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ROZ WA ŻA NIE na te mat ucznio stwa roz po czy na -
my py ta niem: Czy na sze po kre wień stwo z Chry -

stu sem w po świę ce niu mo że zo stać roz wią za ne? Tak,
ono mo że zo stać roz wią za ne i na pew no zo sta nie roz-
wią za ne, je śli nie bę dzie my wy peł niać na szej czę ści.
Jest to wy raź nie wska za ne przez sło wa na sze go Pa -
na w Ew. Ja na 8:31, 32: „Wte dy mó wił Je zus do tych Ży -
dów, któ rzy Mu uwie rzy li: „Je śli wy po zo sta nie cie w Sło -
wie Mo im [kur  sy wa na sza; i tyl ko wte  dy, gdy tak bę dzie-
cie czy nić], pra w dzi wie ucz nia mi Mo imi bę dzie   cie i po -
z na cie praw dę, a praw da was wy swo bo dzi”. Za u waż -
my ta k  że, że Je zus wska  zu je tu taj, iż ucznio stwo jest
rze czą, któ  rej po dej mu ją się ci, któ rzy przyj mu ją Go ja -
ko swe go Zba wi cie la i przyj mu ją ró w  nież do dat ko we
przy wi le je i bło -
 go sła wień stwa
osią gal ne wy  łącz -
nie za Je  go po-
śred nic t wem,
przez po świę ce -
nie. Wska za ne tu -
taj ucznio stwo nie
ozna cza pa no wa -
nia. Wprost prze-
ciw nie, ono zna-
czy, że ktoś, kto
sta je się uczniem,
do pó ki nie sta nie
się doj rza ły, jest
no wi cju szem; on sta je się uczniem, aby przez in struk -
cje Mi strza mógł osią gnąć stan peł nej doj rza ło ści
w Chry stu sie pod wzglę dem umy sło wym, mo ral nym
i re li gij nym. 

Wiel ki błąd jest po peł nia ny w tym wzglę dzie nie
tyl ko przez lu dzi świa to wych, któ rzy spo dzie wa ją się
do sko na ło ści u wszyst kich, któ rzy wy zna ją imię Chry-
stu sa, lecz tak że przez nie któ rych chrze ści jan, któ rzy
na próż no wy obra ża ją so bie, że peł nia po świę ce nia
się Pa nu po win na wy two rzyć u nich na tych mia sto wą
do sko na łość. Nie któ rzy na wet cheł pli wie i grzesz nie
twier dzą, że są bez grze chu (1 Ja na 1:8-10), tym sa -

mym wnio sku jąc, że w ogó le nie po trze bu ją Zba wi -
cie la, Orę dow ni ka (1 Ja na 2:1, 2) i Je go za słu gi w ce lu
przy kry cia ich mi mo wol nych grze chów po   peł nio nych
czy nem oraz przez za nie cha nie. Jak że wdzięcz ni je ste-
śmy, że nasz Bóg za pew nił nam dro gę do ucz nio stwa.
Jak ła ska wie przed  sta wia Swym po ś wię  co nym wa r tość
przy pi sa nej za słu gi Chry stu sa, aby przy kryć brud ne
łach ma ny na szej wła snej spra wie dli wo ści (Izaj. 64:6)
i przed ło żyć nam za szczyt wło że nia na nas sza ty Chry  -
stu so wej spra wie dli wo ści (Izaj. 61:10). Ta ła ska od Bo -
ga po zwa la po świę co nym obec ne go cza su mieć ła skę
„po ko ju Bo że go” i „po  ko ju z Bo giem”. 

Ma my do bry po wód, by wie rzyć i przyj mo wać Bo-
skie sło wo od no szą ce się do grzesz ni ków; oni nie są po-
wo  ły wa ni do ucznio stwa, lecz do po ku ty i wia ry w Od -
ku  pi cie la, w ce lu prze ba cze nia ich grze chów (uspra wie-
dli wie nia); jed nak to wszy st ko jest w tym ce lu, aby oni,
ja ko us pra  wie dli wio ne oso by, przez pe ł  ne po świę ce nie

się Pa  nu, mo gli
na stęp nie stać
się Je go ucznia -
mi – ucznia mi
w szko le Chry s -
tu sa. Szko ła
Chry  stu sa jest
na  stęp nym
przy   wi le jem da -
nym od Bo ga Je-
ho wy dla Je go
wy bra nych. Mo-
ty wa cją do
wstą   pie nia do
szko ły Chry stu -

sa jest za pro sze nie uspra wie dli wio nych wie rzą cych przez
Nie  biań skie go Oj ca, aby po wró ci li do przy mie rza
po k  re wień stwa z Nim (któ re zo sta ło dla nas utra co -
ne przez oj ca Ada ma) i przy bli ży li się do Nie go przez
Chry stu sa, z za pew nie niem, że On tak że przy bli ży
się do nas (Jak. 4:8), aby śmy mo gli za miesz kać
w Nim, a On w nas (1 Ja na 4:12-16), „a spo łecz ność
na sza, aby by ła z Oj cem i z Sy nem Je go, Je zu sem
Chry stu sem” (1 Ja na 1:3).

Ta szko ła Chry stu sa mo że być roz pa try wa na, ja ko
szko ła sa mo za par cia, sa mo ofia ry, któ re są po bu dza ne
przez mi łość i pod trzy my wa ne przez po świę ce nie.
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Zaproszenie do Uczniostwa



Wiel ki Na uczy ciel tej szko ły, nasz Pan Je zus, mia no -
wa ny przez Oj ca do in stru owa nia tych, któ rzy zo sta -
ną przy ję ci ja ko Je go „bra cia”, Sam był na ucza ny w tej
sa mej szko le pod nad zo rem i kie row nic twem Oj ca
– „z te go, co cier piał, na uczył się po słu szeń stwa; a tak
do sko na łym bę dąc [na da jąc się do przy ję cia na naj -
wyż sze sta no wi sko,
do któ re go zo stał po-
wo ła ny], stał się wszy -
st kim so bie po słusz -
nym przy czy ną zba-
wie nia wiecz ne go”
(Żyd. 5:8, 9). On przy-
szedł, aby od ku pić
i pod nieść nas, tak
aby śmy my, któ rzy
na le ży my do te go
upa dłe go ro du, lecz
zo sta li śmy uspra wie -
dli wie ni przez wia  rę,
by li po wo ła ni do
udzia  łu z Nim w Kró -
le stwie, po nie waż po-
świę ci li śmy na sze ży -
cie Je mu i po win ni śmy otrzy my wać w tej szko le in-
struk cje i ka ra nia, któ re Oj ciec za pew nił dla za pro szo -
nych do sta nia się Je go sy na mi Wie ku Ty siąc le cia
(Izaj. 60:4), w tym ce lu, aby śmy w peł ni mo gli przy jąć
du cha Chry stu sa, co Oj ciec ser decz nie za apro bo wał.

W związ ku z tym do strze ga my, że łą cząc się z Pa -
nem przez wia rę i po świę ce nie, nie ogła sza my się ab-
sol wen ta mi i dzie dzi ca mi, lecz mó wi my, że je ste śmy
stu den ta mi, ucznia mi, któ rzy pra gną być przy go to wa ni
do odzie dzi cze nia te go, co Oj ciec ma za re zer wo wa ne dla
tych, któ rzy Go mi łu ją (1 Kor. 2:9). Je śli ta myśl bę dzie
za cho wy wa na w umy śle ja ko Bo ska na uka na ten te -
mat, po mo że za po biec na sze mu znie chę ce niu z po -
wo du sie bie, kie dy stwier dzi my, że nie uchron nie czy-
ni my to, cze go nie po win ni śmy czy nić oraz za nie dbu -
je my to, co po win ni śmy czy nić i że w na szym cie le nie
ma do sko na ło ści (Rzym. 7:14-25). 

Po nad to po win  ni śmy pa mię tać, że to nie cia ło
wstą pi ło do szko ły Chry stu so wej i zna j  du je się
pod wpły wem in struk cji i przy  go to wań do Kró le stwa;
to no we ser ce i umysł jest roz wi ja ny, utwier dza ny,
wzmac nia ny, rów no wa żo ny i udo sko na la ny (1 Pio-
tra 5:10) i to mi łość Bo ża ma być udo sko na la na w nas
(1 Ja na 2:5; 4:12). Zwra ca jąc się do Ko ścio ła, Apo stoł
wy ja śnia: „sta ry nasz czło wiek po spo łu z Nim jest
ukrzy żo wa ny, aby cia ło grze chu by ło znisz czo ne, że-
by śmy już wię cej nie słu ży li grze cho wi” (Rzym. 6:6).
W po świę ce niu ludz ka wo la od ra zu jest uśmier ca na.
To we wnętrz ny czło wiek jest tym, „któ ry się od na wia
w zna jo mość [w szko le Chry stu sa] we dług ob ra zu Te -
go, któ ry go stwo rzył” (Kol. 2:11; 3:9, 10). To jest „ukry -
ty ser decz ny czło wiek” (1 Pio tra 3:4), któ ry jest roz wi -
ja ny i udo sko na la ny w szko le Chry stu sa. 

My, któ rzy po świę ci li śmy swe ży cie na sze mu
Pa nu, po stę pu je my w świe tle i nie po ty ka my się

w ciem no ści – ro zu mie jąc i dzia ła jąc na pod sta wie
i w har mo nii z Bo skim za rzą dze niem – pa trząc
na spra wy tak, jak Bóg na nie pa trzy i jak przed sta -
wia je w Sło wie Swej ła ski. Nie po win ni śmy jed nak
ocze ki wać, że lu dzie o uspo so bie niu świa to wym
bę dą skłon ni lub zdol ni pa trzeć na po świę co ny lud

Pa na w tym świe tle
– w świe tle mi ło ści
obo wiąz ko wej i bez in -
te re sow nej, cier pli wo -
ści, dłu gie go zno sze -
nia, bra ter skiej uprzej-
mo ści itp. Wprost prze-
ciw nie, sza tan przez
ca ły czas usi łu je błęd-
nie przed sta wiać obo-
wiąz ki i wa run ki szko -
ły Chry stu sa, nie tyl ko
dla świa ta i ob łud nych
wy znaw ców, lecz tak -
że i szcze gól nie dla
praw dzi wych ucz -
niów, któ rych pra gnie
znie chę cić i za wró cić

z wła ści wej dro gi, wbrew Sło wu Pań skie mu prze ko-
nu jąc ich, że są są dze ni we dług cia ła, a nie we dług
du cha, no we go umy słu. 

„Praw dzi wy mi ucznia mi” są ci, któ rzy ukoń czą
na ukę w tej szko le Chry stu sa, bę dą ab sol wen ta mi,
sta jąc się udzia łow ca mi z ich Pa nem w Kró le stwie
i po moc ni ka mi w na ucza niu i bło go sła wie niu
wszyst kich ro dzin zie mi. Lecz wstą pie nie do szko ły
nie przy no si re zul ta tów sa mo w so bie; jak wska zał
nasz Pan, je dy nie przez kon ty nu owa nie na uki
w szko le, trwa nie pod Je go kie row nic twem,
pod wska zów ka mi Je go Sło wa Praw dy, wier nie
i bez u stan nie, ten wiel ki cel tej szko ły zo sta nie osią-
gnię ty. Nie mniej jed nak, na każ dym eta pie po dró -
ży mo że my do świad czać przy wi le ju do strze ga nia,
że czy ni my po stęp – że do wia du je my się co raz wię-
cej Praw dy i że ona czy ni nas co raz bar dziej wol ny -
mi. Nie po win ni śmy spo dzie wać się na tych mia sto -
wej wie dzy i na tych mia sto wej wol no ści. 

Nasz Pan Je zus w Swym urzę dzie Uświę ci cie la
od dzia łu je na ser ce przez Swo je obiet ni ce i in ne czę-
ści Bi blii, do pro wa dza jąc prób nie uspra wie dli wio -
nych do po świę ce nia i po ma ga jąc im w je go re ali -
za cji. On od dzia łu je tak że na umysł, na u cza jąc ich
do dat ko wych za ry sów Sło wa Praw dy, udzie la jąc im
do sta tecz ne go zro zu mie nia, by uz dol nić ich do roz -
sąd ne go pod ję cia i wy peł nia nia ich po świę ce nia.
Uś wię ce nie na stę pu je przez „sło wo praw dy” (Ja na
17:17; 1 Kor. 4:15; Jak. 1:18; 1 Pio tra 1:23). Uświę ce -
nie re ali zu je się przez co dzien ny bieg po świę co nych
i przez cią głe kosz to wa nie do bre go Sło wa Bo że go
jed nost ka jest in stru owa na od no śnie cza sów i okre -
sów oraz in nych za ry sów Praw dy (1 Tes. 5:1; 2 Pio-
tra 1:12) i uczy się, jak wzra stać w po do bień stwie
do Chry stu sa i słu żyć Bo gu w spo sób god ny przy ję-
cia przez Nie go. 
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NASZA WIARA MUSI BYĆ
głęboko zakorzeniona
I NIEZACHWIANA

Będę polegać na Twej niegasnącej miłości,
Twoje korzenie przytwierdzają mnie

do Twej mocnej podstawy, wzmacniając
i przepełniając mnie wdzięcznością.

Będę stać niewzruszenie w Twoim Słowie i Prawdzie.



Czy taj my i słu chaj my uważ nie tych słów od Bo ga:
„To jest wo la Bo ża [od no szą ca się do was], uświę ce nie
wa sze” (1 Tes. 4:3, KJV); On chce, aby śmy czci li Go
i słu ży li Je mu „w du chu i w praw dzie” (Ja na 4:23, 24).
„Ła ska i praw da przez Je zu sa Chry stu sa sta ła się” (Ja -
na 1:17); i po win ni śmy wzra stać w ła sce i w zna jo mo -
ści Pa na na sze go i Zba wi cie la Je zu sa Chry stu sa (2 Pio-
tra 1:5-11; 3:18). Apo stoł Pa weł włą cza za rów no ser ce
jak i gło wę w 1 Tym. 4:16: „Pil nuj sa me go sie bie i na -
ucza nia”; i po now nie w 2 Tym. 3:16 (KJV): „Wszyst ko
pi smo udzie lo ne z Bo skie go na tchnie nia na praw dę
jest po ży tecz ne do na ucza nia, do stro fo wa nia [oba la -
nia błę du; te dwie pierw sze ce chy od no szą się do gło -
wy], do na pra wia nia, do po ucza nia w spra wie dli wo -
ści [dwie na stęp ne ce chy od no szą się do ser ca w je go
za le tach i wy ni ka ją cym z nich po stę po wa niu; pro si my
zo ba czyć E 8, s. 81]”. Praw da i Duch Praw dy lub praw -
da i spra wie dli wość są po łą czo ne w wie lu in nych wer-
se tach Pi sma Świę te go. 

Do strze ga my za tem, że uczest ni cy Du cha Świę-
te go mu szą tak że być sta ły mi uczest ni ka mi do bre go
Sło wa Bo że go, włą cza jąc w to, przy naj mniej w pew -
nej mie rze, „głę bo kie rze czy Bo ga” (1 Kor. 2:10, KJV),
je śli ich uświę ce -
nie ma trwać i być
zu peł ne. Je śli jed-
nost ka po prze sta -
nie na pierw szym
oświe ce niu ot rzy -
my wa nym w sta -
nie po ku ty i prób -
ne go us p ra  wie dli -
wie nia, to zna czy,
że jej uświę ce nie
nie mo że być zu-
peł ne. Wszy scy
ucz nio wie Je zu sa
mu szą trwać w Je -
go Sło wie, je śli na-
praw dę ma ją być
Je go ucznia mi
i ma ją mieć trwa łą
wie dzę przy naj -
mniej w tym za-
kre sie Praw dy,
któ ry jest nie zbęd -
ny do uświę ce nia (Ja na 8:31, 32). Na stęp nie mu si my
przez ca ły czas po stę po wać w świe tle Je go Sło wa,
któ re go On uczy nas przez Swe go Du cha (Efez. 5:8,
14; 1 Pio tra 2:9; zo bacz TP’68, 18-23). Mu si my wzra-
stać w wie dzy, zro zu mie niu i ła sce, w mia rę jak upły -
wa czas od na sze go po świę ce nia (Łuk. 24:45;
1 Kor. 14:20; Efez. 1:17, 18; 2 Tym. 2:7; 2 Pio tra 1:5-11;
3:18; 1 Ja na 5:20). 

Nasz Pan, kon ty nu ując Swe obiet ni ce, stwier dza:
„Sło wa, któ re Ja wam mó wię, du chem są i ży wo tem”
(Ja na 6:63, 68). Je śli no wy umysł, ser ce i wo la ma ją
mieć ży cie, one mu  szą zwra cać uwa  gę na sło wa ży wo -
ta (Ps. 119:93; Mat. 4:4). „Azaż sło wa Mo je nie są do -
bre te mu, któ ry cho dzi w uprzej mo ści?” (Mich. 2:7; Ps.

119:105; 2 Pio tra 1:18, 19; 1 Ja na 1:7). Jest zu peł nie bez-
ce lo we, by praw dzi wie po świę ce ni mo dli li się: Pa nie,
daj nam Du cha, je śli za nie dbu ją „sło wa praw dy”,
przez któ re Duch jest udzie la ny (Jak. 1:18). Uświę ce -
nie [jest] przez Du cha i przez wia rę w Praw dę. 

Kie dy co raz wię cej po krze pia my się „do brym Sło-
wem Bo żym”, to stwier dza my, że ono jest „słod kie jak
miód”; i im wię cej go „spo ży wa my”, tym sta je się słod-
sze. Jed nak że na stęp stwa kar mie nia się nim za wsze są
mie sza ni ną gorz ko ści prze śla do wań ze sło dy czą
(Ezech. 3:1-3; Jer. 15:16; Obj. 10:2, 8-10). 

Bo ska do broć w mą dro ści i mi ło ści trwa, po nie -
waż On mó wi do nas w Przy po wie ściach 8:17: „Ja
mi łu ję tych, któ rzy Mię mi łu ją; a któ rzy Mię szu ka -
ją ra no, znaj du ją Mię”. Tak, Mą drość mi łu je i bło go -
sła wi tych, któ rzy ją mi łu ją i pil nie jej szu ka ją. Ona
jest wy ra że niem mi ło ści na sze go Bo ga Je ho wy, jej
Źró dła, jak rów nież na sze go Pa na Je zu sa, na sze go
Do bre go Pa ste rza, któ ry dzia ła jąc na rzecz Bo ga,
pro wa dzi nas do zie lo nych pa stwisk oraz spo koj -
nych wód. Żar li wa mi łość Bo ga i Chry stu sa ob ja wia
się szcze gól nie wo bec tych, któ rzy mi łu ją Ich w obo -
wiąz ko wej i bez in te re sow nej mi ło ści; ona prze ja wia

się wo bec nich
pro por cjo nal nie
do te go, jak oni
po szu ku ją i oce -
nia ją Praw dę i jej
Du cha. Ci, któ-
rzy szcze rze
i z ca łe go ser ca
mi łu ją Je zu sa, są
mi ło wa ni przez
Nie go szcze gól -
nie wy róż nia ją cą
się mi ło ścią.
Przez Sło wo, Du -
cha i Opatrz no -
ści Bo że, Je zus
z od da niem ob-
ja wia im Sa me go
Sie bie i ra zem
z Oj cem za mie -
sz ku je w nich,
jak Sam po wie -
dział (Ja na 14:21-

23): „Kto ma przy ka za nia Mo je i za cho wu je je, ten
jest, któ ry Mię mi łu je; a kto Mię mi łu je, bę dzie go też
mi ło wał Oj ciec Mój i Ja go mi ło wać bę dę i ob ja wię
mu Sie bie Sa me go... i Oj ciec Mój umi łu je go, i do nie -
go przyj dzie my, a miesz ka nie u nie go uczy ni my”.
O, ja kąż ra dość to nam da je! 

Je śli my szcze rze pra gnie my Bo skiej mą dro ści
i żar li wie, pil nie, sta ran nie i z mo dli twą szu ka my jej,
to na pew no ją znaj dzie my. A nasz Pan za pew nia
nas: „Pro ście, a bę dzie wam da ne, szu kaj cie, a znaj -
dzie cie; ko łacz cie, a bę dzie wam otwo rzo ne. Każ dy
bo wiem, kto pro si, bie rze; a kto szu ka, znaj du je; a te -
mu, co ko ła cze, bę dzie otwo rzo ne” (Mat. 7:7-11). Ob-
ja wie nie 3:20: „Oto sto ję u drzwi i ko ła czę; je śli by

4 —  SZTANDAR BIBLIJNY

Do bre Sło wo Bo że
Cen ne Obiet nie ce Na sze go Pa na

Po wi nie neś: Pro sić – a bę dzie ci da ne; Szu kać – a znaj dziesz;
Pu kać – a drzwi zo sta ną otwar te – Ew. Ma te usza 7:7-11.
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ktoś usły szał głos Mój i otwo rzył drzwi, wej dę
do nie go i bę dę z nim wie cze rzał, a on ze Mną”. Dro-
go cen ne obiet ni ce! 

Wie lu szu ka ło Pa na i zna la zło Go (Dz. Ap. 17:27)
wcze śnie w swo im ży ciu, nie któ rzy po świę ci li Je mu
swo je ży cie w la tach mło dzień czych lub jesz cze
wcze śniej. Bi blia mó wi nam: „Pa mię taj na Stwo rzy -
cie la swe go w dni mło do ści two jej” (Kazn. 12:1). Du -
żo moż na zy skać, szu ka jąc i znaj du jąc Pa na w mło -
dych la tach. Ro dzi cie po win ni zna leźć czas na spo -
koj ną, na boż ną spo łecz ność, du cho wą bli skość i od -
da wa nie chwa ły ra zem ze swo imi dzieć mi, je śli to
moż li we co dzien nie, oraz sta ran nie i mą drze wy cho-
wy wać swe dzie ci, w ja ki spo sób po win ny po stę po -
wać (Przyp. 22:6; Efez. 6:4; po rów naj z 1 Moj. 18:19).
Dzie cię cy wiek ma swój urok – je go nie win ność, wia -
ra, go to wość do ucze nia się, do po do ba nia się
– a dzie cię cy umysł czę sto jest bar dzo po dat ny
na Praw dę i jej Du cha, pro wa dząc do uspra wie dli -
wie nia przez wia rę, do po świę ce nia się Bo gu oraz
zro zu mie nia Praw dy na cza sie. Ja kie bło go sła wień -
stwo to by przy nio sło, gdy by wszyst kie na sze dzie -
ci od naj młod szych lat by ły uczo ne mi ło ści do Bo ga,
ja ko Daw cy wszel kie go do bra, roz wa ża nia Je go wo -
li i po świę ce nia Je mu ich wszyst kie go, co po sia da ją!
Ta kie dzie ci, w ten spo sób in stru owa ne, czę sto sta ją

się na uczy cie la mi swo ich ro dzi ców, uka zu jąc im
praw dzi we go du cha od da nia. Cza sa mi jest to do-
słow ną praw dą, że „z ust nie mow lą tek” Bóg spra wia,
że Je go imię jest chwa lo ne (Ps. 8:3; Mat. 21:16). I je -
śli pod po wy żej wspo mnia ny mi wzglę da mi nie sta-
nie my się ni czym ma łe dzie ci, da ją ce się uczyć, nie
wej dzie my do Kró le stwa (Mat. 18:2-4; 19:14; Mar.
10:13-16; Łuk. 18:15-17). Mło de, mi łu ją ce ser ca, któ -
re są od da ne Bo gu i gor li wie Go szu ka ją, z pew no ścią
znaj dą bło go sła wień stwo i ochro nę przed wie lo ma
zły mi rze cza mi, któ re prze peł nia ją ten świat, szcze-
gól nie obec nie! 

Jed nak że nie po win ni śmy my śleć, że Przy po -
wie ści 8:17 sto su ją się tyl ko do tych, któ rzy są mło-
dzi wie kiem. My wszy scy – do ro śli, jak rów nież
dzie ci – ma my szu kać Bo skiej mą dro ści od na sze go
mi łu ją ce go Nie biań skie go Oj ca i na sze go dro gie go
Pa na Je zu sa szyb ko, żar li wie, pil nie, przede wszyst-
kim i naj bar dziej w cza sie każ dej po trze by. Tak,
na praw dę mo że my po wie dzieć: „Ja kie go przy ja -
cie la ma my w Je zu sie, wszyst kie na sze grze chy
i smut ki On dźwi ga. Cóż za przy wi lej za no sić
wszyst ko do Nie go w mo dli twie!”. Uważ nie za po -
znaj my się z po zo sta ły mi sło wa mi tej wspa nia łej
pie śni (nr 321, Hymns of Mil len nial Dawn).

DO ŚWIADC ZE NIA HIO BA
OB RA ZEM HI STO RII LUDZ KO ŚCI

KSIĘGA HIOBA – KONTYNUACJA Z OSTATNIEGO NUMERU SZTANDARU BIBLIJNEGO

Kie dy Hiob oba lił ar gu men ty swo ich trzech przy ja -
ciół, Eli hu, któ re go imię zna czy Sam Bóg, prze mó wił
z in ne go punk tu wi dze nia, ga niąc trzech przy ja ciół,
jak rów nież Hio ba. Eli hu wy ka zu je Hio bo wi, że ro-
zu mo wał po czę ści na pod sta wie nie wła ści wej prze-
słan ki – że on nie po wi nien ocze ki wać, iż w peł ni zro-
zu mie wszyst kie dro gi Te go, któ ry tak bar dzo go
prze wyż sza, lecz mu si ufać w Bo ską Spra wie dli wość
i w Je go Mą drość. W roz dzia le 33:23, 24 (KJV) on
wska zu je, że jed na rzecz jest nie zbęd na do po wro tu
czło wie ka z mo cy śmier ci oraz je go przy wró ce nia
do Bo skiej ła ski, mó wiąc: „Je śli bę dzie przy nim anioł
ja ko obroń ca, je den z ty sią ca, aby oznaj mić czło wie -

ko wi je go po win ność, wów czas Bóg bę dzie dla nie -
go ła ska wy i po wie: Wy baw go od zej ścia do gro bu;
zna la złem Od ku pie nie”.

Rze czy wi ście tak przed sta wia się spra wa z czło -
wie kiem. Bo ska Mą drość i Spra wie dli wość nie mo -
gą być kwe stio no wa ne. Wy rok śmier ci spra wie dli -
wie cią ży nad wszyst ki mi ludź mi przez oj ca Ada ma
(Rzym. 5:12). Lecz Bóg za pew nił nam Od ku pi cie la,
Chry stu sa Je zu sa, na sze go Pa na; i On, w har mo nii
z Oj cow skim Pla nem, stał się czło wie kiem, a na -
stęp nie dał Sie bie ja ko ce nę Oku pu za wszyst kich,
przez za pła ce nie ka ry śmier ci, ja ka cią ży ła na Ada -
mie. Ob lu bie ni ca, w in nym miej scu na zwa na Je go
Cia łem i Świą ty nią, jest skom ple to wa na. Ten wiel -
ki Po śred nik po wsta nie, aby ogło sić Swo ją spra wie-
dli wość na da ją cą się do za sto so wa nia za każ de go,
kto ją przyj mie.

NADZIEJA ELIHU NA ODKUPICIELA



Po tem na stą pi Re sty tu cja, ob ra zo wo przed sta -
wio na w Hio ba 33:25, 26. Ci, za któ rych Po śred nik
wsta wi się, zo sta ną fi zycz nie przy wró ce ni do wiecz -
nej mło do ści, w któ rej śmierć i upa dek nie bę dą
mia ły miej sca. Oni uzy ska ją Bo skie uzna nie i do stą -
pią spo łecz no ści z Nim w ra do ści i po ko ju, a Bóg
przy wró ci ich do pier wot nej do sko na ło ści utra co nej
przez grzech w Ede nie. Lecz uzna nie, że Bóg jest
spra wie dli wy i że Re sty tu cja by ła nie za słu żo na, bę-
dzie wy ma ga ne. Jest to wska za ne w wer se tach 27,
28: „Bę dzie mó wił przed ludź mi i po wie: Zgrze szy -
łem i zła ma łem pra wo;
lecz mi za to nie od pła co -
no. On od ku pił du szę mo -
ją od zstą pie nia do gro bu,
a mo je ży cie, aby mo gło
oglą dać świa tło”.

Sło wa Eli hu by ły tak
mą dre, jak po zo sta łych po-
cie szy cie li Hio ba – a pra w -
do po dob nie na wet mą-
drzej sze; lecz o ile to mo-
że my do strzec, by ła to
ludz ka mą drość. W roz -
dzia le 34:29 za da je py ta nie:
„Gdy On [Bóg Je ho wa] spra wi po kój, któż go wzru-
szy?”. Naj wy raź niej ten mło dy czło wiek usi ło wał kon-
ty nu ować li nię kry ty ki Hio ba, nie zga dza jąc się z nim
ani z je go przy ja ciół mi, lecz sta ra jąc się za cho wać
umiar ko wa ne sta no wi sko. On bro nił Wszech mo gą -
ce go Bo ga twier dząc, że gdy by Bóg tak nie za rzą dził,
prze ciw no ści nie przy szły by na Hio ba. 

Eli hu wy da wa ło się ja sne, że Bóg miał Swój udział
w do świad cze niach Hio ba. Sza tan nie mógł by ze słać
tych wszyst kich nie szczęść, gdy by Bóg nie ze zwo lił
na nie. Ża den czło wiek ani anioł ja kiej kol wiek ran gi
nie mógł uda rem nić Bo skiej wo li. Bóg, nie Hiob, miał
wła dzę de cy do wa nia, co mia ło się stać. Tyl ko Bóg
miał pra wo za rzą dzać wszyst ki mi spra wa mi ży cia
Hio ba. Przy tej oka zji Eli hu wy ka zał, że Hiob był
bar dziej spra wie dli wy niż je go przy ja cie le, a choć
tak jak wszy scy był nie do sko na ły, nie był ka ra ny
z te go po wo du. 

Chrze ści ja nin mo że wy cią gnąć bar dzo do brą lek-
cję z py ta nia Eli hu. Cho ciaż je go sło wa nie są na-
tchnio ne, jed nak są bar dzo mą dre. Mo że my uznać
praw dę, któ rą one za wie ra ją, że kie dy Bóg za mie rzy
udzie lić po ko ju, spo ko ju, to ca ły wszech świat bę-
dzie po słusz ny Je go pra wom i nikt nie spo wo du je
za mie sza nia.

Je śli ma my trud no ści, je śli prze cho dzi my prze śla-
do wa nia, je śli ma my róż ne go ro dza ju kło po ty, po-
win ni śmy zwra cać się do Bo ga. Po win ni śmy po wie -
dzieć: Ta rzecz nie mo gła by mi się zda rzyć, gdy by

Pan na nią nie do zwo lił. Znaj du je my się pod szcze -
gól ną Bo ską opie ką. Bóg obie cał, że wszyst kie rze czy
bę dą współ dzia łać dla do bra tych, któ rzy są Je go
dzieć mi. Lek cja uf no ści jest dla nas jed ną z lek cji
trud nych do na ucze nia się i sto so wa nia – by uświa-
do mić so bie, że wszyst kie ży cio we do świad cze nia
są pod Bo skim nad zo rem i że nie mo że się nam zda-
rzyć nic in ne go, jak tyl ko to, co jest dla na sze go naj-
wyż sze go do bra. W obec nym cza sie nie jest to praw -
dą w przy pad ku świa ta, lecz je dy nie w przy pad ku
Bo skiej ro dzi ny. W przy szło ści Bóg spra wi, że

wszyst kie rze czy bę dą
dzia łać w ce lu bło go sła -
wie nia świa ta. 

Obec nie w od nie sie -
niu do tych, któ rzy są Je -
go dzieć mi, wszyst kie
rze czy dzia ła ją dla ich do -
bra. Kie dy znaj du je my się
w trud no ściach, po win ni -
śmy z uf no ścią i na dzie ją
spo glą dać na Pa na. Nasz
Nie biań ski Oj ciec pra-
gnie, aby śmy prze ja wia li
wia rę w Nie go. Świę ty

Piotr mó wi nam, że „mo cą Bo żą strze że ni by wa my
przez wia rę ku zba wie niu”. Dla te go wiel ce ra du je my
się, na wet, „po mi mo te go, że obec nie za smu ce ni je-
ste śmy z po wo du róż nych prób” i po kus. Bo „do-
świad cze nie wia ry wa szej jest o wie le cen niej sze niż
zło to, któ re gi nie” (1 Pio tra 1:5-7, KJV). 

Jest in ny spo sób, przez któ ry nie któ rzy osią ga ją
spo kój. Wie le osób w świe cie cie szy się pew ną mia -
rą po ko ju, czy li od po czyn ku od zmar twie nia. Jed-
nak oni są nie świa do mi wiel kich prawd, któ re są na-
szym udzia łem i znaj du ją się w za śle pie niu, igno-
ran cji, prze są dach, błę dzie, pod wpły wem sza tań -
skich złu dzeń. Oni ma ją uczu cie bez pie czeń stwa
i bez tro ski z po wo du za śle pia ją ce go wpły wu błę du
i fał szu. Dla te go ci ze świa ta, któ rzy przy cho dzą
do spo łecz no ści z Bo giem, cza sa mi bu dzą się z te go
fał szy we go bez pie czeń stwa. Na stęp nie osią ga ją
praw dzi wy po kój i od po czy nek ser ca. Pan mó wi:
„Przyjdź cie do Mnie wszy scy, któ rzy je ste ście utru-
dze ni i ob cią że ni, a Ja spra wię wam od po czy nek”.
Praw dzi we go od po czyn ku nie moż na osią gnąć
w ża den in ny spo sób. 

Lud Bo ży zy sku je po kój i od po czy nek umy słu
dzię ki zna jo mo ści Bo skie go Pla nu, zna jo mo ści Je go
Spra wie dli wo ści, Mi ło sier dzia i Mi ło ści oraz bło-
go sła wio nej świa do mo ści, że On jest na szym Bo-
giem. To wszyst ko da je nam po kój oraz spo kój i od -
po czy nek umy słu. Pod czas gdy lu dzie w świe cie są
mniej lub bar dziej zmar twie ni, to dzie ci Bo że ma -
ją po kój, któ re go świat nie zna, któ re go nie mo że

„A te wszyst kie rze czy zda rzy ły
się im ja ko wzór i na pi sa ne są ku

na szej prze stro dze, na któ rych
koń ce wie ków przy szły”

(1 Kor. 10:11).
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dać ani ode brać. A kie dy wszyst kie pró by się skoń-
czą, Pan wy na gro dzi wszel kie tru dy obec ne go cza -
su wszyst kim Je go cier pią cym dzie ciom. Za tem
spo glą daj my wstecz na wszyst kie te pró by i trak tuj -
my je je dy nie ja ko przej ścio we, lek kie utra pie nia
(2 Kor. 4:17). 

Kie dy Pan do pusz cza, aby przy szły na nas wiel kie
chmu ry utra pień, po win ni śmy naj pierw za sta no wić
się, czy po tra fi my do strzec ja kieś złe czy ny w nas
sa mych, któ re mo gły by spo wo do wać sto sow ne ka ra-
nie. Po win ni śmy mieć ra dość w Pa nu. Lecz jest moż-
li we, że nie ży je my zbyt bli sko Pa na. Jed nak te chmu -
ry utra pień nie ko niecz nie ozna cza ją, że nie ży je my
bli sko Nie go, jak za uwa ży li śmy to w przy pad ku Hio -
ba. 

Pa mię ta my o po dob nych do świad cze niach na-
sze go Pa na Je zu sa w Ogro dzie Get se ma ne w noc
po prze dza ją cą Je go ukrzy żo wa nie, jak po wie dział
do Swo ich uczniów, Pio tra, Ja ku ba i Ja na, „smut -
na jest du sza Mo ja aż do śmier ci”. Pa mię ta my, że
Bóg nie udzie lił Je mu spo ko ju, lecz do zwo lił, by
utra pie nia ni czym wiel ka po wódź za le wa ły Je go
du szę. Pan nie po ko ił się, czy na pew no był zu peł -
nie lo jal ny, wier ny i po słusz ny, co by ło nie zbęd ne
do za cho wa nia Oj cow skiej ła ski. Apo stoł Pa weł mó -
wi, że nasz Pan Je zus „mo dli twy i uni żo ne proś by
do Te go, któ ry Go mógł za cho wać od śmier ci, z wo -
ła niem wiel kim i ze łza mi ofia ro wał, i wy słu cha ny
jest dla uczci wo ści” (Żyd. 5:7).

Wie my, że Oj ciec po słał Swe go anio ła, aby wspo-
móc Swe go dro gie go Sy na w Je go głę bo kim smut ku.
Gdy tyl ko anioł udzie lił na sze mu Pa nu za pew nie nia,
że Je go ży cie i po stę po wa nie bar dzo po do ba ło się Oj -
cu, zu peł nie się uspo ko ił. To za pew nie nie po krze pia -
ło na sze go Pa na we wszyst kich pró bu ją cych do świad-
cze niach, któ re obej mo wa ły pro ces przed San he dry -
nem, przed Pi ła tem, trak to wa nie przez żoł nie rzy, dro -
gę na Kal wa rię oraz bo le sny prze bieg eg ze ku cji.

Je dy nie przy koń cu, kie dy Oj ciec prze rwał spo-
łecz ność z Nim, po nie waż Je zus mu siał za jąć miej-
sce grzesz ni ka w pró bie, nasz Pan w mo men cie
śmier ci ob ja wił nie po kój umy słu. Wów czas nasz
Pan w ago nii du szy za wo łał: „Bo że mój, Bo że mój,
cze muś Mię opu ścił?”. By ło ko niecz ne, aby nasz
Pan do świad czył zu peł ne go odłą cze nia od Bo ga
oraz od wszel kiej spo łecz no ści z Nim, w tym ce lu,
by mógł po nieść ca łą ka rę za grzech Ada ma. To do-
świad cze nie na stą pi ło przed sa mą śmier cią. Nie-
biań ski Oj ciec do zwo lił na to, po nie waż by ło nie-
zbęd ne, aby nasz Pan uświa do mił so bie zna cze nie
zu peł ne go odłą cze nia od Bo ga. 

Nie uwa ża my za ko niecz ne, aby w każ dym
przy pad ku praw dzi wi i wier ni na śla dow cy Pa -
na prze cho dzi li po dob ne do świad cze nie. My nie

je ste śmy oku pem, tak jak nasz Od ku pi ciel, cier pią -
cy za grzech świa ta; jed nak nie by ło by to za sko cze -
niem, gdy by nie któ rzy prze cho dzi li po dob ne do-
świad cze nia do na sze go Pa na. Nie któ rzy ze świę-
tych umie ra li, wo ła jąc: „Prze do sta ję się przez bra my
do No we go Je ru za lem!”, na to miast in ni mie li
przed śmier cią do świad cze nia bar dziej po dob ne
do na sze go Pa na i wo ła li: „Bo że mój, Bo że mój, cze -
mu mnie opu ści łeś?”. 

Mo że my być za do wo le ni po zo sta wia jąc na sze
do świad cze nia cał ko wi cie w rę kach Te go, któ ry nas
mi łu je i ma jąc we wnętrz ny po kój i opa no wa nie oraz
od po czy nek du szy, wie dząc że nie bę dzie do zwo lo -
na żad na ze wnętrz na na wał ni ca prócz te go, co Oj ciec
uzna, iż zro dzi w nas po ko jo we owo ce spra wie dli -
wo ści, gdy wła ści wie przez nią przej dzie my. 

W koń co wych roz dzia łach Księ gi Hio ba, Bóg zwra -
ca się do swe go utra pio ne go słu gi, ga niąc je go śmia-
łość w pró bach oce nia nia Bo ga, w sto sun ku do nie -
wiel kiej wie dzy Hio ba. Hiob przy zna je się do te go
i znaj du je po kój w uf no ści do Bo ga. Jed nak trzej
przy ja cie le Hio ba zo sta ją ostro zga nie ni przez Bo ga,
lecz kie dy oka zu ją Bo gu po słu szeń stwo, idą do Hio -
ba i zgod nie z Pań skim roz ka zem ofia ru ją za sie bie
ofia rę pa lo ną, a Hiob mo dli się za nich we dług Bo-
skich wska zó wek, zo sta ją przy wró ce ni do Bo skiej ła -
ski. Wów czas szyb ko po wra ca do bro byt Hio ba, je go
przy ja cie le i wpływ zo sta ją mu przy wró co ne, a je go
bo gac two zo sta je do kład nie po dwo jo ne, po nie waż
miał dwa ra zy wię cej trzód, stad i wiel błą dów niż
wcze śniej. Miał rów nież ty le sa mo sy nów i có rek, co
wcze śniej, a Pi smo Świę te za uwa ża, że „nie znaj do -
wa ły się nie wia sty tak pięk ne, jak cór ki Hio bo -
we”.

Ko niec ży cia Hio ba, łącz nie z je go po wro tem
do pier wot ne go sta nu, jest nie zro zu mia ły dla tych,
któ rzy ni gdy nie ro zu mie li, że Plan Bo ży w Chry stu -
sie za pew nia „cza sy re sty tu cji” wszyst kich rze czy
utra co nych w Ada mie dla wszyst kich z je go ro du,
któ rzy za ak cep tu ją je na wa run kach No we go Przy-
mie rza (Dz. Ap. 3:19-21). Lecz ci, któ rzy na praw dę ro-
zu mie ją Plan Bo ży, z ła two ścią mo gą do strzec, że
do świad cze nia Hio ba by ły nie tyl ko rze czy wi ste, lecz
tak że ty picz ne. On wy da je się re pre zen to wać ludz-
kość. Na po cząt ku czło wiek miał Bo skie po do bień -
stwo i ła skę, a wszyst kie rze czy by ły mu pod da ne
(Ps. 8:4-8). Przez grzech Ada ma sza tan uzy skał
wpływ na ludz kie spra wy, cze go wy ni kiem by ła de-
gra da cja, sła bość i śmierć. Jed nak Bóg tak na praw dę
ni gdy nie opu ścił Swo ich stwo rzeń i na wet obec nie
ocze ku je, by oka zać Swą ła skę wszyst kim w Chry stu -
sie Je zu sie, na szym Pa nu i przez Nie go. 

OBRAZOWO PRZEDSTAWIONA
RESTYTUCJA DLA LUDZKOŚCI

PRÓBY LOJALNOŚCI I ODDANIA

BS ‘13, 5-7
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„Wte dy się otwo rzą oczy śle pych, a uszy głu chych
otwo rzo ne bę dą. Wte dy pod sko czy chro my jak je leń,

a nie mych ję zyk śpie wać bę dzie”
(Iza ja sza 35:5, 6).

Był okres Pas chy i wie le osób po dró żo wa ło w tym
sa mym kie run ku co Je zus, do Je ru za le mu. Był tam
Bar ty me usz, nie wi do my że brak, któ ry sie dział
na skra ju dro gi, ma jąc na dzie ję na jał muż nę od po -
dró żu ją cych tę dy. Gdy prze cho dził Je zus, po wsta -
ło nie zwy kłe za mie sza nie i Bar ty me usz za py tał o je -
go przy czy nę. Od po wie dzia no mu, że wła śnie prze-
cho dził Je zus z Na za re tu. 

Bar ty me usz sły szał, że Je zus był do mnie ma nym
Me sja szem, któ ry zgod nie z Pi smem Świę tym, miał
osta tecz nie bło go sła wić ca ły świat i usu nąć grzech,
smu tek i ból. Sły szał już, że Je zus do ko ny wał ule-
czeń, uzdra wia jąc cho rych, wy pę dza jąc de mo ny
i otwie ra jąc oczy śle pych. Och, po my ślał: Dla cze go
ktoś nie po wie dział mi, kie dy On prze cho dził! Ule-
czył in nych, dla cze go ja nie mógł bym być jed nym
z uprzy wi le jo wa nych?

Za pło nę ła w nim wia ra i na dzie ja; za wo łał: „Je-
zu sie, sy nu Da wi da, zmi łuj się na de mną!”. Bądź ci -
cho! Nie rób ha ła su! Nie prze szka dzaj Wiel kie mu
Na uczy cie lo wi; On roz ma wia z in ny mi, po wie dział
ktoś ze sto ją cych w po bli żu. Lecz Bar ty me usz po-
czuł, że te raz jest je go czas, że te raz al bo ni gdy;
wzniósł swój głos po nad wrza wę tłu mu i wo łał gło-
śniej niż przed tem: „Je zu sie, sy nu Da wi da, zmi łuj
się na de mną!”.

Je zus usły szał głos i za wsze go to wy do oka za nia
ła ski tym, któ rzy wzy wa ją mi ło sier dzia, za pro sił
nie wi do me go czło wie ka, by pod szedł do Nie go. Był
w tym prze jaw je go wia ry. Ta lek cja by ła jesz cze
waż niej sza dla tłu mu. Wspo ma ga ny przez in nych,
Bar ty me usz osta tecz nie zna lazł się w obec no ści Je-
zu sa; Mistrz za py tał: „Co chcesz, abym ci uczy nił?”.
Od po wiedź na de szła szyb ko: „Mi strzu! abym przej-
rzał!”. Je zus po wie dział mu: „Idź, wia ra two ja cie bie
uzdro wi ła”. I na tych miast od zy skał wzrok, i stał się
jed nym z uczest ni ków mar szu, chwa ląc Bo ską moc
i uzna jąc Je zu sa ja ko Me sja sza.

„JEZUSIE, SYNU DAWIDA”
Sło wa nie wi do me go czło wie ka, „Je zu sie, sy nu Da-
wi da”, mia ły szcze gól ne zna cze nie dla nie go i Ży -
dów za je go dni, któ re zo sta ło utra co ne dla rze szy

lu dzi w dzi siej szych cza sach. Ży dzi wie dzie li, że Je -
zus, ja ko wiel ki Naj wyż szy Ka płan, był przed sta -
wio ny przez Aaro na; a ja ko wiel ki Pra wo daw ca,
przed sta wio ny lub sym bo li zo wa ny przez Moj że -
sza; ja ko wiel ki Król, wy obra żo ny przez Sa lo mo na,
mą dre go, bo ga te go, wpły wo we go sy na Da wi da, je -
go na stęp cy w Kró le stwie. Po łą cze nie tych wszyst-
kich pro ro czych wąt ków jest ob ra zo wo przed sta -
wio ne w Mel chi ze de ku, któ ry był ka pła nem na tro -
nie; moż na po wie dzieć, że on był ka pła nem Bo ga
w tym sa mym cza sie, gdy był księ ciem i wład cą
– miał po dwój ny urząd. 

Świę ty Pa weł zwra ca na szą uwa gę na fakt, że Je -
zus osta tecz nie nie bę dzie ka pła nem we dług po-
rząd ku Aaro na – któ ry je dy nie był ofia ru ją cym ka-
pła nem, nie spra wu jąc żad nej wła dzy; lecz On ma
być Ka pła nem we dług po rząd ku Mel chi ze de ka.
Świę ty Pa weł cy tu je Bo skie oświad cze nie na ten te -
mat z Psal mów Da wi da: „Przy siągł Pan, a nie bę dzie
te go ża ło wał, mó wiąc: Tyś jest ka pła nem na wie ki
we dług po rząd ku Mel chi ze de ko we go” (Ps. 110:4).
Apo stoł Pa weł kła dzie waż ne ar gu men ty u pod sta -
wy swe go pro ro cze go stwier dze nia. Wska zu je
na Bo ski za miar wo bec Je zu sa i Me sjań skie go Kró-
le stwa oraz ich cha rak ter. 

Cu da do ko ny wa ne przez Je zu sa pod czas Je go
pierw sze go przyj ścia by ły je dy nie za po wie dzia mi
więk szych cu dów i dzieł, któ rych On do ko -
na w cza sie Swe go dru gie go przyj ścia. W har mo -
nii z tą my ślą jest wer set z pro roc twa Iza ja sza od-
no szą cy się do Me sjań skie go Kró le stwa. Jest on
zgod ny z ogól nym kie run kiem apo stol skiej na uki,
że wszyst kie cu da do ko ny wa ne przez Je zu sa by ły
cie nia mi lub ilu stra cja mi więk sze go dzie ła, któ re
ma być speł nio ne przez usta no wie nie we wła ści -
wym cza sie Je go Ty siąc let nie go Kró le stwa. Czy ta -
my: „Te rze czy czy nił Je zus, aby ob ja wić Je go
chwa łę”; czy li Kró le stwo chwa ły i mo cy uka za ne
z wy prze dze niem. 

Ani przez chwi lę nie po win ni śmy my śleć, że Je -
zus i Je go ucznio wie usi ło wa li ule czyć wszyst kich
cho rych w Pa le sty nie. Wprost prze ciw nie, choć wie -
lu zo sta ło ule czo nych – by li wy jąt ka mi wśród mnó-
stwa cho rych – ty mi, któ rzy oka za li szcze gól ną wia -
rę. Mo że my być pew ni, że Bar ty me usz w przed sta -
wio nym przy kła dzie był tyl ko jed nym z wie lu nie-
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wi do mych że bra ków na skra ju dro gi, po nie waż Pa-
le sty na, Sy ria i Egipt są kra ja mi nie wi do mych że bra-
ków. Pan prze szedł już obok Bar ty me usza, nie
zwra ca jąc na nie go uwa gi, nie ofe ru jąc mu ule cze -
nia. Wzrok zo stał mu przy wró co ny z po wo du je go
wia ry, dla te go, że wo łał, dla te go, że nie słu chał tych,
któ rzy usi ło wa li go uci szyć i zmniej szyć je go wia rę.

NAJGORSZY RODZAJ ŚLEPOTY 
Pa mię ta my, że po dob ny przy pa dek był przy sa -
dzaw ce Be tes da. Le ża ło tam bar dzo wie lu, cze ka jąc
na po ru sze nie się wód, aby wejść do sa dzaw ki w ce -
lu ule cze nia. Je zus zwró cił się tyl ko do jed ne go
z nich, mó wiąc: „Weź swo je ło że i chodź”. Kie dy do-
cho dzi my do zro zu mie nia, że cu da Je zu sa przed sta-
wia ły przy szłe bło go sła wień stwa pod czas Je go Me-
sjań skie go Kró le stwa, wów czas ma my wła ści we
spoj rze nie na spra wę i zgod nie z tym mo że my się
ra do wać, że nad cho dzi do bry, bło go sła wio ny Dzień
dla wszyst kich nie wi do mych, wszyst kich ułom-
nych, dla wszyst kich nie sły szą cych, jak to jest wska-
za ne przez pro roc two Iza ja sza (Izaj. 35:5, 6). 

„Ma ją oczy, lecz nie wi dzą, ma ją uszy, lecz nie
sły szą”. Ogół świa ta jest w Bi blii okre ślo ny ja ko głu-
chy i śle py na to, co jest naj bar dziej in te re su ją ce, naj-
bar dziej po ży tecz ne. Je dy nie spo ra dycz nie, tu i tam,
tak jak Bar ty me usz w daw nych cza sach, ktoś po dej-
mu je moż li wość uwol nie nia się od śle po ty i głu -
cho ty oraz po dej mu je wła ści we kro ki, by uzy skać
ulgę. Świę ty Pa weł o tym sta nie śle po ty mó wi nam,
że „bóg świa ta te go [sza tan] ośle pił umy sły tych,
któ rzy nie wie rzą” (2 Kor. 4:4, KJV). 

Sześć ty się cy lat te mu sza tan roz po czął dzie ło
za śle pie nia ludz kie go zro zu mie nia na do broć Bo ga
i na to, co bę dzie do ko na ne dla naj wyż sze go do bra
ludz ko ści. On na dal kon ty nu uje to dzie ło. Roz po -
czął od za prze cze nia Wszech mo gą ce mu Bo gu, gdy
po wie dział mat ce Ewie, że ka ra za grzech, „umie ra-
jąc, umrzesz”, jest oszu stwem ze stro ny Bo ga. Sza-
tan oświad czył „żad nym spo so bem śmier cią nie
umrze cie” i prze ko nał Ewę, że ta groź ba by ła je dy -
nie pró bą po wstrzy ma nia jej przez Bo ga przed wiel -
ki mi bło go sła wień stwa mi wie dzy i że to praw dzi we
do bro dla niej i jej mę ża mo że być osią gnię te przez
nie po słu szeń stwo. 

Na tu ral nie, po wsta je py ta nie: Ja ki mo tyw miał
sza tan w błęd nym przed sta wie niu spra wy na szym
pierw szym ro dzi com? Dla cze go był za in te re so wa ny
ich nie po słu szeń stwem i od dzie le niem od Bo ga?
Od po wiedź brzmi, że tyl ko w ten spo sób mógł sku-
tecz nie uczy nić ich swy mi wła sny mi nie wol ni ka mi
grze chu. Tak dłu go, jak uzna wa li Bo ga za swe go
mą dre go, mi łu ją ce go Ro dzi ca i mie li uf ność w Nim,
po zo sta wa li lo jal ni wo bec Nie go i zgod nie z tym
nie by li słu ga mi grze chu. 

Sza tan kon ty nu uje swe dzie ło błęd ne go przed-
sta wia nia Bo skie go cha rak te ru i Pla nu od po -
nad sze ściu ty się cy lat. Apo stoł Pa weł mó wi, że on

przed sta wia świa tło za ciem ność, a ciem ność
za świa tło i że „za my sły je go nie są nam taj ne”.
Po stwier dze niu, że bóg te go świa ta za śle pił umy sły
wszyst kich nie wie rzą cych, Świę ty Pa weł do da je
nam wy ja śnie nie, że jest to czy nio ne, aby świa tło
zna jo mo ści Bo skiej chwa ły nie oświe ci ło ich serc
– aby nie do strze gli praw dzi wej do bro ci Bo ga. On
wy ja śnia, że to świa tło Bo skiej do bro ci jest od bi ja ne
do tych, któ rzy je do strze ga ją, z dzie ła Je zu sa Chry-
stu sa, na sze go Pa na.

W ten pięk ny, po etyc ki spo sób Apo stoł przed-
sta wia wspa nia łą praw dę, któ rą ba da cze Bi blii za-
czy na ją co raz bar dziej oce niać. Bóg jest Mi ło ścią;
i wszyst ko to, co sły szy my, co sprze ci wia się te mu,
jest za mie rzo ne, by za śle pić na sze umy sły i uprze -
dzić nas do na sze go naj lep sze go Przy ja cie la. To jest
to, co sza tan upo rczy wie roz po wszech nia, nie tyl ko
wśród po gan, lecz tak że wśród chrze ści jan, przez
róż ne dok try ny bę dą ce prze ci wień stwem Praw dy.
Świę ty Pa weł na zy wa je „dok try na mi dia bel ski mi”
(1 Tym. 4:1). 

Pod czas ciem nych wie ków prze ciw nik włą czył
je w chrze ści jań skie wy zna nia wia ry, któ re by ły
wy ma lo wa ne na ścia nach chrze ści jań skich ko ścio -
łów i przed sta wia ne w sztu kach te atral nych tych
ciem nych cza sów. One wszyst kie przed sta wia ją
Bo ga, ja ko naj gor szą do wy obra że nia złą isto tę.
Przed sta wia ją Go, ja ko wie dzą ce go, co czy ni, kie dy

Czło wiek mó wią cy Bar ty me uszo wi,
że tę dy prze cho dzi Je zus z Na za re tu.



stwa rzał nasz ród i od po cząt ku za mie rzył, aby pra-
wie każ dy czło nek ludz kie go ro du cier piał wiecz ne
mę ki. Za tem nic dziw ne go, że w cza sie ciem nych
wie ków świat nie był po cią ga ny do Bo ga z po wo -
du tych po twor nych wy pa czeń! Nic dziw ne go, że
na wet wte dy, gdy po wró cił sza cu nek do Bi blii
wśród lu dzi, te dia bel skie dok try ny przy le ga ły
do nich i aż do tąd po wstrzy mu ją świat przed mi ło -
wa niem Bo ga! Obec nie do wia du je my się, że kie dyś
wszy scy by li śmy mniej lub bar dziej za śle pie ni
przez prze ciw ni ka; i gdy uwal nia my się spod je go
za śle pia ją ce go wpły wu, na sze ser ca ra du ją się ła ską
Te go, któ ry wy pro wa dził nas z ciem no ści do Swe -
go wspa nia łe go świa tła. 

OBECNIE DOSTRZEGAJĄ
JEDYNIE NIELICZNI 

Pi sząc do Ko ścio ła w Efe zie, Apo stoł da je im
do zro zu mie nia, że choć oni już do strze gli pew ne
rze czy, to na dal du żo wię cej ma ją do zro zu mie nia.
Cy tu je my: „Czy niąc za was wzmia n ki w mo dli -
twach, aby... wa sze oczy zro zu mie nia zo sta ły oś -
wie co ne, aby ście wie dzie li, ja ka jest na dzie ja po-
wo ła nia Je go i ja kie bo gac two chwa ły Je go jest
udzia łem świę tych”. I na stęp nie: „Skła niam ko la -
na mo je przed Oj cem... aby ście mo gli zro zu mieć
ze wszyst ki mi świę ty mi, ja ka jest sze ro kość i dłu -
gość, i wy so kość, i głę bo kość, i mo gli po znać mi-
łość Chry stu sa, któ ra prze wyż sza wszel kie zro zu -
mie nie”. Wciąż po trze bu je my za no sić tę mo dli -
twę na ko rzyść nas sa mych. 

Je śli cho dzi o świat, to wciąż jest po ło żo ny
w ciem no ści, pod wpły wem te go złe go, jak Apo-
stoł oświad cza, w nie wo li prze są dów, któ re sza tan
krze wi. Obec nie je dy nie nie licz ni ma ją swe oczy
otwar te, tak jak Bar ty me usz. Są to lu dzie o szcze -
gól nym cha rak te rze, któ rzy do strze ga ją szcze gól -
ne spo sob no ści i któ rzy tak bar dzo tę sk nią
do świa tła wie dzy o Bo gu, że chęt nie lek ce wa żą
ogól ne od czu cia tych, któ rzy na ka zu ją im mil cze -
nie i trwa nie w nie wie dzy – w za śle pie niu. Ci, któ-
rzy łak ną i pra gną spra wie dli wo ści, otrzy mu ją
obiet ni cę za spo ko je nia swe go gło du oraz ci, któ rzy
pra gną wi dzieć, ma ją obiet ni cę uj rze nia w obec -
nym cza sie. 

Lecz dzię ki Bo gu, obie ca na jest wspa nia ła zmia -
na! Sza tan, ksią żę ciem no ści, ma ustą pić miej sca
Księ ciu Świa tło ści, Te mu Sa me mu, któ ry po -
nad osiem na ście wie ków te mu, w ty picz ny spo sób
ule czył Bar ty me usza. On ma ob jąć Kró le stwo. Bo ska
Moc jest u pod sta wy te go Pro gra mu, przez któ ry
sza tan ma być zwią za ny przez ty siąc lat, a wszyst -
kie je go dzie ła ciem no ści bę dą unie waż nio ne. Za-
miast błęd ne go przed sta wia nia cha rak te ru Bo ga
i Je go mi łu ją cych pla nów, Praw da zo sta nie udzie lo -
na ludz ko ści. Świa tło zna jo mo ści chwa ły Bo ga na-
peł ni ca łą zie mię, tak jak wo dy wy peł nia ją głę bi ny
– aż nikt nie bę dzie mu siał mó wić swe mu bliź nie -
mu: „Po znaj Pa na, bo Mię oni wszy scy po zna ją,
od naj mniej sze go z nich aż do naj więk sze go z nich”
(Izaj. 11:9; Jer. 31:34). 

„WSZYSTKIE
NIEWIDZĄCE OCZY ZOSTANĄ OTWARTE”

Kto kol wiek czy ta to pro roc two, my śli je dy nie o na -
tu ral nym wzro ku oraz o fak cie, że wszyst kie przy-
pad ki bra ku na tu ral ne go wzro ku bę dą usu nię te
w Me sjań skim Kró le stwie, do strze ga je dy nie nie-
wiel ką część chwa leb ne go dzie ła, któ re ma być do-
ko na ne. Śle po ta igno ran cji i prze są dów, któ rą sza-
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Od zy ska nie wzro ku przez Bar ty me usza
– Mar ka 10:52
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tan do tknął nasz ród, jest o wie le gor sza od fi zycz -
nej śle po ty. A nasz Pan udzie lił nam za pew nie nia,
że wszyst kie nie wi do me oczy zo sta ną otwar te
i wszyst kie nie sły szą ce uszy bę dą ode tka ne.
Oświad cze nie Pi sma Świę te go: „Uj rzy Go wszel kie
oko i ci, któ rzy Go prze bi li” nie wąt pli wie ma szcze-
gól ne od nie sie nie do oczu zro zu mie nia. Je zus
oświa d czył Swo im ucz niom: „Jesz cze ma lucz ko,
a świat Mię już wię cej nie oglą da, lecz wy Mię oglą-
da cie”. Apo stoł Jan mó wi: „Po dob ni Mu bę dzie my;
al bo wiem uj rzy my Go ta kim, ja ki jest”. 

Przez cu dow ną prze  mia nę w pierw szym zmar-
twych wsta niu, kla sa Ko ścio ła sta ła się isto ta mi du-
cho wy mi, wyż szy mi niż anio ło wie, i uj rza ła Mi strza
twa rzą w twarz, po nie waż są du cho wy mi isto ta mi
po dob ny mi do Nie go. Lecz świat ni gdy nie uj rzy
Pa na w ten spo sób. Oni
uj rzą Go swy mi otwar ty -
mi ocza mi zro zu mie nia,
wła śnie tak, jak obec nie
wie rzą cy wi dzą Oj ca i Je -
zu sa oczy ma wia ry i zro -
zu mie nia; wła śnie tak,
jak my do strze ga my rze-
czy, któ rych „oko nie wi-
dzia ło ani na ser ce ludz-
kie nie wstą pi ły” – rze-
czy, któ re Bóg ma w za -
pa sie dla tych, któ rzy Go
mi łu ją, rze czy, któ re Bóg
ob ja wił nam przez Swe -
go Du cha, rze czy, któ re
do strze ga my na szym du-
cho wym wzro kiem. 

Po dob nie w cza sie
Ty  siąc le cia wszyst kie nie-
wi dzą ce oczy zo sta ną
otwar te na do broć, wiel-
kość, mi łość i moc Bo ga.
Świat doj dzie do po zna -
nia Bo ga, wspo ma ga ny
w tej wie dzy przez Me-
sjań skie Kró le stwo. Wszy scy, któ rzy sko rzy sta ją
z przy wi le jów, któ re wów czas bę dą sze ro ko za ofe -
ro wa ne, bę dą mo gli osią gnąć ten chwa leb ny sto-
pień zna jo mo ści wspo mnia ny przez Je zu sa, gdy po-
wie dział: „To jest ży wot wiecz ny, aby Cie bie po-
zna li, sa me go praw dzi we go Bo ga i Je zu sa Chry stu -
sa, któ re goś po słał”. 

POMAGAJĄCY,
A NIE UTRUDNIAJĄCY 

W ty pie, lu dzie naj pierw na ka zy wa li Bar ty me uszo -
wi, aby się uci szył, lecz kie dy Je zus za wo łał go, oni
do łą czy li do udzie la nia słów za chę ty i po mo cy nie-
wi do me mu czło wie ko wi w do tar ciu do Zba wi cie la.
Je go póź niej sze dzia ła nie po win no ob ra zo wać po-
stę po wa nie wszyst kich, któ rzy są lu dem Pa na. Oni
po win ni za chę cać za śle pio nych, tkwią cych w prze -

są dach – wszyst kich, któ rzy zbo czy li z dro gi
– w przy bli że niu się do Zbaw cy, w uświa do mie niu
so bie, że On jest na praw dę mi ło sier ny i chęt ny
uwol nić ich z ich śle po ty. 

Mo że my roz sze rzyć te ob ser wa cje w od nie sie -
niu do róż nych spraw ży cia i po wie dzieć, że wie lu
jest za śle pio nych w od nie sie niu do pięk na Bi blii
i że wszy scy, któ rzy ma ją otwar te oczy zro zu mie -
nia, by do strzec pięk no jej praw dzi wych na uk, po-
win ni być w po go to wiu, by po ma gać in nym
w otrzy ma niu te go sa me go bło go sła wień s twa. Mo-
gli by śmy roz cią gnąć tę lek cję w za sto so wa niu
do na tu ral ne go wzro ku. Nie któ rzy są tak głę bo ko
za ab sor bo wa ni biz ne sem lub po szu ki wa niem przy-
jem no ści, że ni gdy nie pod no szą swych oczu
na wspa nia łe pięk no na tu ry. Świe cą ce gwiaz dy

opo wia da ją o Bo  skiej
Mą dro ści i wszech po -
tęż nym Stwór cy, jed-
nak ci, któ rzy są za śle -
pie ni, nie mo gą otrzy-
mać bło go sła wień stwa
z te go prze  sła nia, po-
nie waż nie wi dzą. „Ma -
ją oczy, lecz nie wi dzą”.

Ca ła na tu ra opo wia -
da o wiel kim, wiecz nym
Bo gu i mó wi nam, że
ludz kość jest Je go głów-
nym ziem skim dzie łem
i że na szym naj wyż -
szym ce lem po win no
być dą że nie do po zna -
nia Go oraz słu że nia Je -
mu. Lecz jak że wie lu ro -
dzi się śle pych i głu -
chych na lek cje udzie la -
ne przez gwiaz dy, o któ -
rych Pro rok oświad cza,
„Dzień dnio wi wy da je
mo wę, a noc no cy po ka -
zu je umie jęt ność. Nie

ma mo wy ani ję zy ka, gło su ich nie sły chać”! Nie-
któ rzy są tak za śle pie ni umy sło wo, że nie ro zu mie -
ją, iż nie szczę ście, któ re od czu wa ją, jest w głów nej
mie rze wy ni kiem ich wła sne go sa mo lub stwa. Oni
nie do strze ga ją, że ich do my mo gły by być pięk niej -
sze, mo gły by być miej sca mi ulgi i szczę śli wo ści za-
miast miej sca mi sa mo lub nej za chłan no ści, wy rzu -
tów i nie za do wo le nia. 

Wszy scy, któ rzy uświa da mia ją so bie, że ta ki stan
prze wa ża w nich sa mych lub w in nych, po win ni
wo łać: „Pa nie, obym przej rzał” i po win ni ra do wać
się tak że, że ro zu mie ją, iż nad cho dzi czas, bli sko
jest już czas, gdy Me sjań skie Kró le stwo udzie li bło-
go sła wień stwa otwar cia oczu zro zu mie nia wszyst-
kim z ro du Ada ma. 

„Jesz cze ma lucz ko, a świat Mię
już wię cej nie oglą da” – Ja na 14:19

BS ‘13, 7-10
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WY JĘ TY spod pra wa i po szu ki wa ny przez kró la
Sau la, mło dy Da wid miał zmien ny los. Wkrót -

ce do łą czył do gru py nie szczę śni ków, spra wie dli wie
lub nie spra wie dli wie wy łą czo nych po za na wias spo-
łe czeń stwa. Nie wąt pli wie, nie któ rzy z nich by li kry-
mi na li sta mi; in ni by li dłuż ni ka mi, pod le ga ją cy mi
uwię zie niu, któ rzy ucie kli, by za cho wać wol ność itp.
W ca łym tym łań cu chu zda rzeń mło dy Da wid
wkrót ce zna lazł się na cze le od dzia łu oko ło czte ry stu
męż czyzn, mniej lub bar dziej uzbro jo nych, mniej
lub bar dziej zde spe ro wa nych. „Mi łuj cie nie przy ja ciół
wa szych, do brze czyń cie tym, któ rzy was nie na wi -
dzą” – (Łuk. 6:27). 

To by ło dla nie go wiel ką lek cją w przy go to wa niu
go do je go póź niej sze go dzia ła nia w kró le stwie. To
da ło we wnętrz ny wgląd w wa run ki wy rzut ków spo-
łe czeń stwa. Nie wąt pli wie on i je go nie wiel ka ar mia
utrzy my wa li się dzię ki gra bie niu, zbie ra niu opła ty
w na tu rze, ja ko po dat ku od far me rów. Ja ko for ma re-
kom pen sa ty za tę opła tę lub po da tek, Da wid bez
wąt pie nia bro nił ich przed ra bu sia mi, któ rzy czę sto
po ja wia li się, nie tyl ko ze stro ny Fi li sty nów, lecz tak -
że po przez Jor dan z Mo abu. Wi docz nie aż do owe -
go cza su, rząd kró la Sau la nie za pew nił żad nej od po-
wied niej ochro ny po li cyj nej. Za miast od po wied nio
strzec in te re sów swo ich pod da nych, kró lem za wład-
nę ła za zdrość wo bec swe go wier ne go słu gi Da wi da
i od cza su do cza su urzą dzał za nim po ści gi,
pod wzglę dem zwy cza jów bar dziej po dob ne do po -
lo wań na dzi kie zwie rzę ta w le sie. 

Wśród tych, któ rzy do łą czy li do Da wi da by ło
trzech je go sio strzeń ców, sy nów je go sio stry. W póź -
niej szym cza sie oni ode gra li zna czą cą ro lę, bę dąc
utoż sa mia ni z ca łą dzia łal no ścią Kró la Da wi da. Jed-
nym z nich był Jo ab, któ ry stał się ka pi ta nem je go
woj ska, czy li ge ne ra łem. Abi saj i Asa el by li dwo ma
po zo sta ły mi, zdol ny mi ludź mi, któ rzy po tem sta li
się sław ni w kró le stwie. 

SZLACHETNOŚĆ CHARAKTERU DAWIDA 
Na pe wien czas Da wid i je go to wa rzy sze mie li swą
twier dzę w ja ski ni Odol lam. Wiel kie uzna nie na le -
ży mu się za to, że od mó wił wcią gnię cia swe go na-
ro du w woj nę do mo wą, po nie waż ła two mógł to
uczy nić. Naj wi docz niej więk szość lu du od ra zu sta-
nę ła by po je go stro nie i je go zwy cię stwo nad kró lem
Sau lem by ło by ła twe do osią gnię cia. Jak ła two Da -

wid mógł ulec su ge stii, że wła śnie ta ka jest Bo ska
wo la! On pa mię tał, że Pan przez Pro ro ka Sa mu ela
na ma ścił go na kró la; lecz pa mię tał tak że, że nie
do nie go na le ży prze ję cie wła dzy, lecz prze strze -
ga nie Bo skie go cza su, kie dy Bo ska Moc oba li kró le -
stwo Sau la i udzie li ma pa no wa nia ja ko kró lo wi,
ja ko na stęp cy Sau la. 

Jak wiel kim bło go sła wień stwem by ło by, gdy by
wszy scy z lu du Pań skie go pa mię ta li o cze ka niu
na Pa na! „Ocze kuj cie na Mię, mó wi Pan, do dnia,
któ re go po wsta nę do łu pu”. Pań skie cza sy i chwi le są
dla nas naj lep sze, a każ da pró ba wy bie ga nia przez
nas przed Pań ską wo lę, z pew no ścią bę dzie nie po -
myśl na. To dla te go, że Da wid był pe łen wia ry w Bo -
ga i po sia dał du cha po słu szeń stwa dla Nie go, zo stał
na zwa ny mę żem we dług ser ca Bo że go, a nie dla te -
go, że był do sko na ły ani dla te go, że za wsze czy nił

Bo ską wo lę, lecz że Pań ska wo la by ła praw dzi wym
pra gnie niem je go ser ca. Kie dy kol wiek z po wo du sła-
bo ści cia ła on obie rał in ną dro gę, to po do strze że niu
błę du był skłon ny do po ku ty, by bła gać o Bo skie
prze ba cze nie i zmie nić swe po stę po wa nie. 

Teo log Jo seph Par ker po wie dział: „Nie ma żad-
ne go nad uży cia zna cze nia w od kry ciu, że ca ły ten
ob raz jest sym bo lem po zy cji Je zu sa Chry stu sa
w świe cie. On był wzgar dzo ny i od rzu co ny przez lu -
dzi; nie miał gdzie schro nić Swej gło wy; a lu dzie,

Król Saul usi łu je za bić Da wi da
– 1 Sam. 18:11
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któ rzy bez po śred nio Go ota cza li, cha rak te ry zo wa li
się nie wy tłu ma czal ny mi ocze ki wa nia mi, oso bi stą
niż szo ścią, spo łecz nym upodle niem, a tak że wszel-
kie go ro dza ju po trze ba mi. Nie wąt pli wie nie by li wa-
lecz nym ani zna ko mi tym od dzia łem ci, któ rzy ota-
cza li Sy na Czło wie cze go pod czas Je go po by tu w ja -
ski ni Odol lam, jak na zy wa my zie mię”.

W cza sie prze by wa nia ze swy mi zwo len ni ka -
mi w ja ski ni Odol lam, Da wid, w przy pły wie tę sk-
no ty za do mem, wspo mniał o wspa nia łej wo dzie
ze stud ni przy je go do mu w Be tle jem, da jąc do
zro zu mie nia, jak bar dzo cie szył by się, gdy by mógł

mieć ją tu taj. Wów czas trzech z je go wier nych
zwo  len ni ków, a jed nym z nich był je go sio strze -
niec, pod ję ło ry zy kow ną po dróż bez wie dzy Da-
wi da. By ła ry zy kow na z dwóch po wo dów: po
pierw sze, oni by li wy ję ci spod pra wa przez kró la
Sau la; po dru gie, Be tle jem by ło wów czas w rę -
kach Fi li sty nów. Jed nak mi mo tych trud no ści, ci
od waż ni męż czyź ni oka za li swą mi łość i lo jal ność
wo bec swe go przy wód cy i przy nie śli bu kłak wo -
dy z ulu bio nej stud ni. 

Kie dy wró ci li i wrę czy li ją Da wi do wi, on oka zał
wspa nia łą lo jal ność ser ca. Nie tyl ko do ce nił wiel kie
od da nie, ja kie za ma ni fe sto wa li, po dej mu jąc ry zy -
ko po dró ży i przy nie sie nia wo dy, lecz tak że
oświad czył, że ona jest zbyt cen na i zdo by ta zbyt
wiel kim kosz tem, aby by ła tak bez tro sko zu ży ta.
Da wid wy lał ją na zie mię, ja ko ofia rę dzięk czy nie -
nia Pa nu za bło go sła wień stwa, któ ry mi się cie szy -
li oraz za otu chę i wspar cie od ta kich lo jal nych to-
wa rzy szy. Z pew no ścią wiel kość Da wi da i je go od-
da nie dla Pa na oraz je go wia ra zo sta ła po now nie
za ma ni fe sto wa na w tym wy da rze niu! Ona wy róż -
nia go ja ko wię cej niż prze cięt ne go czło wie ka, czło-
wie ka szla chet ne go. 

ĆWICZENIE DO KRÓLEWSKICH ZADAŃ 
W tym cza sie Da wid i nie któ rzy je go zwo len ni cy by -
li w miej scu zwa nym Nob, gdzie ka płan Abi me lech
oka zał mu życz li wość. Król Saul do wia du jąc się
o tym przez szpie ga, wy mor do wał wszyst kich ka pła-
nów te go miej sca oraz ca ły ich ród, osiem dzie siąt
pięć osób. To spro wa dzi ło do Da wi da jed ne go z sy -
nów Abi me le cha z ka płań skim efo dem. Je den z pro -
ro ków rów nież do łą czył do Da wi da. To wszyst ko
spra wia ło, że po zy cja Da wi da sta wa ła się pew niej sza
i przede wszyst kim prze ko ny wa ło Sau la, że Bo ska ła -
ska ode szła od nie go. Nie mniej jed nak Saul na dal
wal czył prze ciw ko Bo gu i Bo skie mu Pro gra mo wi. 

W tych oko licz no ściach za stę py Da wi da stop nio -
wo wzra sta ły, do licz by sze ściu set lu dzi, zwięk sza jąc
rów nież je go do świad cze nie i le piej przy go to wu jąc
go do przy szłe go dzie ła. Bi skup Wil ber for ce po wie -
dział: „Isto ta wiel kie go wy szko le nia w wie dzy i rzą -
dze niu ludź mi le ży w tym dzi kim, wy ję tym spod
pra wa ży ciu. Nic, prócz naj bar dziej zu peł ne go, oso-
bi ste go zwierzch nic twa, nie mo gło utrzy mać tak nie-
zdy scy pli no wa nych lu dzi pod ja kim kol wiek do-
wódz twem; a Da wid, nie chęt ny przy wód ca ta kiej
gru py, przez pa no wa nie nad ni mi, po siadł ta jem ni -
cę rzą dze nia ludź mi i jed no cze nia ich nie zgod nych
serc w har mo nij ną ca łość”.

Co ja kiś czas król Saul go rącz ko wo dą żył
do znisz cze nia Da wi da. Pod czas jed nej z ta kich oka-
zji, Da wid i je go to wa rzy sze za ję li ja ski nię wśród po-
nu rych skał po za chod niej stro nie Mo rza Mar twe go,
kie dy król Saul, praw do po dob nie z dość li czeb nym
od dzia łem, go niąc Da wi da, wszedł do tej sa mej ja ski -
ni, że by od po cząć i po si lić się – nie wie my na jak
dłu go. Nie któ re z tych ja skiń są na ty le du że, że mo -
gą schro nić ty siąc pięć set lu dzi. W jed nej z nich, któ -
ra le ży oko ło 32 km od En ge di, pew ne go ra zu ukry -
ło się nie mniej niż trzy dzie ści ty się cy lu dzi. W tych
ja ski niach jest ciem no ni czym w środ ku no cy. Wi dać
z nich wy raź nie na ze wnątrz, lecz we wnątrz nie-
moż li we jest wi dze nie na od le głość czte rech kro ków. 

Da wid i je go to wa rzy sze znaj do wa li się w ty le ja-
ski ni; i kie dy Saul i je go od dział we szli tam, by od po-
cząć, ży cze niem zwo len ni ków Da wi da by ło, aby Saul
w koń cu zo stał za bi ty, a wszyst kie nę ka ją ce ich do-
świad cze nia mo gły by się skoń czyć i zo sta ła by do ko -
na na spra wie dli wa od pła ta za zło, ja kie król uczy nił
i wciąż czy ni. Lecz Da wid nie zgo dził się na to. Jed-
nak za miast te go od ciął ka wa łek płasz cza kró la Sau -
la, ja ko do wód fak tu, że król zna lazł się zu peł nie
w je go za się gu i że mógł by za bić Sau la, gdy by tak
zde cy do wał, co rów nież by ło de mon stra cją je go lo-
jal no ści wo bec kró la. 

Za tem kie dy król i je go to wa rzy sze ode szli
na pew ną od le głość, aby nie by ło to nie bez piecz ne,
Da wid i je go to wa rzy sze ujaw ni li się i za rzu ci li kró-
lo wi, że nie do ce nił lo jal no ści swych pod da nych
i czy hał na ich ży cie, pod czas gdy oni nie ode bra li je -
mu ży cia. W Sau lu obu dzi ła się je go lep sza stro -

Jaskinia Odollam, w której Dawid
i jego towarzysze ukryli się

przed królem Saulem – 1 Sam. 22:1



na cha rak te ru; pła kał, mó wiąc: „Je ste ście spra wie -
dliw si niż ja”. I na pe wien czas za nie cha no po lo wa -
nia na wy ję te go spod pra wa Da wi da, łącz nie z obiet -
ni cą, że król ni gdy te go nie po wtó rzy. Nie mniej jed-
nak na sza lek cja mó wi nam, że po dob ne do świad -
cze nie mia ło miej sce nie co póź niej. 

Przy tej oka zji Da wid, tyl ko w to wa rzy stwie swe -
go sio strzeń ca, po szedł do obo zu Sau la i za brał za pię -
tą przy je go gło wie włócz nię oraz kró lew ski ku bek.
Od da la jąc się ze zdo by cza mi do wzgó rza na prze -
ciw ko od dzie lo ne go wą wo zem, mo gli bez piecz nie
prze mó wić do Sau la i je go od dzia łu i być sły sza ni.
Da wid nie tyl ko wska zał kró lo wi, że był bar dziej
czuj ny niż żoł nie rze Sau la, lecz że był bar dziej lo jal -
ny w spra wach kró la i że je śli król po śle po słań ca, on
zwró ci mu za rów no włócz nię jak i ku bek. Da wid
wy ka zał, że nie chciał uczy nić żad nej szko dy, lecz
tym spo so bem chciał je dy nie bar dziej prze ko nać kró -
la o je go ab so lut nej lo jal no ści i że ści ga nie go, jak
wro ga, by ło błę dem. 

Ta kie wtar gnię cie
do środ ka uzbro jo ne -
go obo zu w dzi siej -
szych cza sach by ło by
pra wie nie moż li we,
lecz nie tak by ło w sta -
ro żyt no ści. Przy po mi -
na my so bie, że Ge de -
on i je go od dział po-
dob nie wtar gnę li do
obo zu. In nym przy-
kła dem jest po ścig
Abra ha ma za pię cio -
ma kró la mi i zna le zie -
nie ich w trak cie snu
bez na le ży tej ochro -
ny, co skut ko wa ło ich
po bi ciem. 

POŻYTECZNA
LEKCJA 

Da wid wy ja śnił swą
nie chęć do ode bra nia
ży cia wro go wi tym, że
Saul był na masz czo ny
przez Pa na i że na paść
na nie go by ła by ata-
kiem na za rzą dze nia
Wszech mo gą ce go Bo -
ga. Su mie nie nie po zwa la ło Da wi do wi na to. „Nie
do ty kaj cie się na masz czo nych prze ze Mnie i nie
czyń cie żad nej szko dy Mo im słu gom”. 

Do brze bę dzie, kie dy my obec nie za cho wa my
w umy śle tę za sa dę. Jed nak nie po win ni śmy uwa żać,
że wład cy na szych dni są na masz cze ni przez Pa na.
Oni na ma ści li się sa mi. Ich kró le stwa są kró le stwa mi
te go świa ta. Na to miast Izra el był szcze gól nym Kró-
le stwem Bo ga, któ re On za ak cep to wał pod za rzą -
dze nia mi szcze gól ne go przy mie rza. Król Saul zo stał

na masz czo ny z Bo skie go upo waż nie nia, spe cjal nym
ole jem na masz cze nia sym bo li zu ją cym Du cha Świę-
te go. Na masz cze nie Da wi da tym sa mym ole jem, nie
da wa ło mu pra wa in ge ro wa nia w po przed nie na-
masz cze nie Pa na, do ko na ne wo bec Sau la, lecz udzie-
la ło mu za pew nie nia, że on miał być na stęp cą Sau la,
nie przez usu nię cie Sau la, lecz że Pan udzie li mu te -
go przy wi le ju we wła ści wym dla Sie bie cza sie oraz
we wła ści wy dla Sie bie spo sób. 

Cho ciaż mo ne ty wszyst kich kró lestw zie mi przed sta-
wia ją, że ich wład cy pa nu ją i rzą dzą ja ko przed sta -
wi cie le Kró le stwa Me sja sza, wie my, że to jest błąd.
Kró le stwo Me sja sza nie zo sta ło jesz cze usta no wio ne.
My wciąż mo dli my się: „Przyjdź Kró le stwo TWOJE.”

PIĘĆ UNIWERSALNYCH KRÓLESTW ZIEMI
Kie dy Bóg usu nął Swo je ty picz ne Kró le stwo z zie mi,
prze sła nie do ostat nie go kró la, Se de kia sza, brzmia ło:
„Zrzuć tę ko ro nę, któ ra już ni gdy ta ko wa nie bę-

dzie... wni wecz, wni-
wecz, wni wecz ją ob-
ró cę, cze go przed tem
nie by wa ło, aż przyj-
dzie Ten, co do niej
ma pra wo, i dam Mu
ją”. O ile to do ty czy ło
Bo skiej wła dzy na
świe cie, okres od Se -
de kia sza aż do Ty siąc -
let nie go Kró le stwa
Me sja sza był okre śla -
ny ja ko bez kró le wie.
Jed nak że w mię dzy -
cza sie Bóg dał po ga -
nom spo sob ność wy-
ka za nia, ja ki ro dzaj
kró le stwa bę dą w sta -
nie usta no wić na świe -
cie. Od dni Se de kia sza
(607 r. przed Chr.) aż
do obec ne go cza su
mie li śmy czte ry od-
mien ne ro dza je rzą-
dów, a czwar ty z nich
zo stał w zwod ni czy
spo sób zmo dy fi ko wa -
ny. Ty mi kró le stwa mi
by ły (1) Ba bi lo nia, (2)
Me do -Per sja, (3) Gre-

cja, (4) Rzym. Obec ne rzą dy Eu ro py są im pe rium
rzym skim w no wej od sło nie, czy li pod no wy mi po-
zo ra mi. Ich pra wa, me to dy dzia ła nia i am bi cje są do-
kład nie ta kie, jak Rzy mian; lecz oni zwo dzą i są zwie-
dze ni, okre śla jąc je ja ko kró le stwa chrze ści jań skie
i przez po wszech ne przy zwo le nie ca ły świat jest
przy zwy cza jo ny, by mó wić o nich ja ko o chrze ści jań -
stwie – czy li Kró le stwie Chry stu sa. 

Bi blia przed sta wia to w ob ra zo wy spo sób;
w sym bo licz nym po są gu, któ ry przed sta wiał wszyst-
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Da wid chro ni ży cie Sau la – 1 Sam. 24:10



kie te rzą dy, sto py by ły z że la za, tak sa mo jak no gi,
lecz roz mie sza ne go z grzą ską gli ną, co spra wia ło, że
sto py wy glą da ły jak by by ły z ka mie nia – ka mień jest
sym bo lem Kró le stwa Bo że go. Za tem te kró le stwa
Eu ro py wca le nie ob ja wia ją du cha Chry stu so we go
– oka zu jąc gniew, złość, za zdrość, nie na wiść i spo ry,
o któ rych Apo stoł mó wi, że są „uczyn ka mi cia ła i dia -
bła”. To są kró le stwa, któ re twier dzą, że są Kró le -
stwem Me sja sza i zo sta ły przed sta wio ne przez sto py
ob ra zu, o bar wie po dob nej do Ka mien ne go Kró le -
stwa, któ re wkrót ce ma na peł nić ca łą zie mię
(Dan. 2:31-45). 

Kró le stwo Me sja sza jest zo bra zo wa ne ja ko „z gó -
ry od cię ty ka mień, któ ry nie by wał w rę ku”, bez
ludz kiej mo cy; i za dni tych kró lów, przed sta wio -
nych przez pal ce po są gu, ten ka mień ma ude rzyć
w ob raz i skru szyć go w pył, a on sam ma się stać
wiel ką Gó rą, czy li Kró le stwem Pa na na ca łej zie mi.

Wie rzy my, iż to ude rze nie się przy bli ża, dwie czę ści
woj ny w Eu ro pie by ły za mie rzo ne przez Pa na w ce -
lu osła bie nia na ro dów i przy go to wa nia ich do na -
stęp ne go sta dium uci sku, do wiel kie go trzę sie nia
zie mi, któ re jest sym bo lem re wo lu cji, któ ra już ogar-
nia kra je arab skie na Bli skim Wscho dzie.

Wkrót ce po re wo lu cji ma na stą pić wiel ki sym-
bo licz ny ogień, któ ry ma cał ko wi cie znisz czyć obec -
ny po rzą dek rze czy. Ten ogień przed sta wia anar-
chię, oba le nie wszel kiej wła dzy i zwierzch nic twa.
Bóg po zwa la czło wie ko wi, by on sam do wiódł, że
je go naj lep sze osią gnię cia są je dy nie imi ta cja mi i o
[pp sta tecz nie pro wa dzą do ka ta stro fy. Na uczo -
na tą lek cją, ca ła ludz kość bę dzie go to wa na Kró le -
stwo Me sja sza, któ re zo sta nie wów czas usta no -
wio ne i bę dzie „po żą da niem wszyst kich na ro dów”
(Agg. 2:7, 8, KJV). 

BS ‘13, 11-14

Chwile Natchnienia
Cią gle sły szy my fra ze sy i cy ta ty, lecz tak na praw dę ni gdy nie my śli my o ukry tej w nich
praw dzie. Cza sa mi mu si my przy pa trzeć się bli żej i czy tać po mię dzy wier sza mi, by zro zu -
mieć praw dzi we zna cze nie słów. Za trzy maj my się i po myśl my, a na stęp nym ra zem usły-
szy my jed no z tych po wie dzeń:

Ni gdy nie sądź książ ki po okład ce Nie po rzu caj cie okrę tu bez wal ki

Ew. Łu ka sza 6:37 – Nie sądź cie,
a nie bę dzie cie są dze ni; nie po tę piaj cie

a nie bę dzie cie po tę pie ni;
od pusz czaj cie, a bę dzie wam od pusz czo ne.

1 List do Ty mo te usza 6:12 – Bo juj on do bry
bój wia ry, chwyć się ży wo ta wiecz ne go,

do któ re go je steś po wo ła ny i wy zna łeś do bre
wy zna nie przed wie lo ma świad ka mi.
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OSTA TECZ NIE, po czter dzie stu la tach wę drów ki
po pu sty ni, Izra eli ci zo sta li przy pro wa dze ni

nad Jor dan, gdzie wska za no im miej sce, w któ rym
pod przy wódz twem Jo zu ego mie li prze kro czyć rze kę.
W mię dzy cza sie na gó rze Ne bo zmarł Moj żesz, po bło -
go sła wiw szy przed tem Jo zu ego – 5 Moj że szo wa 4:21,
22; 9:1; 32:48-52; 34:5, 9. 

Przy tej oka zji miał miej sce zdu mie wa ją cy cud – za-
trzy ma nie się wód Jor da nu – któ ry po zwo lił Izra eli -
tom na wej ście do Ka na anu po dnie Jor da nu. Wszyst -
ko zo sta ło przez Pa na tak do brze roz ło żo ne w cza sie,
że gdy tyl ko ka pła ni nio są cy Ar kę we szli do wo dy,
a ich sto py do tknę ły przy brzeż nych wód, za czę ły
one opa dać. W mia rę jak wo dy opa da ły, ka pła ni po-
su wa li się da lej, a na środ ku rze ki za trzy ma li się cze-
ka jąc, aż wszyst kie za stę py Izra eli tów przej dą
na dru gą stro nę – Jo zu ego 3:3-17.

Nie do wiar stwo szy dzi z te go wy da rze nia ja ko nie-
moż li we go, jed nak ostat nie od kry cia do wo dzą, że cud
rze czy wi ście miał miej sce oraz wska zu ją na spo sób
wy ko rzy sta ny przez Pa na w tym przy pad ku. Na le ży
ro zu mieć, że z Bo skie go punk tu wi dze nia każ dy cud
jest dość pro sty. Po nie waż Bóg, na wet do ko nu jąc cu -
dów, wy ko rzy stu je za zwy czaj na tu ral ne zja wi ska.
Obec nie usta lo no, że wo dy Jor da nu za trzy ma ły się
kil ka ki lo me trów po wy żej miej sca, w któ rym prze kra-
cza no rze kę, w miej scu zwa nym Adam. Osu nę ło się
tam do rze ki spo rych roz mia rów wzgó rze, wy peł nia -
jąc jej ło ży sko i po wo du jąc spię trze nie się wód two rzą-
cych nie wiel kie je zio ro. Po pew nym cza sie wo da prze-
rwa ła tę za po rę. By ło to wte dy, gdy Izra eli ci prze szli
przez Jor dan „su chą sto pą”. 

W an ty ty pie przej ście przez Jor dan re pre zen to wa -
ło fakt, że lud Bo ży prze cho dzi z śmier ci do ży cia przez
wia rę w krew Je zu sa. Roz po czę ło się no we ży cie, oni
po stę pu ją wia rą, ży ją wia rą i przez wia rę to czą do bry
bój w imie niu Pa na i pod Je go kie row nic twem. Imię
Jo zue zna czy bo wiem Je zus, Zba wi ciel, Wy baw ca. 

Od no sząc się do ty pów i pro roctw z prze szło ści,
Apo sto ło wie mó wią nam, że Pra wo Za ko nu by ło cie-
niem przy szłych, lep szych rze czy i że te rze czy zo sta ły
na pi sa ne, ja ko szcze gól ne wska zów ki dla Ko ścio ła
– Rzy mian 15:4; Ży dów 10:1.

PY TA NIA DO LEK CJI 37
1.* Jak dłu go trwa ła po dróż Izra eli tów po pu sty ni?

Jak wie lu Izra eli tów, któ rzy roz po czę li po dróż,
zo sta ło uprzy wi le jo wa nych wej ściem do Ka na -
anu? 4 Mojż. 14:26-33.

2.* Pod czy im przy wódz twem by li przy Jor da nie?
3.* Gdzie w tym cza sie był Moj żesz? 5 Mojż. 34:5, 6.
4.* Gdzie zo stał po cho wa ny Moj żesz? 
5. Dla cze go nie po zwo lo no mu wejść do Ka na anu?

Zo bacz 5 Mojż. 2:48-52; 4 Mojż. 20:10, 11. 
6.* Co po zwo li ło Izra eli tom przejść przez Jor dan su -

chą sto pą? Czy jest ja kieś wy ja śnie nie te go, jak
ten cud zo stał do ko na ny? Dla cze go na zwa no go
cu dem?

7.* Co uczy nio no dla upa mięt nie nia te go cu du? Zo-
bacz Joz. 4:1-7.

8.* Co uczy nio no z 12 ka mie nia mi? Joz. 4:9, 20.
9. Co zro bi li ka pła ni, gdy wo dy za czę ły się ob ni -

żać? Czy Ka pła ni prze szli przez Jor dan pierw si?
Aka pit 2, 3.

10.* Cze go ty pem jest przej ście przez Jor dan?
11.* Przez co lu dzie prze cho dzą z śmier ci do ży cia?
12. Co zna czy imię Jo zue? Aka pit 4.
13. Jak to wy da rze nie jest cie niem przy szłych, lep-

szych rze czy? Ja kiej in for ma cji udzie la cień?
14.* Dla ko go by ły na pi sa ne te szcze gól ne in struk cje?

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

BS ‘13, 15

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


