skość. Cho ciaż uzna no, że to
by ło prze ciw ne Bo skie mu Pra wu, to za uwa żo no, że
sza tan nie zo stał uka ra ny śmier cią za swo je od stęp-
stwo. Wnio sek był ta ki, że Bóg nie jest w sta nie uka-
rać sza ta na śmier cią za ten bunt. Tym spo so bem,
po wstrzy mu jąc się od uka ra nia sza ta na, Bóg po zo -
sta wił mo żli wość, przez któ rą wszy scy świę ci anio-
ło wie zo sta li wy sta wie ni na po ku sę nie po słu szeń -
stwa i nie wier no ści. Wie my, że wszy scy nie biań -
scy anio ło wie w har mo nii z Bo giem są zu peł nie lo-
jal ni, po nie waż oni prze ciw sta wi li się po ku sie, do-
zwo lo nej w ce lu ich wy pró bo wa nia. Z kon tek stu
wie my, że ta pró ba trwa ła przez wie ki, po nie waż
dzie ci z te go nie do zwo lo ne go związ ku, nie by ły
ma łe, lecz by ły mę żczy zna mi – ol brzy ma mi – sław-
ny mi w cza sie, gdy wiek mę ski rzad ko osią ga ło się
przed ukoń cze niem stu lat. Pro sty opis Księ gi Ro-

dza ju mó wi: „Wi dząc sy no wie Bo ży (anio ło wie)
cór ki ludz kie, iż by ły pięk ne, bra li je so bie za żo ny,
ze wszyst kich, któ re so bie upodo ba li... Gdy we szli
sy no wie Bo ży do có rek ludz kich, ro dzi ły im sy nów.
A ci są mo ca rze, któ rzy od wie ku by li mę żo wie
sław ni”. Po wstał no wy, nie pra wy ród. 

Po pew nym cza sie ci be stial scy ol brzy mi na peł-
ni li zie mię prze mo cą, cie mię żąc i znie wa la jąc po-

tom stwo Ada ma. Je śli o nich cho dzi, to nie mie li
żad ne go pra wa do eg zy sten cji, po nie waż zo sta li
zro dze ni wbrew Bo skiej wo li i Pra wu. Nie mo gą
też zo stać włą cze ni w oku po we dzie ło Je zu sa, któ -
ry umarł je dy nie za Ada ma i je go po tom stwo. „Jak
wszy scy w Ada mie umie ra ją, tak wszy scy w Chry -
stu sie bę dą oży wie ni, ka żdy czło wiek w swo im
po rząd ku” – Ko ściół Chry stu sa w pierw szym
zmar twych wsta niu (1 Kor. 15:22, 23, KJV; Obj.
20:6). Dla lu dzi przed po to po wych jest ta sa ma na-
dzie ja, jak dla resz ty ro du Ada ma – na dzie ja zmar-
twych wsta nia umar łych. To nie ozna cza je dy nie
na dziei na wzbu dze nie ze snu śmier ci, lecz na-
dzie ję zmar twych wsta nia, na dzie ję Re sty tu cji, na-
dzie ję po wro tu, je śli bę dą chcie li, do peł nej mia ry
ludz kiej do sko na ło ści, do ob ra zu Bo ga w cie le. Ta
na dzie ja, jak to za uwa ży li śmy przy in nych oka-
zjach, spo czy wa przede wszyst kim na ła ska wej
Bo skiej obiet ni cy, że wszyst kie ro dzi ny zie mi bę -
dą bło go sła wio ne w po tom stwie Abra ha ma
(1 Moj. 22:18). Po dru gie, spo czy wa na bi blij nym
za pew nie niu, że Je zus jest Gło wą, a Ko ściół człon-
ka mi te go Du cho we go Po tom stwa Abra ha ma, któ -
re obec nie, ja ko wy brań cy Bo ga, jest skom ple to -
wa ne i uwiel bio ne. W Me sjań skim Kró le stwie to
wiel kie du cho we „Po tom stwo” zre ali zu je za rzą -
dzo ne wcze śniej bło go sła wień stwa. Apo stoł Pa -
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weł pod kre ślił to, mó wiąc: „Je śli je ste ście Chry stu-
so wi, wte dy je ste ście po tom stwem Abra ha ma
i dzie dzi ca mi zgod nie z obiet ni cą” uczy nio ną
Abra ha mo wi: „W po tom stwie two im bło go sła -
wio ne bę dą wszyst kie na ro dy zie mi” (1 Moj. 22:18;
Gal. 3:29, 16, KJV). 

Gdy ana li zu je my tę kwe stię, je ste śmy zdu mie -
ni oka zy wa ną przez Bo ga cier pli wo ścią. Przy po -
mi na my so bie sło wa Świę te go Pio tra, że Bóg nie
chce, aby kto kol wiek zgi nął. Jak ła two Bóg mógł
wy ma zać eg zy sten cję na szych pierw szych ro dzi -
ców i stwo rzyć na stęp ną pa rę! Bez tru du mógł
prze szko dzić sza ta no wi w przed sta wie niu po ku -
sy! Z ja ką ła two ścią mógł ostrzec anio łów
przed dro gą nie po słu szeń stwa i je śli to by ło by ko-
niecz ne, oka zać im Swą Moc w ka żdym cza sie! Te
wy da rze nia przed sta wia ją nam ogól ną za sa dę Bo-
skie go Cha rak te ru i dzia łań. Bóg nie ży czy so bie,
aby nie bio sa i zie mia by ły na peł nio ne zły mi isto ta -
mi. Stwa rza jąc anio łów i lu dzi na Swój wła sny ob -
raz i po do bień stwo, na ró żnych po zio mach, On
pra gnie, by za cho wa li swój wła sny stan i w mi łu -
ją cej wier no ści na uczy li się ufać Je go Mą dro ści,
Spra wie dli wo ści, Mi ło ści i Mo cy. Po nad to w ca -
łym Swo im kró le stwie nie chce mieć dzie ci ani
sług, któ rzy są po słusz ni je dy nie ze stra chu, je dy -
nie z po wo du nie wie dzy. Sło wa Je zu sa po da ją
nam klucz do zro zu mie nia Cha rak te ru Nie biań -
skie go Oj ca w tym wzglę dzie. Pan Je zus mó wi, że
Bóg szu ka ta kich, któ rzy czczą Oj ca w du chu
i w praw dzie (Ja na 4:23). 

Bóg rze czy wi ście miał chwa leb ne kró le stwo,
za nim grzech wszedł na świat. Oczy wi ście, On
mógł prze szko dzić we wzro ście nie lo jal nej am bi -
cji sza ta na przez znisz cze nie go lub też zmu sić go
do po słu szeń stwa ja ko nie wol ni ka. Lecz Bóg te go
nie chce. Naj wi docz niej Bóg ma naj wy ższe ide ały
w od nie sie niu do Swe go Rzą du oraz wszyst kich
Swo ich pod da nych. Wszyst kie Je go dzie ła są do-
sko na łe i On nie po zwo li im zbo czyć od do sko na -
ło ści, w któ rej stwo rzył Swo je in te li gent ne stwo-
rze nia. Ka żde od stęp stwo od tej do sko na ło ści mu -
si być wy ni kiem nie po słu szeń stwa i nie zmien nym
Pra wem jest, że nie po słusz ny mu si zgi nąć. Ka żdy,
kto nie na uczy się mi ło wać spra wie dli wo ści i nie -
na wi dzić nie pra wo ści, zo sta nie uzna ny ja ko nie-
god ny wiecz ne go ży cia i bę dzie usu nię ty spo śród
lu dzi (Dz. Ap. 3: 21). 

DO ŚWIADC ZE NIE
LEK CJĄ DLA CZŁO WIE KA 

Na stęp nie mo że my po wie dzieć, że Bóg nie
tyl ko prze wi dział, iż wa run ki, w któ rych czło wiek

zo stał stwo rzo ny spo wo du ją po ku sę do grze chu;
lecz bez wy twa rza nia po ku sy i bez udzie la nia
uspra wie dli wie nia dla nie lo jal no ści, Bóg zde cy -
do wał się do zwo lić na nią. Nie któ rzy przy pusz -
cza ją, że to do zwo le nie ma trwać wiecz nie, lecz Pi -
smo Świę te za pew nia nas, że jest od wrot nie. Bóg
za mie rzył ze zwo lić na pa no wa nie grze chu
i śmier ci przez sześć ty się cy lat. Na stęp nie, przez
wpro wa dze nie Me sjań skie go Kró le stwa, Bóg za-
mie rza usu nąć grzech i śmierć, pod no sząc
do ludz kiej do sko na ło ści chęt nych i po słusz nych
oraz nisz cząc we wtó rej śmier ci wszyst kich nie-
chęt nych i nie po słusz nych. Kie dy ca ły Bo ski Plan
zo sta nie wy peł nio ny i sta nie się zna ny anio łom
i lu dziom, ja ko ca łość, on ob ja wi Mą drość Bo ga, ja -
ka ni gdy nie mo gła by być po zna na, gdy by Bóg nie
przy jął pla nu tym cza so we go do zwo le nia na pa -
no wa nie grze chu i śmier ci. 

In ną spra wą, któ ra sta ła się mo żli wa przez
do zwo le nie na grzech, by ło szcze gól ne po wo ła -
nie Wy bra ne go Ko ścio ła pod czas Wie ku Chrze-
ści jań skie go. Bi blia oświad cza, że Wy bra ny Ko-
ściół był spła dza ny z Du cha przez ca ły ten Wiek,
co ozna cza, że je śli oka za li się wier ni w swym zo-
bo wią za niu po dą ża nia za Mi strzem, sta li się du-
cho wy mi isto ta mi i zo sta li na ro dze ni z Du cha
w zmar twych wsta niu. „Cia ło i krew Kró le stwa
Bo że go odzie dzi czyć nie mo gą” (1 Kor. 15:50).
Po trze ba Od ku pi cie la otwo rzy ła dla Lo go sa dro -
gę do opusz cze nia du cho wej na tu ry i sta nia się
czło wie kiem. To otwo rzy ło Je zu so wi dro gę
do oka za nia Je go mi ło ści i lo jal no ści przez po słu-
szeń stwo aż do śmier ci, „aż do śmier ci na krzy -
żu” (Fi lip. 2:8, KJV). Ta wiel ka ofia ra i po słu szeń -
stwo sta no wi ły nie tyl ko ce nę Oku pu za Ada ma
i je go po tom stwo, lecz ta kże pod sta wę, na któ rej
Nie biań ski Oj ciec wiel ce wy wy ższył Swe go Sy -
na, wy so ko po nad anio łów, księ stwa i zwierzch -
no ści, po Swej wła snej pra wi cy – do Bo skiej na-
tu ry (Ja na 5: 26). Po dob nie wy wy ższe nie Ko ścio -
ła, aby był Ob lu bie ni cą Chry stu sa, Je go współ-
dzie dzi ca mi w Kró le stwie i uczest ni ka mi z Nim
w Bo skiej na tu rze, sta ło się mo żli we przez do-
zwo le nie na grzech. Nie biań ski Oj ciec mógł spra-
wie dli wie po zwo lić człon kom upa dłe go ro du,
ma ją cym to sa mo uspo so bie nie, co Je zus, uspra-
wie dli wio nym i uświę co nym przez Nie go, ofiar-
ni czo zło żyć ży cie ja ko człon ko wie Cia ła Chry-
stu sa i przez cier pie nie z Nim, uznać ich za god -
nych rów nież do pa no wa nia z Nim w chwa le,
czci i nie śmier tel no ści w Je go Kró le stwie
(Rzym 8:17; 2 Tym. 2:11, 12; Obj. 20:6; Rzym.
2:7; 2 Pio tra 1:4; 1 Kor. 15:42-44, 53).
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Ja kiż to nie ogra ni czo ny Bóg w Mą dro ści,
Spra wie dli wo ści, Mi ło ści i Mo cy! Nie wąt pli wie
po zna nie Go jest ży ciem wiecz nym! Z uwa gi
na dzie ło, któ re Bóg na kre ślił dla Swe go Sy -
na oraz Ko ścio ła, czy jest coś dziw ne go w tym, że
Bóg uznał za ko niecz ne udzie lić po zo sta łym wy-
bra nym lek cji i prób w wie rze, w lo jal no ści i po -
słu szeń stwie? Czy jest coś dziw ne go w tym,
z uwa gi na dzie ło, któ re Bóg za mie rzył do wy ko -
na nia dla Ko ścio ła na rzecz ludz ko ści, że Sam
Od ku pi ciel do świad czył cier pień, aby mógł być
mi ło sier nym i wier nym Naj wy ższym Ka pła nem
w Bo skich spra wach zwią za nych z ludz ko ścią?
Im le piej ro zu mie my Bi blię, tym wy raź niej do-
strze ga my, że od ku pie nie, któ re Bóg do star czył
przez ofia rę Je zu sa, osta tecz nie ma mieć ogól no -
świa to wy za sięg. Ludz kość nie by ła po tę pio -
na in dy wi du al nie, lecz ja ko ca łość, w jed nym
czło wie ku, oj cu Ada mie, z po wo du grze chu. Po-
dob nie ludz kość zo sta ła od ku pio na ja ko ca łość
przez jed ne go czło wie ka, „Chry stu sa Je zu sa, któ -
ry dał sa me go Sie bie na okup za wszyst kich”
(1 Tym. 2:5, 6; Żyd. 2:9; 1 Ja na 2:2). 

Fakt, że przez czte ry ty sią ce lat Bóg nie zaj-
mo wał się ni kim in nym z ludz kiej ro dzi ny,
prócz Ży dów, nie zna czy, że On po ko chał je dy -
nie Ży dów ani też, że osta tecz nie je dy nie Izra eli -
ci otrzy ma ją Bo skie bło go sła wień stwo i udział
w oku po wym dzie le. To ra czej ozna cza, że
w tym cza sie Bóg miał z ni mi szcze gól ne przy-
mie rze, by wy brać spo śród nich pew ne lo jal ne
cha rak te ry do udzia łu w Je go przy szłym dzie le,
kie dy za wrze przy mie rze ze świa tem w ogól no -
ści. Fakt, że ca łe to dzie ło wy bo ru jed nej kla sy
sług z Ży dów oraz in nej kla sy spo śród ca łej
ludz ko ści pod czas Wie ku Ewan ge lii wy ma ga ło
dłu gie go cza su (sze ściu ty się cy lat), nie jest żad-
nym ar gu men tem prze ciw ko Bo skie mu za mia -
ro wi osta tecz ne go bło go sła wie nia wszyst kich
dzie ci Ada ma. Wprost prze ciw nie, fakt, że przy-
go to wa nie środ ków do peł ne go wy ra że nia Bo-
skie go Mi ło sier dzia za ję ło dłu gi czas, wska zu je
na wiel kość i do kład ność Bo skie go Pla nu w od -
nie sie niu do ogó łu ludz ko ści. Niech na sze wspa-
nia łe spo sob no ści stu dio wa nia Bo skie go Sło wa
przy czy nią się do na sze go wzro stu w wie dzy, ła -
sce i mi ło ści, aby śmy mo gli po znać ja ką ma my
po zy cję w Bo skim mi ło sier dziu, jak zo sta ło ono
wy ra żo ne w Je go wspa nia łym pla nie. Po stę puj -
my szla chet nie w świe tle i ra duj my się w Pa nu,
któ ry ku pił nas Swą wła sną krwią! BS, 12, 75-78
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„Po ło ży łem Mo ją tę czę w chmu rach
i ona bę dzie zna kiem przy mie rza

po mię dzy Mną i zie mią
(1 Moj. 9:13, NIV). 

Gniew Bo ga mi ło ści jest po wa gą

W ule cze niu grze chu – żar li wość
spra wie dli wo ści

W prze zwy cię że niu zła – le kar stwo
spra wie dli wo ści

W ce lu na pra wie nia świa ta.

Gniew Bo ga jest za grzech ka ra niem, 

Za pła tą na le żną za wszyst kie
prze stęp stwa,

Roz ró żnia jąc to, co do bre i pra we

Od grze chów aro gan cji i grze chów
mniej szej wa gi.



Bieżący oraz poprzednie numery Sztandaru Biblijnego można znaleźć na stronie internetowej   http://epifania.pl    e -ma il:srme@epi fa nia.pl
Poprzez ten adres osiągalne są podobne strony w USA, we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Litwie, Ukrainie, Rosji, Brazylii.

NA Gó rze Sy naj Mo jżesz peł nił ro lę po śred ni ka
po mię dzy Bo giem a Izra elem. Lud zo bo wią zał

się tam do prze strze ga nia Bo skie go Pra wa. Bóg obie-
cał, że je śli za cho wa ją je do sko na le, otrzy ma ją ży cie
wiecz ne. Po nad to bę dą wów czas mo gli speł nić ofiar-
ni cze wa run ki po tom stwa Abra ha ma, przed sta wio -
ne w ofia ro wa niu Iza aka i odzie dzi czyć Obiet ni cę,
„W po tom stwie two im bło go sła wio ne bę dą wszyst-
kie ro dzi ny zie mi” – 5 Moj. 5:1-6; 1 Moj. 22:18, KJV.

Lud z za pa łem przy jął wa run ki umo wy, mó-
wiąc: „Wszyst ko, co Pan rzekł, uczy ni my”, nie
uświa da mia jąc so bie peł ne go zna cze nia Pra wa Za-
ko nu. Je zus wy ja śnił, że ono ozna cza mi ło wa nie
Bo ga z ca łe go ser ca, umy słu, du szy i si ły oraz bliź-
nie go jak sa me go sie bie. Ży dzi, nie do sko na li jak
ca ła ludz kość, nie by li w sta nie za cho wać te go do-
sko na łe go Pra wa. Po nie waż sa mi nie by li god ni
ży cia, nie mo gli od ku pić in nych; za tem nie mo gli
bło go sła wić in nych na ro dów. 

Kie dy się znie chę ci li, Bóg za pew nił ich, że
w póź niej szym cza sie za wrze z ni mi No we, bar-
dziej ła ska we Przy mie rze przez ko goś więk sze go
niż Mo jżesz, kto po mo że im pod nieść się z upa dłe -
go sta nu i przy spo so bi ich, by sta li się prze wo dem
do udzie la nia Bo skich bło go sła wieństw lu dziom
– Jer. 31:31; Mal. 3:1-3. 

We wła ści wym cza sie przy szedł Je zus, obie ca ny
Me sjasz, nie w chwa le, jak się spo dzie wa li, lecz
w uni żo nym sta nie, aby umrzeć za grzech. „Do swej
wła sno ści [na ro du] przy szedł, ale Go wła śni Je go
nie przy ję li” – ukrzy żo wa li Go (Ja na 1:11). Nie mniej
jed nak Je zus roz po czął Swo je dzie ło wy bo ru du-
cho we go Izra ela, du cho we go po tom stwa Abra ha -
ma. On przy jął naj pierw lo jal nych Ży dów
(Rzym. 11:7). Jed nak ich licz ba nie by ła wy star cza -
ją ca do uzu peł nie nia prze wi dzia nej licz by wy bra -
nych. Wsku tek te go po wo ła nie do sta nia się wy bra-
nym po tom stwem Abra ha ma zo sta ło roz sze rzo ne
na po gan. Od po nad osiem na stu stu le ci Pan gro ma-
dził du cho we po tom stwo Abra ha ma, świę tych z ka -
żde go na ro du i wy zna nia. Kie dy „Ob lu bie ni ca”,
lub „Cia ło” Chry stu sa, zo sta nie skom ple to wa na,
sta nie się Bo skim prze wo dem do bło go sła wie nia
wszyst kich ro dzin zie mi, w zgo dzie z obiet ni cą
uczy nio ną Abra ha mo wi – Gal. 3:29. 

1.* Ja ką po zy cję wo bec Bo ga i Izra ela zaj mo wał
Mo jżesz na Gó rze Sy naj?

2.* Co to jest Po śred nik?
3. Co Przy mie rze obie cy wa ło Izra eli tom? 
4.* Ja ka by ła obiet ni ca Je ho wy? 3 Moj. 18: 4, 5;

1 Moj. 22:18; Aka pit 1.
5. Czy Izra eli ci uświa da mia li so bie peł ne zna-

cze nie te go Pra wa? 
6.* Dla cze go Ży dzi nie by li w sta nie za cho wać

Pra wa Mo jże szo we go? 
7. Dla cze go oni nie sta li się po tom stwem, któ -

re mia ło bło go sła wić wszyst kie ro dzi ny zie -
mi? Aka pit 2.

8. Co Bóg im obie cał, kie dy by li znie chę ce ni?
Jer. 31:31; Mal. 3:1-3. Aka pit 3.

9.* Kto był „więk szy niż Mo jżesz” i cze go On
do ko na dla dzie ci Izra ela? Dz.Ap. 3:22-26.

10.* Czy obie cy wa ny Me sjasz przy szedł tak, jak
oni się te go spo dzie wa li? Jak On przy szedł? 

11.* Ja kie jest to po tom stwo Abra ha ma, któ re ma
bło go sła wić wszyst kie ro dzi ny zie mi? Gal.
3:27-29.

12. Czy by ła wy star cza ją ca ilość wier nych Ży -
dów do utwo rze nia du cho we go po tom stwa
Abra ha ma? Ilu by ło wy ma ga nych? Obj. 14:1.

13.* Na ko go roz sze rzy ło się po wo ła nie? Ile cza su
za ję ło Bo gu gro ma dze nie te go po tom stwa?

14. Co ma stać się z ty mi, któ rzy nie zdo ła li do-
stać się do Ko ścio ła?

15.* Obec nie, gdy Ma lucz kie Stad ko jest skom-
ple to wa ne, ja ka bę dzie je go mi sja? Ko go oni
bę dą bło go sła wić? Co bę dzie ozna czać to
bło go sła wie nie? Aka pit 4.

16. Czy fakt ist nie nia „kla sy bło go sła wią cych”
i „kla sy bło go sła wio nych” do wo dzi zba wie -
nia wię cej niż jed nej kla sy? 

17. Do któ rej zba wio nej gru py bę dą na le żeć
po ga nie?

18. Kto jesz cze bę dzie na le żeć do tej gru py?
1 Tym. 2: 3, 4.

* Py ta nia za zna czo ne gwiazd ką są prze zna czo ne
szcze gól nie dla dzie ci. BS ‘12, 79


